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de perdão e de reajuste sejam bem aproveitadas. 
O Jornal Essência Divina traz uma novidade na 
contracapa, um caça-palavras, que é uma ativi-
dade interativa para você leitor.

Por �m, e em tempos de renovação, comuni-
camos que estamos iniciando uma nova gestão 
administrativa do Centro Espírita Casa de Jesus, 
para o biênio 2023/2024. Esta é nossa obra. Con-
tamos com o apoio e amparo da Equipe Espiritu-
al que dirige esta Casa, Manuel Quintão o men-
tor espiritual, dona Erna Schmidt fundadora da 
Casa de Jesus e de todos os frequentadores e 
colaboradores da causa espírita, para que possa-
mos dar continuidade ao maravilhoso trabalho 
de amparo e consolo que há 68 anos vem sendo 
feito pelos abnegados trabalhadores deste plano. 
Agradecidos pela oportunidade e sigamos com 
Jesus.

Boa leitura!

Ivanete Franzon Marsango
Presidente do C.E. Casa de Jesus

orque o Filho de Deus virá na glória de seu 
Pai e então dará a cada um segundo as suas 
obras”. Mt. 16: 27

Em vários momentos dessa nossa jornada 
somos convocados ao trabalho renovador.

Através das inúmeras circunstâncias a vida 
nos apresenta as lições que precisamos, somente 
Deus, nosso Pai, sabe o momento mais propício e 
a tarefa necessária que nos proporcionará a me-
lhor colheita. Cabe-nos aproveitar o chamado e 
fazermos a nossa escolha.

Qual é a minha obra para este momento? 
Será que estamos atentos ao chamado de Jesus?

Somos lembrados dos compromissos assu-
midos no planejamento reencarnatório por 
meio de diferentes sinais, situações ou pessoas 
que cruzam nossa caminhada.

Toda atenção e esforço no sentido de fazer-
mos as re�exões necessárias e a tomada de 
decisão em favor do progresso moral e espiritual 

é louvável e nos impulsiona na direção do Pai.

Essa edição do Jornal Essência Divina nos 
traz o questionamento: Qual é tua obra? Uma 
abordagem de grande profundidade que nos 
apresenta neste início de ano uma oportunidade 
de re�etir, de olhar à frente e decidir pelo melhor. 
Amor à Causa Espírita, é um texto que nos apre-
senta o descortinar de oportunidades que mere-
cem de nossa parte uma atenção especial, com o 
fortalecimento da fé e o engajamento nas tarefas 
do bem, amparando e auxiliando sempre. 

Na página 4 a reportagem “Autismo e Espiri-
tismo”, requer nosso estudo e compreensão à luz 
da Doutrina Espírita sobre as diferenças e as 
oportunidades de evolução que esse entendi-
mento traz. Essa re�exão continua com o texto 
“Compromisso moral dos espíritas”, da página 5, 
abordado no sentido de que façamos a nossa 
parte para um novo ciclo de crescimento e reali-
zações. Finalizando essa edição vem o tema “Re-
novação com Jesus” para que as oportunidades 
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02/11/1882, pela primeira vez, Jerônimo de 
Praga, seu melhor amigo e pai espiritual lhe 
disse: “Vai, meu filho. Pela estrada aberta 
diante de �. Caminharei atrás de � para te 
sustentar.” Escrevendo os livros: “O Porquê 
da Vida”, e o “Depois da Morte”, foi conside-
rado escritor de primeira ordem. 

Após nova edição do livro “O Problema do 
Ser, do Des�no e da Dor”, teve pneumonia, e 
recuperado, tornou-se defensor do Espiri-
�smo contra o metapsiquismo. 

Com 81 anos de idade, concluiu: “O Gênio 
Cél�co e o Mundo Invis ível”,  e em 
12/04/1927, sofrendo novamente da pneu-
monia, suas úl�mas: “É preciso terminar, 
resumir e... concluir.” (fazia alusão ao prefá-
cio da nova edição biográfica de Kardec), 
desencarnando às 21 horas do mesmo dia.    

Reencarnou em 
01/01/1846, em 
Lorena,  França, 
e mesmo com 
p r o b l e m a  d e 
saúde, as vibra-
ções que sen�a o 
fizeram ler obras 
sérias, tornando-

se autodidata, orador, propagandista e de-
pois representante comercial. Lendo 
“O Livro dos Espíritos”, afirmou: “Nele 
encontrei a solução clara, completa, lógica, 
acerca do problema universal. Minha con-
vicção tornou-se firme. A teoria espírita 
dissipou minha indiferença e minhas dúvi-
das.” Quando assis�u palestra de Allan 
Kardec, a par�r de 1880, conferenciava e 
iniciou seu apostolado, sendo que em 

DIRETORIA
Ivanete Franzon Marsango - Presidente

Alquine Cristina Sansão - 1º Vice-Presidente

Emerson Ramos Melzi - 2º Vice-Presidente 

Janice Maria P. Franco - 1ª Secretária

Ione Neves - 2ª Secretária

Denise Altina P. Riesemberg - 1ª Tesoureira 

Egídio Pavanatto - 2º Tesoureiro

    Léon Denis
Por Adilson Alexandre Simas

https://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
https://www.instagram.com/c.e.casadejesus_bc
https://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online


Datas Espíritas
de Janeiro

Janeiro de 2023

01/01/1846 - Nasce em Tours, França, o filósofo da 
Doutrina Espírita, Léon Denis, autor de vários livros 
doutrinários.

01/01/1858 - Periódico mensal, a Revista Espírita – 
Jornal de estudos psicológicos – circulou pela pri-
meira vez em paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi 
publicada sob a responsabilidade direta de Allan 
Kardec até a sua desencarnação, ocorrida em 31 de 
março de 1869, passando, a partir de então, a ser admi-
nistrada pelos seus continuadores até os nossos dias. 
Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna 
livre, na qual sondava a reação dos homens e a im-
pressão dos espíritos acerca de determinados assun-
tos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, enquan-
to lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério 
da concordância e da universalidade do ensino dos 
espíritos. Inúmeros capítulos dos livros básicos da 
codificação, na íntegra ou com pequenas modifica-
ções, vieram à luz por meio da revista espírita. Pelas 
suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais 
diversos, desde a fenomenologia mediúnica nos seus 
variados matizes, até as dissertações da mais pura 
moral evangélica, a vida no mundo espiritual, a sorte 
futura reservada aos que praticam e aos que não prati-
cam o bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a 
misericórdia divinas, enfim, os princípios fundamen-
tais em que se assenta o espiritismo. 

02/01/1984 - Instalada em Brasília a atual sede da 
Federação Espírita Brasileira - FEB.

06/01/1868 - A Gênese – os milagres e as predições 
segundo o Espiritismo é a quinta obra da Codificação 
da Doutrina Espírita que teve a primeira edição lança-
da no dia 6 de janeiro de 1868. A primeira parte anali-
sa a origem da Terra e as gêneses orgânica, espiritual e 
mosaica, de forma lógica e racional, deixando de lado 
as interpretações misteriosas e as fantasias pueris 
sobre a criação do mundo. A segunda parte aborda a 
questão dos “milagres” de Jesus, explicando a nature-
za dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no 
Evangelho. A terceira parte enfoca as predições do 
Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, 
concitando os homens à prática da justiça, da paz e da 
fraternidade, abrindo assim uma Nova Era para a 
regeneração da humanidade.

15/01/1861 - Aparece a primeira edição de “O Livro 
dos Médiuns”, de Allan Kardec. O Livro dos Médi-
uns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segunda 
obra da Codificação Espírita, foi publicada em 15 de 
janeiro de 1861, em Paris, e tem como conteúdo dou-
trinário o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria 
de todos os gêneros de manifestações, os meios de 
comunicação com o mundo invisível, o desenvolvi-
mento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos 
que se podem encontrar na prática do Espiritismo, 
constituindo o seguimento de O Livro dos Espíritos.

21/01/1883 - É fundada por Augusto Elias da Silva a 
revista Reformador, órgão de divulgação da FEB.

24/01/1887 - O famoso escritor espírita Arthur Conan 
Doyle inicia sessões espíritas com o médium Ball.

26/01/1869 - A Sociedade Dialética de Londres nome-
ia comissão para investigar os fenômenos espíritas, 
concluindo, 18 meses após, as experimentações, pela 
veracidade das mesmas.

31/01/1907 - Eurípedes Barsanulfo funda o Colégio 
Allan Kardec, em Sacramento, MG, dos pioneiros da 
implantação de escolas espíritas no Brasil.
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Qual é a Tua Obra?

Por isso, cada um de nós precisa se pergun-
tar: Qual é a minha obra? O que tenho feito de 
bom pelo mundo? Pela paz no planeta, na mi-
nha família e pelas pessoas que me cercam? O 
que tenho feito de bom para que eu me torne 
um espírito melhor? Para aproveitar esta opor-
tunidade que Deus me deu?

Tendo o Espiritismo como base �losó�ca 
que nos esclarece o papel aqui na Terra, é neces-
sário pensar nesta questão. Sabemos que fre-
quentar os Centros Espíritas, assistir palestras e 
participar de estudos são ações importantes 
como forma de preparação, mas ainda não são 
obras. Todo estudo nos aponta que devemos 
praticar a caridade, que é o amor em ação, fazer 
o bem sem olhar a quem, perdoar, ser benevo-
lente, transformar-se... É o que a necessidade de 
progresso espiritual nos indica. Já nos foi dito: 
“Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, 
entrarão no reino dos céus” e que “é pelas obras 
que se reconhece o Cristão”.

Chegou o momento de trabalhar, aliás já é a 
última hora. O que temos feito? Estamos traba-
lhando pela obra do Cristo? Pela autoilumina-
ção que aumenta a nossa chama para nos juntar 
às demais chamas daqueles que estão determi-
nados a seguir O Caminho, a iluminar a 
Verdade e atingir a verdadeira Vida no nosso 
planeta? Amar o próximo como a si mesmo é a 
melhor obra que se pode fazer, mas para conse-
guir isso é necessário se empenhar na obra do 
autoconhecimento através da alavanca da von-
tade. Conhecer-se sem medo do que encontrar, 
perdoar-se assim como perdoar os outros. 2023 
é ano de obrar no bem, de ser feliz e especial-
mente de amar.

 Filoso�a Espírita faz saber que a vida 
material é um mecanismo Divino, que tem por 
objetivo nos fazer passar pelas vivências terre-
nas e assim ter experiências para o nosso ama-
durecimento espiritual.

Passamos por diversas reencarnações 
convivendo com outros espíritos e em cada 
uma delas progredimos um pouco mais, pois 
ampliamos nossos conhecimentos e fortalece-
mos lentamente a nossa condição moral.

Passando pelos diversos reinos do mundo 
material, alcançamos a fase hominal ao �nal do 
período das cavernas, quando aprendemos a 
lidar com coisas que consideramos simples 
hoje como fazer o fogo. Milênios passaram até 
que esta prática se tornasse comum entre todos 
os povos do planeta.

Progredimos cienti�camente, pois hoje as 
modernas ferramentas de comunicação permi-
tem que uma invenção chegue quase imediata-
mente ao conhecimento de todos. As boas 
obras dos homens da ciência permitiram ter-
mos hoje recursos antes inimagináveis que nos 
trazem segurança e bem-estar, nos permitem 
viajar mais rápido, adoecer menos... Obras que 
modi�caram o mundo material e o elevaram a 
um patamar jamais antes alcançado.

Isso basta? Não! O progresso espiritual 
agora nos pede mais. As obras que devem ser 
realizadas com mais a�nco nesta fase de transi-
ção planetária são as obras morais, as obras do 
espírito, as obras do amor e da paz. É verdade 
que também progredimos no sentido moral, 
claro que não tanto quanto na parte intelectual 
e material, mas precisamos avançar mais, de 
forma coletiva e individualmente.

Texto: André GrafA



Página 4 Essência Divina

  ual é a Causa espírita? Conhecemos a 
Doutrina Espírita?

Temos curiosidades com relação ao mun-
do espiritual, temos dores, necessidade de 
consolo e acolhimento. Ocupamos nosso 
tempo, à princípio, com uma rotina de pales-
tras, de tratamento e de estudos, conhecemos 
pessoas na mesma sintonia e com mesmo 
interesse de aprendizados. Aos poucos o co-
nhecimento que a Doutrina Espírita nos pro-
porciona vai nos preenchendo, vamos assimi-
lando e fazendo conexões conforme observa-
mos, analisamos e con�rmamos os fatos ante 
à Natureza, ante às Leis Naturais.

Aprendendo a re�etir com as Obras 
Básicas e Obras Subsidiárias como um ma-
nancial in�nito de orientações e exemplos, 
nós vamos aos poucos amadurecendo e sen-
tindo a importância de colocarmos em prática 
os ensinamentos preciosos. Descobrimos que, 
sem Jesus a Doutrina Espírita não seria com-
pleta. E que o Evangelho faz toda a diferença 
para a educação dos nossos sentimentos.

Ao longo dos anos, entre várias atividades 
na Casa Espírita, tive a alegria de poder estar 
atuando na presidência da Casa de Jesus. 
Considero uma oportunidade de aprendizado 
sem igual para meu espírito, engatinhando 
nesta jornada evolutiva, sedento de conheci-
mento e de trabalho.

O que pude testemunhar em executar uma 
tarefa na Casa Espírita? Quanto pude teste-
munhar? O que aprendi? O que apreendi?

São questionamentos importantes para 
todos nós, tarefeiros, para que possamos 
aproveitar nossa existência e evoluir, aprimo-
rar nossos sentimentos, transformar nosso 
entorno e amar nosso próximo.  

Somente assim poderemos justi�car o 
empreendimento do nosso tempo e da nossa 
vida na execução de uma tarefa, que certa-
mente já havíamos nos comprometido no 
planejamento reencarnatório.

O sentimento de gratidão encerra em meu 
coração muitos aprendizados, vivências e com 
certeza o aproveitamento para dilatar minha 
pouca fé e meu tímido amor no exercício 
constante da caridade. Vigiando e orando, 
amando e louvando ao Pai pela oportunidade, 
exorto a todos os irmãos que arregassem as 
mangas e busquem pela tarefa útil. Se dispo-
nha ao serviço com o Cristo, tenham ânimo e 
alegria em servir ao próximo sem esperar 
retribuição de qualquer natureza.

A �m de que a Obra do Senhor possa se 
concretizar, tijolinho por tijolinho, devemos 
estar juntos nessa realização, seja em qual 
tarefa for. Que neste movimento de amor e 
fraternidade, a rede luminosa do Amor 
Universal, se estenda por todo nosso Planeta, 
neste primeiro instante da Regeneração.

O Movimento Espírita, liderado por tan-
tos benfeitores espirituais e aqui no Brasil, 
Ismael, que nos envolve a todos sob sua Tenda 
com a bandeira hasteada Deus, Cristo e 
Caridade, nos aguarda no cumprimento de 
nossos deveres. A Casa de Jesus, onde o men-
tor espiritual Manuel Quintão nos brinda com 
sua tutela, nos proporciona todos os subsídios 
e toda a sustentação para alcançarmos a felici-
dade e a plenitude. 

Espíritas avante! 

Com coragem, bom ânimo, dedicação, 
união, fé, esperança e caridade, seguimos com 
Jesus! .

Texto: Silvania da C. Picchetti Bertolini

As matérias contidas nos Evangelhos podem ser dividi-
das em cinco partes: os atos comuns da vida do Cristo; 
os milagres; as predições; as palavras que serviram de 
base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja; e o 
ensino moral. Se as quatro primeiras partes têm sido 
objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacá-
vel. Diante desse código divino, a própria incredulidade 
se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reu-
nir-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, 
quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais cons-
tituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda 
parte suscitadas pelas questões dogmáticas.
O Espiritismo tem por objetivo o esclarecimento e o 
progresso intelecto-moral da criatura em seu inevitável 
avançar evolutivo. Sendo assim, a moral evangélica é 
indissociável da Doutrina Espírita, pois que de tal ma-
neira ambas são a mesma coisa, em que a ausência da-
quela eliminaria necessariamente a outra: “O �m essen-
cial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele 
não se procure senão o que possa concorrer para o seu 
progresso moral e intelectual.
Todo o mundo admira a moral evangélica; todos lhe 
proclamam a sublimidade e a necessidade, mas muitos 
o fazem por con�ança, baseados no que ouviram dizer 
ou sobre a fé em algumas máximas que se tornaram 
proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e 
menos ainda são os que a compreendem e sabem dedu-
zir as suas consequências. A razão disso está, em grande 
parte, na di�culdade que apresenta a leitura do Evange-
lho, ininteligível para grande número de pessoas. A 
forma alegórica e o misticismo intencional da lingua-
gem fazem com que a maioria o leia por desencargo de 
consciência e por dever, como leem as preces, sem as 
entender, isto é, sem proveito. Os preceitos de moral, 
disseminados aqui e ali, intercalados no conjunto das 
narrativas, passam despercebidos; torna-se, então, 
impossível compreendê-los inteiramente e deles fazer 
objeto de leitura e meditações especiais.
Todos os ensinamentos evangélicos trazidos por meio 
da Doutrina Espírita se baseiam nas Leis Divinas exis-
tentes de todos os tempos, às quais temos por dever e 
destino nos integrar. Leis que nos foram exempli�cadas 
em grau maior há mais de dois mil anos, quando da 
vinda do Senhor Jesus: “Em todas as circunstâncias, 
lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, 
obra de educação, integrando a alma humana nos pa-
drões do Divino Mestre”.

Amor à Causa Espírita Evangelho 
Redivivo  

“A Mensagem do Cristo Precisa Ser Conhecida, 
Meditada, Sentida e Vivida.”

Espírito Alcione - Livro: Renúncia - Psicogra�a 
de Francisco C. Xavier pelo Espírito Emmanuel

Q
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Compromisso Moral dos Espíritas

moralizada a pessoa, maior o seu entendimento 
sobre o dever.

Portanto, todos temos o nosso Compromisso 
Moral.

Podemos nos questionar: O que temos feito 
com este Dever?

Buscamos o nosso crescimento? Somos persis-
tentes na busca da nossa Reforma Íntima? Temos 
trabalhado como Kardec nos diz para domar as 
más tendências?

Temos nos esforçado para sermos homens e 
mulheres de bem? Temos feito ao próximo aquilo 
que gostaríamos que nos fosse feito, no cumpri-
mento das Leis Divinas?

São respostas individuais, que cada um pode 
responder para si mesmo. E esta resposta vai repre-
sentar a alegria da alma, como sentimento do 
dever cumprido, ou o peso da consciência quando 
falhamos ou deixamos de fazer a nossa parte.

Ainda dentro da questão do dever, não pode-
mos esquecer que temos compromissos com a 
Doutrina dos Espíritos, sendo trabalhadores da 
nossa Casa Espírita, e independente do que faça-
mos, da posição ou cargo que estamos temporaria-
mente ocupando, todos somos trabalhadores na 
Seara do Cristo.

Não nos esqueçamos de que em todo compro-
misso espiritual que assumimos, estamos colocan-

Q uando chega esta época do ano, muitas pes-
soas têm o hábito de fazer uma retrospectiva dos 
seus feitos durante o período que se �nda e, ao 
mesmo tempo, lançar um olhar para o futuro, 
propondo a si mesmo uma lista de mudanças e 
prioridades desejáveis: voltar à academia, perder 
peso, cuidar da saúde, ser paciente, manso e pací�-
co, perdoar aquela pessoa difícil ou simplesmente 
ser uma pessoa melhor.

 Esta lista re�ete, mesmo que de forma discreta 
e tímida, o nosso necessário desejo de mudança e 
de autotransformação. Kardec nos diz no Evange-
lho Segundo o Espiritismo, capítulo XVII, item 
“Os bons espíritas'', que “Reconhece-se o verda-
deiro espírita pela sua transformação moral e 
pelos esforços que faz para domar as suas más 
inclinações”.

Re�etindo nesta assertiva, percebemos que 
todos temos um compromisso moral que se inicia 
conosco e se re�ete naqueles que estão ao nosso 
lado, alcançando o meio em que vivemos. O Espí-
rito Lázaro, ainda no capítulo XVII, de�ne este 
compromisso como o Dever Moral, que é o dever 
da nossa consciência. 

Este senso do dever, que nasce no íntimo de 
cada criatura, comandado pelo seu livre arbítrio e 
pela sua vontade, vai se transformando conforme 
se desenvolve o seu senso moral. Quanto mais 

do em execução um comprometimento que estava 
assumido no plano espiritual, muito antes de re-
nascermos na atual encarnação. É um contrato que 
assinamos com a tinta da nossa alma.

A Bondade Divina nos dá mais uma oportuni-
dade de nos ajustarmos com os nossos equívocos 
do passado, espíritos devedores que somos, medi-
ante o trabalho redentor no bem, permitindo que 
possamos levar o consolo, o entendimento e o 
esclarecimento para todos aqueles que buscam a 
nossa Casa Espírita.

Hoje, as Instituições Espíritas de forma geral 
passam por di�culdades, em especial pela ausên-
cia de muitos trabalhadores, que após a pandemia 
não retornaram mais aos seus postos de trabalho 
pelas mais variadas motivações: alguns estão aco-
modados nas lides domésticas, outros estão com 
receio do retorno presencial e outros tantos aguar-
dam por algum chamado em especial.

Não nos esqueçamos dos compromissos que 
assumimos e das oportunidades que nos foram 
dadas, que nos convocam ao estudo e ao trabalho 
no bem.

Que possamos responder de forma a�rmativa, 
quando chegar a hora de prestarmos conta da 
nossa administração:

Estamos cumprindo o nosso compromisso 
com Jesus?

  ual o �m objetivado com a reencarnação? 
“Expiação, melhoramento progressivo da 

Humanidade. Sem isto, onde a justiça?” (1)
A reencarnação é “o curso repetido de lições 

necessárias.”(2) Reencarnamos na condição mais 
adequada para nosso aperfeiçoamento espiritual: 
“Na câmara uterina, o re�exo dominante de 
nossa individualidade impressiona a chapa fetal 
ou o conjunto de princípios germinativos que 
nos forjam os alicerces do novo instrumento 
físico[...] Os problemas da hereditariedade, em 
razão disso, descendem, de forma geral, dos 
re�exos mentais que nos sejam próprios.” (3)

A família consanguínea é o grupo “a que você 
forçosamente se vincula por remanescentes do 
pretérito ou imposições de a�nidade com vistas 
ao burilamento pessoal”.(4) Portanto não há 
acaso na determinação da constituição familiar e 
as provas vividas por um indivíduo constituem 
provas para o agrupamento familiar. 

O autismo é uma das condições que constitu-
em oportunidades de evolução, não só para o 
autista e seus familiares como para a sociedade, 
nos convidando ao desenvolvimento e aperfeiço-
amento espiritual. Aprendemos com as diferen-
ças. São elas que nos convidam ao exercício das 
virtudes tais como empatia, tolerância, paciên-
cia, fé e amor. 

Estima-se que uma em cada 100 crianças 
tenha autismo. (5) Lembrando que segundo a 
Organização Pan-Americana de Saúde, o TEA – 
Transtorno do Espectro Autista “se refere a uma 
série de condições caracterizadas por algum grau 
de comprometimento no comportamento social, 
na comunicação e na linguagem, e por uma gama 
estreita de interesses e atividades que são únicas 
para o indivíduo e realizadas de forma repetiti-
va”.(6)

O autismo não é uma doença, é um transtor-
no de neurodesenvolvimento com causas multi-
fatoriais. As pessoas com autismo não precisam 
ser curadas, mas sim, auxiliadas no que necessi-
tam para se desenvolverem e conseguirem criar 
independência e autonomia em suas vidas. (7)

O espiritismo nos convidando ao senso de 
família universal, nos convida também à inclusão 
e a vontade e engajamento para contribuir positi-
vamente. A rede de apoio é fundamental para a 
família que encontra necessidades de âmbito 
material, emocional e espiritual. Abraçar a famí-
lia atípica e promover o acolhimento e inclusão é 
tarefa de toda a sociedade e exigirá esforço de 
todos para conscientização sobre o autismo.

Lugar de autista é em todo lugar. 
Campanha Nacional de Conscientização do 

Autismo 02/04/22.

(Continua na próxima edição.)

Bibliogra�a consultada:
1. KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. 93. ed. 

Brasília: FEB, 2019. Questões 167. 
2. XAVIER, Francisco Cândido. Missionários da 

luz. Pelo Espírito André Luiz. 39a ed. Rio de Janeiro: 
FEB, 2004. - cap. 13. In: CAMPETTI, Geraldo. Espiri-
tismo de A a Z. Brasília: FEB, 2019. 

3. XAVIER, Francisco Cândido. Pensamento e 
Vida. Cap. O Berço. Pelo Espírito Emmanuel. Brasília: 
FEB, 2013.

4. XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo. 
Estude e viva. Pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. 
11a ed. Rio de Janeiro: FEB, 2005.

5 . W H O .  A u t i s m .  D i s p o n í v e l  e m : 
h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / n e w s - r o o m / f a c t -
sheets/detail/autism-spectrum-disorders. Acesso em: 
27 nov. 2022.

6. OPAS. Transtorno do Espectro Autista.      
D i s p o n í v e l  e m :  ht t p s : / / w w w. p a h o. o r g / p t /
topicos/transtorno-do-espectro-autista. Acesso em: 27 
nov. 2022. 

7. Secretaria de Saúde Governo do Estado do Para-
ná. Transtorno do Espectro Autismo. Disponível em: 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Transtorno-do-
Espectro-Autismo-TEA . Acesso em: 27 nov. 2022

Q Texto: Elaine Kapp

Autismo e Espiritismo
Parte 1

Texto: Luiz Antonio Brescovites

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista
https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista
https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Transtorno-do-Espectro-Autismo-TEA
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Transtorno-do-Espectro-Autismo-TEA


Página 6 Essência Divina

Deus à Luz da Consciência

C
Texto: Maury Roberto Viviani

onta-se que certo dia um camponês, 
trabalhando na terra, foi abordado por um 
indivíduo da cidade, distinto e bem-vestido, 
de convicção materialista, que muito arro-
gante lhe perguntou: crês em Deus? O cam-
ponês, prontamente respondeu: sim, creio. 
Com presunção, o elegante materialista 
arrematou cinicamente: então, mostre-me 
onde Deus se encontra. O camponês, sem 
maiores recursos de linguagem, respondeu-
lhe humildemente: senhor, não sou capaz de 
mostrar o lugar em que Deus se encontra, 
mas peço-lhe então que me mostre um lugar 
onde Deus não está.[�]

Sim, Deus está em toda parte, e se revela 
na imensidão de sua obra. A crença em Deus 
não é fruto de um ensino, de um fator exter-
no ou de uma ideia adquirida, mas sim um 
atributo instintivo, inato, impresso na cons-
ciência humana.[�]

De fato, desde as mais remotas civiliza-
ções, a evolução moral da humanidade tem 
como base o sentimento íntimo que vincula 
o homem a um Ente supremo. [�]

Mas, se é um aspecto inerente à criatura 
humana, em que medida, por intermédio de 
nossa consciência, podemos ter conheci-
mento a respeito de Deus? Como seria pos-
sível para nós, criaturas ainda tão imperfei-
tas, compreendermos o Supremo Senhor da 
Criação? Sem dúvida, trata-se de problema-
tização que se reveste de alta complexidade.

Sem embargo, a Doutrina Espírita nos 
fornece pontos de esclarecimento que nos 
auxiliam a buscar uma aproximação em face 
de um tema tão difícil. Já de início, a primei-
ra questão do Livro dos Espíritos, com ma-
gistral sabedoria, desmisti�ca a visão antro-
pomór�ca de Deus, com a indagação de 
Allan Kardec: “Que é Deus?”, com a conse-
quente resposta dos Espíritos: “Deus é a 
inteligência suprema, causa primária de to-
das as coisas”. É, pois, o Deus único, força 
geratriz do Universo e de tudo o que existe. 

Deus é o princípio supremo, pois não há 
efeito sem causa. Consequentemente, há 

que se afastar a opinião de que que a forma-
ção primária seria uma “combinação fortui-
ta da matéria”, ou mesmo o acaso. Neste pro-
pósito, Kardec assevera que a harmonia do 
mecanismo do Universo já revela desígnios 
determinados de um poder inteligente, enfa-
tizando que “Um acaso inteligente já não 
seria um acaso”. [⁴]

Mas a inferioridade da criatura humana, 
ainda tão obscurecida pela matéria, não 
permite a compreensão da natureza íntima 
de Deus. Como ainda não nos encontramos 
em estágios superiores da escala evolutiva, é 
natural atribuirmos as nossas imperfeições, 
mazelas e os típicos comportamentos huma-
nos à Deus, confundindo a limitada nature-
za da criatura com a magnitude do Criador. 
No entanto, as circunstâncias e as percep-
ções se modi�cam como consequência do 
nosso desenvolvimento moral e intelectual, 
de maneira que o entendimento poderá ter 
uma ideia mais aproximada e justa a respeito 
da Divindade. De todo modo, esse entendi-
mento nunca será absoluto, pois não pode-
remos penetrar em todos os mistérios de 
Deus.[⁵]

Contudo, tal limitação não nos impede de 
vislumbrar alguns dos atributos da perfeição 
Divina, os quais já temos condição de distin-

guir em nosso íntimo e compreender que 
Deus é eterno, in�nito, imutável, imaterial, 
único, onipotente, soberanamente justo e 
bom.

Mesmo neste mundo, o véu pouco a pou-
co se levanta, permitindo-nos antever, ainda 
que timidamente, a grandiosidade da cria-
ção divina.

Sabendo que essa sensibilidade se apri-
mora com o nosso progresso espiritual, esti-
mula-nos a pensar, com Léon Denis, na 
comunhão sublime e nas forças grandiosas 
do universo que “proclamam a realidade da 
Inteligência divina”, pois Deus está “em cada 
um de nós, no templo vivo da consciência”.

Com fé, otimismo e gratidão, sigamos as 
lições da Boa Nova de Jesus, percorrendo o 
caminho em direção à Luz, porque Deus 
está em nós, assim como nós estamos com 
Deus.
Fonte:
[1] Mencionado em: FRANCO. D. Entrega-te a 
Deus. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. Catandu-
vas: Intervidas, 2010. p. 14.
 [2] KARDEC, A. Livro dos Espíritos, Questão 650.
[3] XAVIER. F.C. Emmanuel. Pelo Espírito Emma-
nuel. Brasília: FEB, 2020. p. 42-44.
[4]  KARDEC, A. Livro dos Espíritos, Questão 8.
[5]  KARDEC, A. Livro dos Espíritos, Questão 11.
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ão espere viver sem problemas, dê vez que 
problemas são oportunidades de evolução, 
necessários ao caminho de todos.

Ante os próprios erros, não descambe para 
o desculpismo e sim enfrente as consequências 
deles a �m de reti�car-se, como quem aprovei-
ta pedras para a construção mais sólida.

Não perca tempo e serenidade perante as 
prováveis decepções da estrada, porquanto 
aqueles que supõem decepcionarmos estão 
decepcionando a si mesmos.

Perdoa sempre, não sete vezes, mas setenta 
vezes sete.

Não liquidará todas as dívidas que terá 
assumido diante dos outros.

Não se libertará das in�uências dos adver-
sários gratuitos com suas ironias e incompre-
ensões.

En�m, não viverá sem problemas educati-
vos, mas você pode aceitar tudo isso e da aceita-
ção construtiva de todos os percalços que por-
ventura lhe assinalem a existência, você pode 
partir para o esforço de trabalhar, melhorando 
a você mesmo, a �m de render tanto quanto 
possa, no bem de todos, de vez que, colaborar 
no bem de todos é o caminho para a verdadeira 
felicidade.

Deixe seu coração aberto para receber o 
amor transformador que Jesus nos ensinou, 
através Dele renovamos nossa vida.

Um coração leve é um coração renovado 
que deixou para trás tudo aquilo que o afasta de 
Deus. 

No NEES - Núcleo Espírita Erna Schimdt, 
nossa �lial do Centro Espírita Casa de Jesus, no 
Bairro Conde Vila Verde em Camboriú, uma 
equipe grande de voluntários da Casa de Jesus 
assiste mensalmente 130 famílias com cestas de 
alimentos. Entregamos para as gestantes cadas-
tradas enxovais para o bebê, e todos são confec-
cionados lá, por mãos caridosas.

Ministramos também cursos de evangeliza-
ção para adultos e crianças, à luz da Doutrina 
Espírita. Mantemos o�cinas de tricô, crochê, 
pintura, artesanato em tecidos, bijuterias, arte-
terapia, inglês, alfabetização de adultos, todos 
com direito a lanche e materiais totalmente 
gratuitos. Realizamos atendimentos médicos e 
voltaremos no ano de 2023 com o atendimento 
odontológico. Sem esquecer do nosso bazar 
que atende toda a comunidade com preços 
baixos.

Auxiliando ao próximo você se sente mais 
útil e mais perto de Jesus. Pois o bem, que se faz 
a alguém é para Jesus que se faz. Assim você 
terá mais força e fé para enfrentar seus desa�os.

Esperamos a visita de todos para conhecer o 
NEES e os Projetos, que voltam todos na pri-
meira semana de março. Sendo que o bazar e a 
entrega das cestas de alimentos não param.

“Se crê em Jesus jamais te faltarão con�ança 
e trabalho, porque te erguerás, cada dia na cer-
teza de que dispõe a bendita oportunidade de 
comunicação com os outros desfrutando o 
privilégio incessante de servir, auxiliar e aben-
çoar o próximo.” Emmanuel – Lv. Coragem, 
Psicogra�a Francisco Cândido Xavier.

Renovação com Jesus 

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

                Texto: Emerson Ramos Melzi
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ATIVIDADES PRESENCIAIS 

O Núcleo Espírita Erna Schmidt, o NEES, à partir 
de Abril deste ano retornou aos trabalhos presen-
ciais, sendo nas terças e quintas à tarde, nos cur-
sos, o�cinas e atendimento à comunidade, através 
de cadastro em cada atividade! Em Maio foi am-
pliado o atendimento com o Estudo Introdutório 
e os atendimentos de saúde mediante agenda-
mento.

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

O NEES está realizando atendimento assistencial 
às famílias, com distribuição de cestas  de alimen-
tos, sopas prontas, kits higiênicos, kits de evange-
lização pré-natal, infantil e família.

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES

A Casa de Jesus continua recebendo doações para 
atender os assistidos do NEES. São roupas e 
calçados em bom estado e limpos, alimentos não 
perecíveis como arroz, feijão, macarrão, azeite, 
açúcar, farinha, leite, utensílios e outros. Doações 
podem ser feitas na Casa de Jesus, de segunda das 
16h às 21h, terças e quintas das 13h30 às 16h30 e 
sábados das 15h30 às 19h. Para outras formas de 
ajudar, entre em contato através de telefone 
(47) 3360-7708 ou pelas redes sociais.
Todo auxílio é bem vindo!

https://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
https://www.instagram.com/c.e.casadejesus_bc
https://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online


Nesta fascinante obra, mar-
cada pelo estilo objetivo e 
�rme do Espírito Marco 
Prisco, o querido leitor será 
convidado a profundas re�e-
xões que ensejarão uma 
verdadeira renovação íntima.

Segundo o instrutor espiritual, ainda predominam 
o desgoverno da emoção, o pessimismo, os desen-
cantos, porque cada qual possui anelos não logra-
dos, o que produz perturbação mental e falta de 
interesse pela aquisição de um objetivo psicológico 
que proporcione harmonia, no entanto, é através 
da re�exão e do legítimo autoamor que será possí-
vel conseguir-se a renovação mental, emocional e 
de conduta, desfrutando o inefável prazer de viver 
e de lutar.

Equilíbrio Existencial
Alírio de Cerqueira Filho

INFORMAÇÃO & CULTURA

‘‘Bem-aventurados os pobres 
de espírito, porque deles é o 
reino dos céus.’’ (Mateus, 5:3) 
Em cinquenta pequenos 
contos e narrativas rápidas, o 
Espírito Valérium transmite a 
importância da simplicidade 

e da humildade, virtudes primordiais exaltadas por 
Jesus entre as bem-aventuranças do Sermão da 
Montanha, que são fundamentais para o equilíbrio 
de nossas vivências diárias. Com psicogra�a de 
Waldo Vieira, o autor espiritual aborda diversos 
assuntos de interesse cotidiano, relembrando-nos 
sobre o bom senso diante das adversidades da vida, 
a paciência perante o imediatismo, o signi�cado do 
perdão frente à injúria e o valor da responsabilida-
de para o cumprimento de nossos deveres cristãos.

Este livro tem como objetivo 
desenvolver re�exões para que 
possamos reavivar em nossa 
mente o signi�cado das Leis 
Divinas em nossas vidas, 
conforme reporta a questão 
621-a de O Livro dos Espíritos: 
Visto que o homem traz em 

sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia 
de lhe ser ela revelada? "Ele a esquecera e desprezara. 
Quis então Deus lhe fosse lembrada."O processo de 
tomar conhecimento das Leis Divinas e praticá-las 
nos conduz ao equilíbrio existencial, objetivo pelo 
qual o Espírito desencarna, torna a reencarnar ao 
longo dos séculos. Em outras palavras, o equilíbrio 
existencial, inicia a partir do momento em que o Ser  
desperta a sua consciência, é uma das questões mais 
signi�cativas que o Espírito imortal deve desenvol-
ver ao longo de sua trajetória.

Renove-se
Divaldo P. Franco

Bem-Aventurados 
os Simples

Waldo Vieira
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Rua 600, nº 123
Centro

Balneário Camboriú
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Encontre no quadro as palavras listadas abaixo: Para visualizar o 
resultado, aponte 
a camera para o 

QR-CodeAFETO 
DEPRESSÃO
SUICÍDIO

ANSIEDADE
ESQUIZOFRENIA
TDAH

ASPERGER
HIPERATIVIDADE
TEA

AUTISMO
REPETIÇÃO

ROTINA
CARINHO

(Relacionados à Saúde Mental)

(Auxílios Possíveis)
ATENDIMENTO FRATERNO
NEUROPSICÓLOGO
PALESTRAS

ESTUDOS
PASSE
FONOAUDIOLOGIA

PEDIATRA
LUDOTERAPIA
PSICÓLOGO

https://www.casadejesus.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
https://drive.google.com/file/d/1YQZf4Cn3IUsYSCFynmQwxapqP-pmlJgu/view?usp=sharing
http://chat.whatsapp.com/Ew0xa7EENFz568jcViBARD
http://chat.whatsapp.com/KXfUCSMwrJNABPykUu0jAQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
https://www.casadejesus.org.br
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