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gias que conquistamos. 
E como vínculo entre os temas “O que repre-

senta a família no plano reencarnatório” nos 
situa em nossa responsabilidade integral de seres 
imortais que somos. Nesse artigo, encontrado na 
página 6, a família como parte de um grande 
projeto rumo à evolução do Espírito reencarnan-
te, nos aponta caminhos para chegarmos cada 
vez mais perto da angelitude.

Na página 7 desta edição vamos nos deparar 
com o tema que nos move na direção da evolu-
ção e da Caridade com Jesus. “A importância do 
espiritismo no progresso da humanidade” nos 
fala de quão importante é o conhecimento em 
ação. Que nossas atitudes são chaves para encon-
trarmos a moral cristã exempli�cada por Jesus.

Portanto, convidamos você leitor, para as 
re�exões que esta edição do Essência Divina 
propõe. Dedicamo-la a todos os que desejarem 
fazer o esforço necessário ao aprimoramento 
íntimo. 

Boa Leitura!

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

duca e transformará a irracionalidade 
em inteligência, a inteligência em humanidade 
e a humanidade em angelitude” (de Francisco 
Cândido Xavier do livro “Fonte Viva” pelo Espí-
rito Emmanuel)

Fomos criados simples e ignorantes a �m de 
alcançar, progressivamente, a perfeição para o 
conhecimento da verdade (LE. Q.115). Nosso 
destino é a evolução. Tudo fazemos para crescer 
e acompanhar os avanços do mundo material, 
porém pouco nos detemos na educação e evolu-
ção da Alma, do Espírito.

Por sermos Espíritos imortais nosso maior 
esforço deve concentrar-se no aperfeiçoamento 
do nosso Ser.

A Doutrina Espírita tem nos apontado os 
diversos instrumentos e meios para nosso aper-
feiçoamento, para a transformação moral, o 
estudo e a evangelização estão entre eles. Estudar 
o Espiritismo é conhecer, compreender e viven-
ciar as Leis de Deus. O conhecimento é luz que 
amplia nossa percepção do mundo, desenvolve 
nossos sentimentos e nos aproxima de Jesus.

Na Casa de Jesus encontramos estudos desti-

nados as pessoas de todas as idades, desde os 
agrupamentos de famílias, a evangelização de 
bebês, de crianças e jovens, além do estudo siste-
matizado da doutrina espírita e das obras básicas, 
entre outros. Esse contexto é abordado no artigo 
da página 3 “Espíritas, instruí-vos”, ressaltando a 
importância e estimulando-nos ao estudo contí-
nuo.

Na página seguinte encontramos os artigos 
“Evangelho Redivivo” e “Eu e minha família 
buscando Deus”, trazendo a abordagem do de-
senvolvimento da educação moral Cristã, aspec-
tos que permeiam os programas de trabalho dos 
grupos da evangelização e da família na Casa 
Espírita.

Preciso é que estudemos e ampliamos tam-
bém nosso entendimento sobre as questões de 
saúde integral. No tema da página 5, com conti-
nuação da edição de janeiro, escrita por Elaine 
Kapp “Autismo e Espiritismo - Parte II”. Nesta 
mesma página, Fabio Iop nos traz boas informa-
ções sobre o carnaval na ótica espírita, que nos 
chama a vigilância dos nossos pensamentos e 
ações a �m de não desperdiçarmos as boas ener-
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Datas Espíritas
de Fevereiro

Fevereiro de 2023

01/02/1853 - Nascimento de Anália Emilia Franco 
Bastos (Anália Franco), professora e criadora de 

várias instituições educativas e de assis-
tência social. Fundou mais de 70 esco-
las, 23 asilos para crianças órfãs, 2 alber-
gues, entre outras ações. É considerada 
como uma das mais destacadas mulheres 
espíritas do mundo, pela dedicação e 
empenho junto das crianças, notada-

mente os abandonados e menos favorecidos. Faleceu 
em 1919.

04/02/1876 - O pesquisador Butteroff, da Universida-
de de S. Petesburg, Rússia, publica no jornal The 
Spiritualist, artigo sobre a médium Kate Fox. Com 
observações muito convincentes.

05/02/1876 - Em Manchester, Inglaterra, são apresen-
tadas moldagens em parafina de mãos e pés de espíri-
tos materializados por intermédio do médium Wil-
liam Osley. 

08/02/1676 - Nascimento de Frei Fabiano de Cristo 
(João Barbosa) em Portugal. Faleceu em 
1747 no Rio de Janeiro-RJ, após 42 anos 
de atividade religiosa. É a reencarnação 
de José de Anchieta, de conformidade 
com o capítulo que disserta sobre os Mis-
sionários, na obra “Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho” de Humberto de Cam-
pos, pela psicografia de Chico Xavier. Ainda jovem, 
imigrou para o Brasil, vindo a desenvolver um traba-
lho de dedicação e amor ao próximo. Com a febre do 
ouro no Brasil, decide arriscar a vida na colônia com a 
esperança de em pouco tempo tornar-se rico. Sentia 
um vazio no peito e ouvia uma voz que lhe dizia que 
deveria fazer algo. Em 08/11/1704 se apresenta à 
portaria do Convento de São Bernardino de Sena, em 
Angra dos Reis, sendo que três dias depois, veste o 
hábito dos franciscanos, e após um ano de muito tra-
balho e dedicação, é consagrado Frei, trocando seu 
nome para Fabiano de Cristo. 

09/02/1939 - Lançamento do romance histórico 
Há Dois Mil Aanos, ditado por Emmanuel a Francis-
co Cândido Xavier, que o registrou através da psico-
grafia. 

20/02/1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, a freira 
Joana Angélica de Jesus. Hoje, como Joanna de 
Ângelis, trabalha em favor da Humanidade através do 
médium Divaldo Pereira Franco, de quem é mentora.

22/02/1949 - Obra Libertação - Este é o 7º livro da 
série do espírito André Luiz, ditado ainda em Pedro 
Leopoldo-MG, ao médium Chico Xavier.

24/02/1934 - Em 1934, realiza-se expressiva manifes-
tação da "Coligação Nacional Pró-Estado Leigo", 
coordenada pelo Dr. Lins de Vasconcelos, pela liber-
dade de Culto do Brasil.

26/02/1842 - Nasce Camille Flammarion astrônomo 
médium participante da codificação, divulgador da 
Doutrina dos Espíritos.

26/02/1802 - Nasce o romancista Victor Hugo, adep-
to de Espiritismo, em Paris, França.
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‘‘Espíritas Instruí-vos’’
Conheça o Espiritismo

porque o estudo somente não necessariamente 
eleva a pessoa, o estudo é uma forma de tram-
polim para nos colocar no alto, mas que se não 
dermos o impulso através da vontade de prati-
cá-lo, não surtirá efeitos. Somente estudar a 
Doutrina Espírita sem praticá-la não surte os 
efeitos bené�cos, é como estudar como se faz 
para dirigir um automóvel, porém nunca enca-
rarmos o trânsito na prática, ou ainda, irmos no 
médico, obtermos a receita, mas não tomarmos 
os medicamentos receitados, ou seja, nunca 
chegaremos a lugar algum apenas com conhe-
cimento, a prática é imprescindível.

O Espírito de Verdade nos ensina que é 
necessário amar e se instruir, o conhecimento 
da Doutrina Espírita é importante fonte de 
conhecimento para compreendermos a impor-
tância de nos amarmos mutuamente, pois 
somente assim teremos uma sociedade mais 
justa, mais igualitária e mais livre. Sem amor 
não há Liberdade.

Portanto, convido a todos para que neste 
ano de 2023 iniciem ou continuem seus estudos 
através dos diversos grupos existentes no 
Centro Espírita Casa de Jesus, que servem de 
base de re�exão, troca de ideias, resolução de 
dúvidas, além de servir de ambiente harmônico 
para exercitarmos a fraternidade e a humildade 
pois, por mais que tenhamos estudado os ensi-
namentos espíritas, a cada ano, a cada livro, a 
cada troca de ideias, estaremos sempre apren-
dendo mais, crescendo mais e contribuindo 
para o nosso progresso pessoal e para o bem da 
humanidade.

 o Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. 
VI, item 5 está escrito: “Espíritas! amai-vos, eis 
o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o 
segundo. Todas as verdades são encontradas no 
Cristianismo; os erros que nele criaram raiz são 
de origem humana. E eis que, além do túmulo, 
em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-
vos: Irmãos! nada perece. Jesus Cristo é o ven-
cedor do mal, sede os vencedores da impieda-
de!” – (Espírito de Verdade. Paris, 1860)

Allan Kardec, o benemérito codi�cador 
da Doutrina Espírita, depois de muito trabalho, 
pesquisa, estudo e re�exões concluiu que o 
Espiritismo é uma fonte imensa de sabedoria e 
que sua contribuição para a humanidade é de 
valor inestimável. Portanto, estudá-la torna-se 
uma tarefa imprescindível para quem quer luz 
para sua vida. Ao conhecê-la passamos a co-
nhecer também as nossas origens, o nosso 
papel na Terra e o nosso destino, dúvidas que 
sempre �zeram parte dos questionamentos 
humanos, porém, nunca foram respondidas 
com tanta lucidez, clareza, razão e lógica por 
outra doutrina, �loso�a ou religião e de forma 
integrada com a pesquisa baseada em ciência e 
a lógica da �loso�a, para que resultasse na 
aplicação prática da melhoria do ser humano 
em seu lado moral e, consequentemente, na 
melhoria da sociedade.

O estudo da Doutrina Espírita pode nos 
levar à compreensão mais elevada do sentido 
da vida, proporcionando melhores condições 
de lidarmos com os problemas humanos, soci-
ais, familiares, psicológicos e até do corpo físi-
co, de uma maneira de�nitiva e segura. Pode, 

Texto: André Graf

N
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oje vi um grupo de adolescentes no 
ponto de ônibus. Um transeunte esbarrou na 
lixeira perto destes jovens, que desencaixou 
de seu suporte e caiu. 

Um dos adolescentes, imediatamente, 
recolheu a lixeira reposicionando-a em seu 
lugar de origem. Essa atitude chamou minha 
atenção, tamanha a naturalidade do feito. 
Pensei comigo que se fossem perguntar a este 
jovem, sobre sua motivação, talvez ele nem ao 
menos se lembraria de ter feito aquele ato de 
bondade.

Sim, um ato de bondade, porque de forma 
natural, e automática serviu ao bem coletivo: 
corrigiu um pequeno acidente porque isto era 
o certo a se fazer. Tanto se fala como a juventu-
de está perdida, e ter presenciado este ato fez-
me discordar desse pessimismo. Demorei-me 
alguns minutos conjecturando sobre o jovem 
e sua família. Seria este jovem um Espírito já 
'velho' com sua virtude a�orando natural-
mente em uma situação quotidiana? Ou tal-
vez, um jovem comum, que simplesmente 
vem de um lar bem estruturado, onde os pais 
se preocuparam em educá-lo para não pensar 
apenas no seu próprio umbigo?

Dei-me conta que independente de qual 
caso fosse, estava diante de um Espírito edu-
cado, prestativo, atencioso, vivendo o mo-
mento com consciência. A beleza do seu gesto 
levou-me a pensar em minha família. Como 
pai, norteador de um grupo familiar, estava eu 
conduzindo meus �lhos para que eles tives-
sem atitudes como esta?

Esta pergunta ocupou minha mente por 
mais tempo. Buscando na memória o que a 
Doutrina Espírita nos traz sobre a razão de ser 
da família terrena, resgatei a exortação de 
Santo Agostinho (Evangelho segundo o 
Espiritismo, cap. XIV Item 9):

Ó espiritas! Compreendei agora o grande 
papel da humanidade; compreendei que quan-
do produzis um corpo a alma que nele encar-
na, vem do espaço para progredir, inteirai-vos 
dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor 

em aproximar de Deus essa alma; tal a missão 
que vos está con�ada...

A família é a�nal o mais importante 
núcleo promotor da renovação do indivíduo 
(ereza de Brito em Vereda Familiar, 
Psicogra�a de Raul Teixeira). É nesta escola o 
melhor lugar para tratarmos nosso egoísmo 
(questão 775, L.E). A partir desses e de outros 
conhecimentos que a Doutrina Espírita nos 
traz, cienti�quei-me da gravidade do assunto: 
um casal que educa moralmente seus �lhos, 
promove a aproximação de todos os envolvi-
dos aos ensinamentos de Deus! Uma família 
assim direcionada pode ser chamada de famí-
lia funcional.

Faço então ao caro leitor, a mesma pergun-
ta que me �z: sua família é funcional? Ou em 
outras palavras, sua família está gravitando 
em direção a Deus, guiada pelo Evangelho de 
Jesus, nosso Modelo e Guia? Simples de en-
tender, difícil termos a disciplina de incorpo-
rar essa preocupação no nosso dia a dia. Mas o 
que nos resta se não estamos direcionando 
nossa família neste sentido? Apenas a ilusão 
de um tortuoso caminho que só atrasa nossa 
marcha evolutiva.

Felizmente, não precisamos encarar esta 
responsabilidade e trilhar esse caminho sozi-
nhos. A Casa de Jesus oferece diversos traba-
lhos a todos que buscam aproximar suas famí-
lias de Deus, através do Evangelho de Jesus. 
Temos a evangelização infanto-juvenil e os 
grupos de pais. Informe-se na recepção e 
participe. Lembre ... você não está só!

Ouça a música 'Eu não estou só' de Ton 
Molinari, apontando a câmera do celular para 
o QRCode e junte-se a nós para fazer, um 
mundo melhor: 

 

Texto: Coordenação da Família (DFIJ) Em 1864, Allan Kardec, acompanhando a expansão do 
Espiritismo e a necessidade de evidenciar os ensinos 
morais espíritas como verdades cristãs já manifestadas 
ao mundo, publica a obra intitulada Imitação do evan-
gelho segundo o espiritismo. Nessa obra, o codi�cador 
busca elucidar o ensino moral cristão à luz da nova 
revelação, estimulando-nos à inevitável reforma moral 
íntima.

Para os homens, em particular, aquele código é uma 
regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da 
vida pública e privada, o princípio de todas as relações 
sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, �nal-
mente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicida-
de vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que 
nos ocultava a vida futura. É essa parte que será o objeto 
exclusivo desta obra.

Nesta meta, o famoso pedagogo organiza metodica-
mente os versículos bíblicos para explicar a moral cristã 
à luz da Doutrina Espírita, retirando os véus seculares 
que as limitações humanas impuseram ao conhecimen-
to universal. Esses véus, não raro, até hoje turvam o 
entendimento dos estudiosos dos Evangelhos, visto 
que, em boa parte, trazem mais referências materiais 
que espirituais em suas interpretações.

Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores 
sacros em geral só são inteligíveis, parecendo alguns até 
irracionais, por falta da chave que nos faculte compre-
ender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está comple-
ta no Espiritismo, como já puderam convencer-se os 
que o estudaram seriamente, e como todos reconhece-
rão melhor ainda, mais tarde.

O Espiritismo é a chave de muitos mistérios ocultos de 
nossa ciência até os dias atuais, entretanto, acima de 
tudo e principalmente, ele é a chave dos corações huma-
nos. Conforme relata o Espírito Vicente de Paulo: “Sede 
bons e caridosos, pois essa é a chave dos Céus, chave que 
tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha 
contida neste preceito: Amai-vos uns aos outros [...]”. O 
conhecimento espírita apenas alcança seu objetivo 
quando leva o Espírito à transformação moral que o 
conduzirá, naturalmente, às obras da caridade sincera. 

Eu e Minha Família
 Buscando Deus 

H

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

De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, 
do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. 
(XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Sexo. Pelo Espírito Emmanuel. 

27. ed. 3. imp. Brasília: FEB, 2016. Cap. 17)

https://youtu.be/Ye5iKmcHjfU
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O Espírita e o Carnaval

América do Sul.

Não há dúvidas que desde sua origem remeti-
da a Rômulo, um dos fundadores de Roma por 
volta de 753ac, o objetivo principal era o entorpe-
cimento dos sentidos e das emoções com a idola-
tria insensata ao erotismo, do sexo libertino e da 
embriaguez por álcool e alucinógenos.

No entanto, com o Espiritismo o véu das apa-
rências cede lugar para o fulcro da realidade: o 
Espírito plasma por onde passa as emanações 
que correspondem aos seus desejos mais ínti-
mos. Portanto, junto dos mascarados e alegóricos 
seres que exprimem a efêmera pseudo-alegria 
sem bom senso, estão as vibrações infectas e per-
niciosas emanadas que encontram assimilações 
com outras mentes desejosas do mesmo senti-
mento, e assim, como uma força motriz, geram 
um turbilhão de sensações e sentimentos miserá-
veis e pestilentos que ao suave contato com as 
mentes mais invigilantes insu�am-lhes os seme-
lhantes desejos.

E, como aqui na Terra todos somos seres em 
evolução necessitados das experiências de repa-
ração e de provas para o aperfeiçoamento moral e 

Mediante a organização física que nos deu, 
não traçou a Natureza o limite das nossas ne-
cessidades?

“Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por 
meio da organização que lhe deu, a Natureza lhe 
traçou o limite das necessidades; porém, os vícios 
lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessi-
dades que não são reais.” (Allan Kardec, O Livro 
dos Espíritos, Q.716)

O Espírito é assim sempre o árbitro de seu pró-
prio destino. (Allan Kardec, O Céu e o Inferno)

Carnaval, ao que se sabe, remete-se original-
mente à Saturnália, festival da Roma antiga por 
ocasião do solstício de inverno em comemoração 
ao deus Saturno, sendo, portanto, o dia mais lon-
go do calendário. Esta, por sua vez, foi comemo-
rada até a Era Cristã, em honra ao deus Baco, 
denominada como Brumália. Não havia limites 
para as extravagâncias, até mesmo os escravos 
eram liberados para o culto do prazer.

Com o passar dos séculos esta festividade de 
alucinante hedonismo transferiu-se para o carna-
val de máscaras de Veneza, a posteriori para Côte 
d'Azur na Riviera Francesa e por �m aportou na 

intelectual, não estamos ilesos as estas vibrações 
de baixo teor moral estimulando os nossos dese-
jos mas íntimos, frutos de um pretérito de equí-
vocos e que a custa de muito esforço vem sendo 
domados, ou por outro lado apenas momentane-
amente ignorados. Por isso, nestes dias a violência 
ganha força, o desejo pelo gozo do prazer encami-
nha-se para o abuso, famílias ou relações sendo 
agredidas e desestabilizadas pela falta do bom 
senso de seus integrantes.

Se existe uma lei de assimilação que rege a 
movimentação das vibrações que nascem da 
mente de cada um, existe também a lei de respon-
sabilidade para todo ser humano, herdeiro natu-
ral do livre arbítrio.

Do mesmo modo, para assimilar o nosso 
desejo no bem bene�ciados pela luz Divina, não 
basta apenas admitir que tal existe, mas indispen-
sável se faz buscá-la com perseverança, fervor e 
disciplina. Não é por outra razão que Paulo, o 
apóstolo, em carta aos Coríntios (6:12) recomen-
da: “Tudo me é permitido, mas nem tudo me 
convém”. 

eus não dá prova superior às forças da-
quele que a pede; só permite as que podem ser 
cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte 
possibilidade: falta a vontade.” (1)

Manoel Philomeno de Miranda vai informar 
que “inúmeros casos de autismo, quando detec-
tados na primeira infância, procedem de graves 
compromissos negativos com a retaguarda espi-
ritual do ser, que renasce com as marcas corres-
pondentes no perispírito, que se encarrega de 
imprimir as de�ciências que lhe são necessárias 
para o refazimento.”(2) Como toda prova, deve-
mos nos lembrar do preceito de não generalizar a 
origem das limitações que encontramos na nossa 
atual existência. “Não há crer, no entanto, que 
todo sofrimento suportado neste mundo denote 
a existência de uma determinada falta. Muitas 
vezes são simples provas buscadas pelo Espírito 
para concluir a sua depuração e ativar o seu pro-
gresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, 
mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas 
e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa 
inferioridade, porquanto o que é perfeito não 
precisa ser provado.”(3)

Estudar sobre o autismo evitará interpreta-
ções equivocadas e generalizações. O espectro é 
amplo e inclui autista com ou sem de�ciência 
intelectual, com ou sem comprometimento na 
linguagem funcional, com ou sem comorbidades 
e outras características. Desconstruir ideias de 
que são seres especiais considerando que todos 
somos, e também de que estejam obsediados, já 
que o TEA é uma condição neuropsicológica, 
assim sendo, as causas e mecanismos de obsessão 
válidos para um indivíduo neurotípico (não 
autista) são os mesmos que para um atípico (au-
tista). 

Se você está tendo o primeiro contato com 
uma criança ou adulto diagnosticado no espectro 
de autismo, evite impulsos ou concepções prévi-
as, diminua os estímulos ambientais tais como 
ruídos ou toques. Busque conexão com ele(a), 
sem ser invasivo, permitindo o tempo para que 
possa conhecê-lo e saber como melhor agir. Não 
desista de interagir ou exclua do grupo. A família 
é uma ótima fonte de informações sobre como 
ser assertivo com ele(a). Entenda que autismo 
não tem cara e evite julgamentos neurotípicos ou 

medir níveis de di�culdades comparando com as 
suas. Preste atenção aos sinais não verbais e bus-
que mais informações sobre o autismo. Todo 
movimento que você realize nesse sentido contri-
buirá para o aprendizado do amor.

Indicamos as seguintes palestras sobre Autis-
mo disponíveis no Youtube: 

• O que o espiritismo fala sobre Autismo, 
veiculado no dia 04-11-22 na TV FEC, com Dra. 
Márcia Leon.

• Momento Família: Autismo na visão Médi-
co-Espírita, veiculado no dia 12-09-20 na TV 
AME Planalto, com Dr. Fernando Souza.

Bibliogra�a consultada:

1 - KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o 
Espiritismo. Capítulo 14, it 9. Brasília: FEB, 2013.
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são. Cap. 04. Pelo Espírito Manoel Philomeno de 
Miranda. Ed. LEAL: 2018.

3 - KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o 
Espiritismo. Capítulo 5, it 9. Brasília: FEB, 2013.
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O Que Representa a Família
 No Plano Reencarnatório

T

Texto: Adilson Alexandre Simas

odos somos membros de uma família neste 
plano existencial, mesmo aqueles que não se 
lembram de quem os criou e onde eles se encon-
tram. 

A Doutrina Espírita, mesmo tendo sido de-
senvolvida por Allan Kardec, no entanto �camos 
sabendo que na antiguidade algumas nações 
desenvolviam contato espiritual, apesar dos 
nomes que os Espíritos posteriormente foram 
designados, ou seja, anjos e demônios.

Também �camos sabendo quem havia sido 
Emmanuel, na época de Jesus, que através Chico 
Xavier veio orientar e esclarecer para a humani-
dade, quem realmente somos, e sobre a família 
a�rmou: “De todos os institutos sociais exis-
tentes na Terra, a família é o mais importante, 
do ponto de vista dos alicerces morais que 
regem a vida.” (livro: Vida e Sexo).

O que representa a reencarnação, como toma-
mos conhecimento, é a oportunidade de retor-
nar ao mundo das nossas vibrações e a�nidades, 
para que, pela misericórdia Divina, possamos 
evoluir moralmente.

Portanto, o que representa a família para 
cada um de nós, ora encarnados; os que nos 
acolheram e aqueles que acolhemos?

O momento atual desta nossa existência, 
mesmo que estejamos conturbados no campo 
moral, exige muito cuidado à preservação da 
harmonia familiar, para que não sejamos tão 
somente  seres  inteligentes.

Assim, o chamado lar, conforme a visão espí-
rita, representa mais uma vez a oportunidade 
para que possamos praticar as leis divinas, inclu-
sive o reencontro dos familiares e amigos de 
antigamente, e principalmente a recuperação 
com os desafetos das existências passadas.

Então os pais que nesta existência nos aco-
lheram e nos abençoaram  na educação por eles 
exercidas, fomos privilegiados pela espirituali-
dade, pois reencontramos os entes que antes 
faziam parte desse  sentimento amoroso, e essa 
de�nição ocorre também por nossos �lhos.

Jesus a�rmou que no “Templo, que é o lar do 

Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos 
ricos, o ódio e a revolta dos pobres. Nem sem-
pre é possível trazer o coração puro e limpo, 
como seria de desejar(...) ainda que o discípulo 
guarde os pés encarcerados no lodo da Terra, o 
trabalho infatigável no bem, no lugar em que 
se encontra, é o traço indiscutível de sua eleva-
ção.”

Ao analisarmos essa mensagem do Mestre, 

podemos a�rmar que uma das causas que nos 

elevam moral e espiritualmente, é não esquecer-

mos de praticar o Evangelho no Lar, para que 

nossos corações se abram mais facilmente para 

receber o apoio do Cristo Redentor.
Não importa se estivermos com dores, a�i-

ções, mágoas e sofrimentos, porquanto o Evan-

gelho no lar, feito com o coração, e não somente 

quando estamos com os problemas acima, deve 

ser realizado semanalmente, con�rmando o 

auxílio espiritual, que afetam nossas emoções e 

nos fazem compreender tudo o que ocorre nesta 

existência, que não é por acaso.

Mesmo que o nosso lar não esteja conforme 

desejamos, entretanto cabe a cada um de nós 

praticar o bem, pois ele representa o primeiro 

templo de cada um de nós, Espíritos encarnados, 

que estamos junto com a família, nesta encarna-

ção, num programa e propósito elaborado no 

plano espiritual, antes de aqui chegarmos.

Jesus sempre a�rmou que “O lar é a escola 

das almas, o templo onde a sabedoria divina 

nos habilita, pouco a pouco, ao grande enten-

dimento da Humanidade.”

Então sabemos que o chamado lar não é a 

casa que habita as famílias atuais, mas especial-

mente o ambiente onde expira o amor entre 

todos, especialmente onde as virtudes superam 

as inferioridades morais, pois a �nalidade de 

aqui estarmos novamente é a necessidade que 

Deus impõe a cada um de nós para buscarmos a 

perfeição.

Os Espíritos, ao responderem a questão 133 

do seu Livro, con�rmam que todos nós somos 

criados sem conhecimento, mas nos instruímos 

através das lutas e atribuições da vida corporal, 

que principia na família.

Finalizando, a família que constitui um lar, 

auxiliado pela oração e especialmente pelo Evan-

gelho, dão lugar à compreensão fraternal, à cari-

dade recíproca, à paciência e ao amor incondici-

onal.

A nossa eterna gratidão à família que nos 

criou e aquela que criamos.
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 Doutrina Espírita é uma luz que nos faz 
enxergar além da matéria. A maior certeza que 
temos é que um dia vamos deixar tudo aqui 
inclusive o nosso próprio corpo para voltarmos 
para nossa verdadeira pátria, a espiritual. 
Então como Allan Kardec nos propõe, a maior 
caridade que podemos fazer com relação à 
Doutrina Espírita é a divulgação. 

Com os estudos começando, sempre pelo 
“Livro dos Espíritos”, vamos conhecendo a 
vida, a morte, as di�culdades, os dissabores, as 
alegrias e a nós mesmos. Ampliando o nosso 
campo de visão, vamos entender melhor o que 
somos, de onde viemos e para onde vamos. 

Cabe a nós espíritas a divulgação dessa 
Doutrina esclarecedora pois não basta não 
praticar o mal temos que praticar o bem com 
todas as nossas forças, a semeadura é livre, mas 
a colheita é obrigatória. 

No acolhimento feito na nossa casa no Con-
de Vila Verde, Núcleo Espírita Erna Schmidt – 
NEES, são atendidas famílias, gestantes, crian-
ças mediante cadastramento e independente 
da religião que sigam. Elas se sentem acolhidas 
e aprendem o�cinas para poderem ter uma 
renda a mais como crochê, tricô, costura, pin-
tura, bijuteria, arteterapia e alfabetização. Sem-

pre, antes das o�cinas fazemos uma palestra 
para a divulgação dos conceitos da Doutrina 
Espírita, sempre com uma linguagem de fácil 
entendimento. 

Todos os trabalhadores voluntários do 
Núcleo são tarefeiros e estudantes do Centro 
Espírita Casa de Jesus, com conhecimento da 
Doutrina, auxiliam assim os assistidos nas suas 
dúvidas em relação aos seus con�itos pessoais. 
Conforme “O Livro dos Espíritos”, na questão 
799, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: De 
que maneira o Espiritismo pode contribuir 
para o progresso? “Destruindo o materialismo, 
que é uma chaga da sociedade, ele faz os ho-
mens compreenderem onde está o seu verda-
deiro interesse. A vida futura, não estando mais 
velada pela dúvida, o homem compreenderá 
melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo 
presente. Destruindo os preceitos de seitas, de 
castas e de cor, ele ensina os homens a grande 
solidariedade que deve uni-los como irmãos.” 

Colocando em cada coração que frequenta 

o nosso Núcleo a sementinha do Espiritismo, 

ajudaremos no progresso moral de cada um e 

consequentemente no progresso moral da 

humanidade.

Importância do Espiritismo 
no Progresso da Humanidade 

                Texto: Emerson Ramos Melzi
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ATIVIDADES PRESENCIAIS 

O Núcleo Espírita Erna Schmidt, o NEES, abre as 
inscrições dia 01/02 para as atividades deste ano. 
Início das atividades à partir de Março. Terças e 
quintas-feiras estudos da Doutrina Espírita (in-
trodutório) e o�cinas. Quartas-feiras atendimen-
to às gestantes. O atendimento médico acontece 
mediante agendamento na secretaria. O bazar 
abre suas portas para a comunidade sempre no 
segundo sábado de cada mês.

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!

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


Importante contribuição aos  
desejosos de equacionar as 
intrincadas relações pais-
�lhos-família ante o cotidia-
no na atualidade. Assuntos 
como televisão, internet, 

tóxicos, namoro, homossexualidade, gravidez na 
adolescência, divórcio, religião e outros são abor-
dados com clareza e objetividade. Propõe ao leitor 
uma re�exão sobre as principais di�culdades e 
desa�os do lar. Veja alguns dos novos temas: 
educando as emoções e sentimentos, doenças na 
família, paternidade involuntária, mídia x educa-
ção, dentre outros.

Estudos e Crônicas
Hermínio C. Miranda

INFORMAÇÃO & CULTURA

Vamos passear com Lucia 
Moysés pelo fascinante mun-
do da evangelização infanto-
juvenil e conhecer as nuanças 
desse trabalho grandioso que 
transforma as crianças e os 

jovens em cidadãos do mundo – com responsabili-
dade de quem tem a tarefa de mudar a face da 
Terra, transformando-a em um mundo onde o 
bem e a paz prevaleçam.
Vamos aprender com essa rica experiência como é 
possível, através do amor e da perseverança, educar 
o espírito para ter bem aproveitada sua reencarna-
ção em busca do seu progresso espiritual.

A partir de encantadoras 
crônicas, de leitura fácil e 
envolvente, Hermínio Corrêa 
de Miranda aborda passagens 
evangélicas, expõe a con�rma-
ção dos princípios doutrinári-
os básicos nas doces palavras 
do Mestre Jesus e tece sabia-

mente temas como reencarnação, regressão de 
memória, terapia do futuro, relacionamento, medi-
unidade, sonhos proféticos, dramas e outros. Em 
suas preciosas mensagens, traz re�exões sobre o 
despertamento da consciência humana para a aqui-
sição de virtudes e sentimentos que conduzam à 
reforma íntima e ao progresso espiritual, como 
passo seguro para um futuro com mais beleza, ale-
gria, serenidade e paz no coração.

Um Desa�o Chamado 
Família 2

Joamar Z. Nazareth

A Evangelização 
Mudando Vidas

Lucia Moysés

Essência Divina - Fevereiro de 2023Página 8

Rua 600, nº 123
Centro

Balneário Camboriú
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Para visualizar 
o gabarito, 

aponte 
a camera 

para o 
QR-Code

Para visualizar 
as perguntas, 

aponte 
a camera 

para o 
QR-Code

http://chat.whatsapp.com/Ew0xa7EENFz568jcViBARD
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
https://drive.google.com/file/d/1zJDTboxNnlkOi_nbVDH0mAOujhqnf0T9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1OUG5w8fqIJuDAaLpxgMNmF1LYjWXeHnF/view?usp=drivesdk
http://www.casadejesus.org.br
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