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CH Notícias 
“Divulgar o espiritismo por todos os meios e modos dignos e ao alcance de todos é tarefa prioritária.” 

Bezerra de Menezes

Tudo surgiu no início do mês de Maio de 2015, quando numa aula do curso de mediunidade, entusiasmados com as homenagens 
aos 50 anos de luz da nossa querida Casa, sugerimos ao vento: só está faltando um jornal, um noticioso doutrinário para nossa 
Casa.
Acontece que não sabíamos que o vento ouvia, ali, atentamente, a nossa sugestão, personificado em nossa sala de aula nas figuras 
queridas da Dra. Mônica Porto, Advogada e Química Industrial, e do Professor e Historiador Júlio Rêgo.
Daí em diante, como Maktub (estava escrito), os queridos amigos concretizaram as condições para o parto, pois a querida Casa dos 
Humildes encontrava-se prenhe do seu amado filhotinho caçula: o CH Notícias!!!
Bjo N’alma. Que Jesus amanheça em nossos corações!

Bruno Tavares

EDITORIAL

Através da Reencarnação
(Extraído do livro Instrumentos do Tempo – Francisco Cân-
dido Xavier / Emmanuel)

Fora melhor que não existissem na Terra pedintes e 
mendigos, na expectativa do agasalho e do pão.
Se é justo deplorar o atraso moral do Planeta que 
ainda acalenta privação e necessidade, examinemos 

a nós mesmos, quando nos inclinamos para a ambição des-
vairada, e verificaremos que a penúria, através da reencar-
nação, é o ensinamento que nos corrige os excessos.
Fora melhor não víssemos mutilados e enfermos, suplican-
do alívio e remédio.
Se é compreensível lastimar as condições da estância físi-
ca, que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, 
observemos o pesado lastro de animalidade que conserva-
mos no próprio ser e reconhecemos que, sem as doenças 
do corpo, através da reencarnação, seria quase impossível 
aprimorar as faculdades da alma.
Fora melhor não enxergássemos crianças infelizes, suscitan-
do angústia no lar ou piedade na via pública.
Se é natural comover-nos, diante de problemas assim dolo-
rosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e conten-
das, que tantas vezes carregamos para além do sepulcro, 
transformando-nos, depois da morte, em espíritos vingati-
vos e obsessores. E agradeceremos às Leis Divinas que nos 
fazem abatidos e pequeninos, através da reencarnação, 
entregando-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos 
irmãos a quem ferimos noutras épocas, a fim de que nós, 
carecentes de tudo na infância, até mesmo da comiseração 
maternal que nos limpe e conserve o organismo indefeso, 
venhamos, por fim, a aprender que a Eterna Sabedoria nos 
ergueu para o amor imperecível na Vida Triunfante.
Terra bendita! Terra que tanta vez malsinamos nos dias de 
infortúnio ou nos momentos de ignorância, nós te agrade-
cemos as dores e as aflições que nos ofereces, por espólio 
de nossos próprios erros, e rogamos a Deus nos fortaleça 
os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento, para que, um 
dia, possamos retribuir-te, de algum modo, os benefícios 
que nos tens prodigalizado, por milênios de milênios, atra-
vés da reencarnação!...
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EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL E O HOMEM DA 
REGENERAÇÃO – 1ª PARTE

Aline Etiene de Arruda Jordão

Ensina Santo Agostinho que a Terra atingirá um grau mais 
avançado, graças à lei de Progressão dos Mundos. De-
clara que a Terra atingiu um de seus períodos de trans-
formação, em que de mundo expiatório tornar-se-á 

mundo regenerador .
Sabendo que já estamos, como trabalhadores da última hora, 
atravessando este período de transformação ou de transição, 
pergunta-se: como estamos preparando as futuras gerações 
para os grandiosos eventos que estarão ocorrendo no planeta 
em décadas próximas?
Segundo Divaldo Franco, eminente orador e escritor espírita, 
em palestra sobre as crianças da nova geração  a era da regene-
ração deverá se iniciar até o ano de 2052. Ou seja, as crianças de 
hoje, nossos filhos ou netos, são os futuros trabalhadores, não 
da última hora, mas tomando emprestado um termo emprega-
do por Pietro Ubaldi, saudoso escritor espírita italiano, homens 
da primeira hora, fundadores da nova civilização do III Milênio .
Nosso objetivo é destacar a importância de uma das atividades 
da Casa Espírita: o trabalho voluntário da evangelização infan-
to-juvenil. Em outra oportunidade, discutiremos sobre o papel 
dos pais na educação moral dos filhos, preparando-os para os 
próximos acontecimentos.
Não queremos de modo algum fazer alardes ou previsões sobre 
catástrofes ou cataclismos. Terremotos, tsunamis, enchentes 
etc., já vem ocorrendo, pois o período de transição já se iniciou. 
Observa-se que estas catástrofes são locais, pois, segundo Allan 
Kardec, na Gênese, os cataclismos gerais eram a consequência 
do estado de formação da Terra. Haverá, porém nesta transição 
luta entre ideias. Desse conflito nascerão forçosamente pertur-
bações temporárias. Será dessa luta de ideias que surgirão os 
graves acontecimentos anunciados e não cataclismos ou catás-
trofes puramente materiais.
Logo, a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais. Com 
relação ao progresso moral, contudo, não será este limitado a 
uma região, a um povo ou a uma nação, mas será um movimen-
to universal .
 A nova geração já está chegando. Nos últimos anos, tem-se 
observado um aumento de crianças superdotadas, hiperati-
vas, rebeldes. Segundo Divaldo Franco, são crianças que não 
temem, que vieram para confrontar as ideias existentes, para 
questionar a ordem estabelecida, para revolucionar. São as de-
nominadas crianças índigo, que vieram preparar a chegada das 
crianças cristal. Estas últimas serão consideradas missionárias. 
Mas não devemos nos apegar demasiado a esses adjetivos, pois 
segundo Divaldo, “crianças são crianças, não devemos rotular a 
criança de nada”. Possivelmente são essas criançasmissionáro-
as os grandes espíritos que já reencarnaram, como Emmanuel e 
outros que estão se preparando para reencarnar como Joanna

 de Ângelis e Adolfo Bezerra de Menezes .
A nova geração exige uma nova pedagogia. Uma pedagogia que 
ensine ao espírito. Uma nova educação moral. Já disse Kardec: 
A educação, se bem compreendida, é a chave o progresso mo-
ral . Por sua vez, o filósofo Immanuel Kant afirmou que “é no 
problema da educação que assenta o grande segredo do aper-
feiçoamento da humanidade”.
As casas espíritas possuem um importantíssimo trabalho para a 
regeneração do indivíduo: a Evangelização Infanto-Juvenil.
É um trabalho que devemos sempre valorizá-lo e estimulá-lo, 
pois sua missão é formar a nova geração. Segundo Emmanuel: 
“Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família; regenerada 
esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabili-
tando-se simultaneamente a vida do mundo ”.
Evangelizadores são colaboradores na construção do pro-
gresso. São semeadores das virtudes que devem pre-
valecer na civilização do III Milênio: caridade, solidarie-
dade e fraternidade  e das “armas” para conquistar a 
vitória do bem sobre o mal: retidão, bondade, sacrifício e amor.
Portanto, caros irmãos, da próxima vez que trouxer seus filhos à 
Casa Espírita, lembre-se desse valoroso trabalho voluntário que 
é feito pelos “tios” e “tias” da Casa. Sem desmerecer, contu-
do, a importância do papel os pais, tema que será discutido na 
próxima edição. E aos pais que ainda não trouxeram seus filhos 
para a evangelização, aproveitamos para fazer o convite: traga 
seu filho. A evangelização ocorre todo domingo, das 16 às 17 
horas.Fiquem com Deus.
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“Há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosi-
dade; outras, para alcançarem fama, e isso é vaidade; outras, 
para enriquecerem com sua ciência, e isso é um negócio torpe; 
outras, para serem edificadas, e isso é prudência; outras, para 
edificarem os outros, e isso é caridade.”  Santo Agostinho

“É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o 
homem atrairá sobre a Terra os bons espíritos e dela afastará os 
maus.” - São Luís (LE, pergunta 1.018).

FRASES PARA REFLEXÃO

CURIOSIDADES
Existe no Brasil uma cidade fundada exclusivamente por es-
píritas (ela cresceu a partir de um centro espírita). É a cidade 
de Palmelo, no estado de Goiás, a 58 quilômetros de Goiânia e 
com população atual de 2 500 habitantes. 



Transtornos Mentais 
De Suely Caldas Schubert

O livro aborda transtornos mentais que atinge inúmeras parcelas da humanidade. Depressão, 
TOC, agorafobia, estresse, psicose, autismo, obsessão e outros transtornos que afligem o ser 
humano. Prefaciado por Joanna de Ângelis, proporciona uma compreensão profunda acerca 
das causas das enfermidades mentais e permitindo a sua resolução. Leituraimprescindível-

para estudiosos da doutrina espírita bem comopara profissionais das áreas de psiquiatria, neurologia, 
psicanálise e psicologia.
         Paulo e Estevão 

Psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel

Um dos livros mais lidos da obra de Francisco Xavier e do espírito Emmanuel. Em 2012 completou 70 anos da 
sua primeira edição. Já na 44ª edição e mais de 600 mil exemplares publicados, é um dos maiores romances 
espíritas de todos os tempos. O livro mostra a relação entre Paulo e o apedrejamento de Estêvão, o primei-
ro mártir do Cristianismo, e as diversas perseguições que afligiam os adeptos da nascente Doutrina Cristã.

SUGESTÃO DE LEITURA
Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

ADOLFO BEZERRA DE MENEZES CAVALCANTI, cearence de Riacho do Sangue /CE hoje Jaguaretama, nasceu em 
29 de agosto de 1831 tendo sido, além de expoente da Doutrina Espírita, médico, escritor, jornalista, político e 
filantropo tornando-se conhecido ainda como O Kardec Brasileiro e O Médico dos Pobres
Conheceu a Doutrina Espírita quando do lançamento da tradução em língua portuguesa de O Livro dos Espíritos 
através de um exemplar que lhe foi oferecido com dedicatória pelo seu tradutor e também médico Dr. Joaquim 
Carlos Travassos passando então a colaborar com a redação de artigos doutrinários quando do lançamento do 
periódico Reformador, por Augusto Elias da Silva em 1883.

Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos cinquenta e cinco anos de idade, justificou 
a sua opção em abraçar o Espiritismo. No ano seguinte, a pedido do Centro da União Espírita do Brasil, inicia a publicação de uma 
série de artigos sobre a Doutrina em O Paiz, periódico de maior circulação da época na seção intitulada “Spiritismo - Estudos Phi-
losophicos”,  sob o pseudônimo “Max” até o final de 1983.
Em 1889, Bezerra veio a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, iniciou o estudo sistemático de “O 
Livro dos Espíritos” nas reuniões públicas, passando a redigir o Reformador; exercendo ainda a tarefa de doutrinador de espíritos 
obsessores. Assumiu a presidência do Centro da União Espírita do Brasil a 21 de abril e, a 22 de dezembro de 1890, quando oficiou 
ao então presidente da República, marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas contra certos 
artigos do Código Penal Brasileiro de 1890.
De 1890 a 1891 foi vice-presidente da FEB, época em que traduziu o livro “Obras Póstumas” de Allan Kardec, publicando-o em 
1892., Em 1895 reassume  a presidência da FEB, função que exerceu até à data de seu falecimento. Nesta gestão iniciou o estudo 
semanal de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, fundando, ainda a primeira livraria espírita no país 
Foi em meio a grandes dificuldades financeiras que um acidente vascular cerebral o vitimou vindo a desencarnar na manhã de 11 
de abril de 1900.

ARTIGOS E OBRAS PUBLICADAS
 1902 - “A Casa Assombrada” (romance originalmente publicado no Reformador e, postumamente, em livro, pela FEB) 
 1907 - “Espiritismo (Estudos Filosóficos)” (coletânea dos artigos publicados em O Paiz no período de 1877 a 1894, publicada pela FEB em três volumes)
 “Cartas do Coração” 
  “Instruções Psicofônicas” 
  “O Espírito da Verdade” 
  “Relicário de Luz” 
  “Dicionário d’Alma”

FONTE: www.caminhosluz.com.br

BIOGRAFIA
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O que é o Espiritismo? 

É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec que constituem a Co-
dificação Espírita: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese.  
‘O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo 
corporal.” Allan Kardec (O que é o Espiritismo – Preâmbulo). “O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: 
conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba donde vem, para onde vai e por que está na Terra: atrai 
para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança.”  

Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. VI – 4)

TIRE SUA DÚVIDA

Associação Espírita Casa dos Humildes
www.casadoshumildes.com

Bruno Tavares Expositor Espírita
www.blogdobrunotavares.wordpress.com

SITES / REFERÊNCIAS

Atavismo 
[do latim atavu + 

-ismo]

1. Reaparecimento, em um descenden-
te, de um caráter não existente em seus 
ascendentes imediatos, mas sim em re-
motos.  
2. Hereditariedade.

Centro(s) de Força O mesmo que Centros Vitais ou Chacras.

Crosta 
[do latim crusta]

Designação dada pelo Espírito André Luiz 
à região espiritual mais próxima da Terra, 
onde perambulam os Espíritos desen-
carnados ainda muito vinculados com as 
sensações e os interesses materiais.  
Ver: Umbral e Trevas.

Desdobramento 
[do latim des- + du-

plare >  
dobra + -mento]

1. Faculdade anímica que permite ao Es-
pírito sair do corpo físico e deslocar-se ou 
ser levado a outro local, podendo ser ou 
não visto pelos 
encarnados presentes no novo local.  
2. Estado de emancipação da alma, quan-
do a mesma se projeta ao Mundo Espiri-
tual. Ver: emancipação da alma.

A PALAVRA É...“A educação, se bem compreendida, é a chave do  
progresso moral” 

Kardec

É um trabalho que devemos sempre valorizá-lo e estimulá-lo, 
pois sua missão é formar a nova geração. Segundo Emmanuel: 
“Evangelizando o indivíduo, envangeliza-se a família; regerene-
rada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, rea-
bilitando-se simultaneamente a vida do mundo”.
Evangelizadores são colaboradores na construção do progresso. 
São semeadores das virtudes que devem prevalecer na civiliza-
ção do terceiro milênio: caridade, solidariedade, fraternidade e 
das “armas” para conquistar a vitória do bem sobre o mal: reti-
dão, bondade, sacrifício e amor. 
Portanto, caros irmãos, da próxima vez que trouxerem seus fi-
lhos à Casa Espírita, lembrem-se desse valoroso trabalho volun-
tário que é feito pelos tios e tias da Casa. Sem desmerecer, con-
tudo, a importância do papel dos pais. Tema que será discutido 
na próxima edição. E aos pais que ainda não trouxeram seus 
filhos para a evangelização, aproveitamos para fazer o convite: 
traga seu filho.  
A evangelização acontece todos os domingos, das 16h às 17h. 
Fiquem com Deus!

ESPAÇO ABERTO



ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h

Evangelização Infanto-Ju-
venil

Habilidades na área de educação e 
de atividades lúdicas. Boa interação 
com crianças e jovens.

Domingo – 16 h

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas e Terçasantes das reuniões  
públicas; 
Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento 
fraterno

Ter feito o curso de passes e ser 
doutrinador.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e aco-
lher o próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês

Trabalho mediúnico e dou-
trinário

Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de 
reunião

Ter feito os cursos básicos e de 
passes. Para instrutor, experiência e 
comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no 
auditório.

Assistência às vovozinhas 
da Casa dos Humildes

Formação na área da saúde. Para 
lazer, nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.
TI e eletroeletrônicos, 
manutenção

Habilidade na área e vontade de 
aprender. Antes das reuniões públicas.

Notas e cupons fiscais Boa vontade e satisfação de ajudar. De acordo com a disponibilidade.

CURSOS

Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

REUNIÕES PÚBLICAS

Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.
Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.
Sexta-feira

20 h

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 1ª Sexta do mês: 
André Luiz e a Vida no Plano Espiritual; 2ª Sexta: Allan 
Kardec, o educador e o codificador; 3ª sexta: A Psicologia 
Espírita com Joanna de Ângelis; 4ª sexta: A Filosofia Espí-
rita na Obra de Leon Denis e de Herculano Pires.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

SERVIÇOS
ATIVIDADES


