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No banquete do Evangelho 

Dizia Luciano de Samosata que a vida humana deve valer, não pela 
sua extensão, mas pela sua intensidade de sofrimento. 
No plano dos homens desencarnados, somos compelidos a reno-
var esse conceito, na tábua de um novo reajustamento, acrescen-
tando que a existência do homem deve valer pela intensidade da 
sua edificação espiritual. 
Não basta sofrer desesperadamente, como o náufrago revoltado, 
recolhido na onda de sua própria imprevidência. É necessário co-
nhecer a finalidade da dor, lapidária da evolução e eterna obreira 
do Espírito. 
A morte não é sinônimo de renovações integrais e definitivas. (...) 
Encontramo-nos “neste outro lado da vida”, com as mesmas in-
quietações e com a mesma necessidade de aperfeiçoamento. 
(...) A escola do mundo tem aqui o seu prolongamento lógico e é 
inútil que o nosso pensamento se perca nas cogitações da dúvida, 
agora injustificável pela ausência da indumentária larval. 
Examinando o Evangelho, nada mais realizais que um belo esforço, 
em favor de vossa iluminação nas sendas do Infinito. Sois aqueles 
marinheiros precavidos e seguros que, entre os rochedos perigo-
sos e ocultos da maré brava, sabem enxergar o leque de luz que 
os faroleiros desdobram sobre as águas, na sua doce tarefa de sa-
crifício. 
Ides ler uma página acerca das consequências nefastas do orgulho, 
analisando, simultaneamente, a harmoniosa luz da humildade. 

Humberto de Campos

Obra: Novas Mensagens - Francisco Cândido Xavier 
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Ah! O palestrante espírita.
Euckles Ramos e Francilene Lima

O quanto sabemos desse incansável trabalhador da divulgação da Doutrina dos Espíritos?
Quase sempre surpreendidos com os comentários sobre o glamour das viagens, novos amigos, lugares inesquecíveis, recep-

ções calorosas, culinária variada e as vezes um tanto exóticas e tudo isso com bem pouco trabalho (??), bastando apenas o co-
nhecimento adquirido, uma rápida leitura e …Voilà! Temos alguém prontinho para nos deleitar e esclarecer aqueles pontos ainda 
obscuros, para nós, sobre as obras Kardequianas e O Evangelho de Jesus.

Em um olhar mais realista, vemos que as ausências em suas famílias, as esperas intermináveis em rodoviárias, pontos de ôni-
bus, aeroportos, aliados a jornadas exaustivas de estudo e pesquisas só podem ser comparadas ao amor a Jesus e a Kardec. De 
imensa honra e responsabilidade, o trabalho do Palestrante Espírita é, acima de tudo, um compromisso com o Cristo. 

Sendo a Doutrina Espírita a Terceira Revelação e como tal o Consolador Prometido por Jesus, o trabalho de Divulgação disse-
mina não apenas os princípios basilares da Doutrina, mas nos convida à Evangelização. 

Seja qual for o aspecto doutrinário priorizado na temática a ser exposto, o palestrante necessita deixar claro que todas as refle-
xões fomentadas devem convergir para a compreensão da vida cotidiana a luz do Espiritismo e do Evangelho, e ao enfrentamento 
dos desafios como construção do próprio processo evolutivo individual e coletivo.

O Palestrante Espirita é, assim como todos os espíritos ligados ao Planeta Terra, um ser em evolução e está sujeito a todas 
as vicissitudes da caminhada, porém precisa compreender que necessita colocar, ao máximo, aquilo que expõe em prática para 
que não apenas suas palavras, mas suas ações possam testemunhar seu papel de trabalhador com grandes responsabilidades.

Que vale conhecer toda a Doutrina Espírita sem a respectiva aplicação prática? Só a teoria não hidrata a folha seca que se 
encontra no coração de cada um ouvinte que sofre ou encontra-se completamente desorientado e que vem a Casa Espírita a 
procura do Consolador Prometido.

Conta-nos o Apóstolo Lucas, no Livro de Atos (8;26-40), que “Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada 
deserta que desce de Jerusalém a Gaza”.  Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope (…), Esse homem 
viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.  E o Espírito 
disse a Filipe: “Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a”. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o 
profeta Isaías e lhe perguntou: “O senhor entende o que está lendo?” Ele respondeu: “Como posso entender se alguém não me 
explicar?” 

Taí, um belo exemplo de fé, amor, dedicação, determinismo e conhecimento resumido na humildade de Filipe, um autêntico 
esclarecedor.

Ao Palestrante Espírita muitos compromissos, muitos trabalhos a serem realizados e muita gratidão ao Divino Mestre pela 
oportunidade.



HUMBERTO DE CAMPOS

Humberto de Campos nasceu na pequena localidade de Miritiba, no Maranhão, em 1886, hoje 
batizada com seu nome.

Foi menino pobre, era filho de Joaquim Gomes de Farias Veras e Ana de Campos Veras. Estudou 
com esforço e sacrifício. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade quando se mudou para São Luís, 
onde começou a trabalhar no comércio local para auxiliar na subsistência da família. Sua infância 
foi marcada pela miséria. Em suas “Memórias”, ele conta alguns episódios que lhe deixaram sulcos 
profundos na alma.

Tempo depois, mudou-se para o Rio de Janeiro, então Capital da República, onde se tornou 
famoso. Brilhante jornalista e cronista perfeito, suas páginas foram “colunas” em todos os jornais 
importantes do País.

Dedicou-se inteiramente à arte de escrever, e por isso eram parcos os recursos financeiros. A 
certa altura da sua vida, quando minguadas se fizeram as economias, teve a ideia de mudar de 
estilo.

Quando menino, sua família tinha casa em Parnaíba, no Piauí, lá, em 1896, ele plantou uma ár-
vore hoje conhecida como o Cajueiro de Humberto de Campos. Anos 
depois, o cajueiro foi mencionado em uma de suas obras: “Faço com 
as mãos uma pequena cova, enterro aí o projeto de árvore, cerco-o de 

pedaços de tijolos. Rego-o. Protejo-o”. Atualmente o cajueiro é um espaço memorial que tem placas com versos 
de Humberto de Campos e um monumento em bronze com a efígie do poeta e está protegido por lei municipal do 
patrimônio histórico e cultura.

Adotando o pseudônimo de Conselheiro XX, escreveu uma crônica chistosa a respeito da figura eminente da 
época - Medeiros e Albuquerque-, que se tornou assim motivo de riso, da zombaria e da chacota dos cariocas por 
vários dias.

O Conselheiro, sibilino e mordaz, feriu fundo o orgulho e a vaidade de Medeiros, colocando na boca do povo os 
argumentos que todos desejavam assacar contra Albuquerque. O sucesso foi total.

Tendo feito, por experiência, aquela crônica, de um momento para outro se viu na contingência de manter o estilo e escrever mais, pois seus 
leitores multiplicaram, chovendo cartas às redações dos jornais, solicitando novas matérias do Conselheiro XX.

Além de manter o estilo, Humberto se foi aprofundando no mesmo, tornando-se para alguns, na época, quase imortal, saciando o paladar 
de toda uma mentalidade que desejava mais liberdade de expressão e sendo mais explícito na abordagem dos problemas humanos e sociais.

Quando adoeceu, modificou completamente o estilo. Sepultou o Conselheiro XX, e das cinzas, qual Fênix luminosa, nasceu outro Humberto, 
cheio de piedade, compreensão e entendimento para com as fraquezas e sofrimentos do seu semelhante.

A alma sofredora do País buscou avidamente Humberto de Campos e dele recebeu consolação e esperança. Eram cartas de dor e desespero 
que chegavam às suas mãos, pedindo socorro e auxílio. E ele, tocado nas fibras mais sensíveis do coração, a todas respondia, em crônicas, pelos 
jornais, atingindo milhares de leitores em circunstâncias idênticas de provações e lágrimas.

Fez-se amado por todo o Brasil, especialmente na Bahia e São Paulo. Seus padecimentos, contudo, aumentavam dia-a-dia. Parcialmente 
cego e submetendo-se a várias cirurgias, morando em pensão, sem o calor da família, sua vida era, em si mesma, um quadro de dor e sofrimen-
to. Não desesperava, porém, e continuava escrevendo para consolo de muitos corações.

A 5 de dezembro de 1934, desencarnou. Partiu levando da Terra amargas decepções. Jamais o Maranhão, sua terra natal, o aceitou. Seus 
conterrâneos chegaram mesmo a hostilizá-lo.

Com três meses apenas de desencarnado, retornou do Além, através do jovem médium Chico Xavier, este, com 24 anos de idade somente, 
e começou a escrever, sacudindo o País inteiro com suas crônicas de além-túmulo.

O fato abalou a opinião pública. Os jornais do Rio de Janeiro e outros estados estamparam suas mensagens, despertando a atenção de toda 
gente. Os jornaleiros gritavam. Extra, extra! Mensagens de Humberto de Campos, depois de morto! E o povo lia com sofreguidão.

Agripino Grieco e outros críticos literários famosos examinaram atenciosamente a produção de Humberto, agora no Além. E atestaram a 
autenticidade do estilo. “Só podia ser Humberto de Campos!” - afirmaram eles.

Começou então uma fase nova para o Espiritismo no Brasil. Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira ganharam notoriedade. Vários livros 
foram publicados. Apesar de se manter afastado por um tempo, Humberto retornou a escrever, e passou a usar o pseudônimo de Irmão X.

Nas duas fases do Além, grafou 12 obras pelo médium Chico Xavier.
“Crônicas de Além-Túmulo”, “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”, “Boa Nova”, “Novas Mensagens”, “Luz Acima”, “Contos e 

Apólogos” e outros foram livros que escreveu para deleite de muitas almas.
No prefácio de Emmanuel na obra “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”, com sua primeira edição 

publicada em 1938, nos comenta em seu último parágrafo: Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atu-
almente no leme da Pátria do Cruzeiro, e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos 
os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípuos 
deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida 
material.

E 80 anos depois, parece que foi escrito ontem.



Noite Estrelada
 
Nossa compreensão da natureza humana vem sendo desvendada sutilmente nas últimas décadas. Fenômenos incompreendidos são revela-

dos e muitos aspectos de nossas faculdades cognitivas, que antes fugiam do controle da razão, são claramente explicados pela ótica espírita.
Um quadro muito intrigante e conhecido do grande gênio da pintura Vincent Van Gogh, Noite Estrelada, vem chamando a atenção de alguns 

especialistas. Essa pintura, ao contrário das outras obras do artista, que as confeccionava ao ar livre, foi feita, de memória, quando o mesmo 
estava internado em um hospital psiquiátrico no interior da França. Nela, além de observarmos suas cores brilhantes e intensas é notório como 
o desenho do céu foi realizado sob intensas curvas que dão a ideia de movimento circular como um torvelinho.

Van Gogh, foi um artista atormentado em sua maturidade, mas antes disso, passou por 
um período de intensa atividade religiosa, entrando em íntimo contato com as escrituras 
sagradas, a exemplo de seu pai, um pastor protestante. Era de uma personalidade altruísta 
e desprendida, que em determinada fase de sua vida viveu a vida dos mineiros do carvão 
para ensinar a palavra de Deus e até certo ponto se desprendeu dos seus bens para alimen-
tar essa tão sofrida classe.

Em 2004, imagens do telescópio espacial Hubble, constataram formas turbulentas em 
redemoinho de poeira e gás cósmicos. Essas imagens chamaram a atenção de alguns fí-
sicos e matemáticos que encontraram semelhanças com o referido quadro de Vincent. 
Esses estudiosos buscaram uma relação matemática entre as turbulências dos fenômenos 
naturais e as criações de Van Gogh, para isso usaram a propriedade de luminância, muito 
frequente nas obras impressionistas, e as compararam com as relacionadas aos fenôme-
nos de turbulência da natureza, incluindo as dos gazes e líquidos e descobriram que a pin-
tura de Van Gogh obedece essa mesma lei de construção em escalas, algo muito à frente 
de seu tempo.  

Na questão 401 de O Livro dos Espíritos, nos é esclarecido que o “Espírito jamais está 
inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço 
e entra em relação mais direta com os outros Espíritos.” Conclusões a parte, e levando nossa compreensão a luz espírita, nos deparamos com 
uma provável explicação de emancipação da alma e reprodução de suas viagens. Nessa época Vincent vivia num processo patológico mental 
distópico, entre episódios de alucinações e sanidade. Sua incompreendida sensibilidade era retratada pela sua arte em reproduzir a natureza e 
a beleza das cores, como uma forma de expressar a obra de Deus em seus quadros. “Sua obra ilustra um arquétipo universal, em que o luminoso 
transcende a tela e o pincel do artista vira expressão do poder criador do cosmo.”

Guttemberg A. C. Cruz.

UM MÊS VERDE!!!

Minha mãe NATUREZA!
Que teu berço esplêndido seja adorado e respeitado!
Que teus rios cortem as terras e alaguem os corações humanos 
de amor e vida!
Que seja somente verde vida!
Que seja MÃE!
Seja família!
Que nosso Brasil seja cada dia mais verde e que seus filhos ama-
dos orgulhem-se de espalhar vento vida e moral, oxigenando 
todo planeta TERRA!!

Na Obra de Humberto Campos, Brasil CORAÇÃO do mundo, 
pátria do evangelho, onde carinhosamente ousaria trocar o 
CORAÇÃO pelo PULMÃO, nosso querido Emmanuel nos traz em 
seu prefácio que tal obra destina a explicar a missão da terra 
brasileira no mundo moderno.
Refere-se a Humboldt, geografo, naturalista alemão, que visi-
tando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande 
cientista asseverou uma grande verdade, e por fim Emmanuel nos reforça que precisamos, porém, desdobrá-la, 
estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. 
O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas, 
também, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior 
celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro.



Palestras Públicas
Juana Feitosa

Palestras públicas são atividades programadas e sistematizadas de exposição da doutrina espírita, a cargo de um palestrante/expositor/
orador, com conhecimento da Doutrina Espírita. As palestras são dirigidas às pessoas de todas as idades e de todos os níveis culturais e sociais, 
independentemente de raça, credo religioso, ideologia e nacionalidade. 

O principal objetivo das palestras é divulgar o conhecimento abrangente e aprofundado do Espiritismo em todos os seus aspectos. Absorven-
do esse conhecimento, todos podem produzir reflexões esclarecedoras e consoladoras, baseadas na moral evangélica difundida pela Doutrina 
Espírita e consequentemente abandonar com maior segurança o Homem Velho que habita em si, rumo a tão necessária reforma íntima.

O expositor necessita manter constante estudo e aperfeiçoamento, para que esteja cada vez mais preparado para receber e transmitir as 
intuições e inspirações recebidas da equipe espiritual que sempre conduz os trabalhos da Casa Espírita. Afinal, não há trabalho individual na 
doutrina espírita, há sempre uma equipe material e espiritual trabalhando na Seara do Mestre Jesus. A mensagem é sempre Dele, os trabalha-
dores são apenas os divulgadores. 

ORAI E VIGIAI

Em várias passagens bíblicas é ressaltada a importância da oração e a vigilância. Podendo-se citar, por exemplo, Mateus 26:41 – “Vigiai e 
orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza está preparado, mas a carne é fraca. ” Mas, porque é de fato tão importante essa 
vigília? E como se alcança essa disciplina mental?

Pode-se ainda citar as máximas: “Buscai e achareis” e “Ajuda-te que o céu te ajudará”, para o auxílio da compreensão dessa passagem. Ao 
exortar a necessidade da oração, Jesus nos impele à elevação dos pensamentos, posto a “carne ser fraca” – ou seja, a matéria pode acabar 
turvando os propósitos que trazem os Espíritos de volta à escola terrena, e ao se buscar manter o pensamento elevado, atrair-se-á e sintonizar-
se-á com irmãos que trabalham sob a luz do evangelho do Cristo. Conforme traz A Gênese: “Os fluidos espirituais, que constituem um dos 
estados do fluido cósmico universal, são a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais; o elemento donde eles tiram os materiais sobre que 
operam; o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do Espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, 
impressionáveis somente à matéria tangível; o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente, pela cauda e pelos efeitos 
da luz ordinária; finalmente, o veículo do pensamento, como o ar o é do som.”1

Ao se estudar o espiritismo aprende-se que os pensamentos movimentam os fluidos espiritu-
ais, modelando-os, por isso diz-se que cada um cria o seu “céu ou inferno”, o tão temido umbral, 
por exemplo, nada mais é do que a união de pensamentos desequilibrados de irmãos que estão 
em estado de sofrimento. Desse modo, pensamentos em desarmonia sintonizarão com irmãos que 
estejam também desarmonizados e sofrendo, que podem se aproximar dos encarnados por laços 
do pretérito, onde o atual encarnado possa ter prejudicado o desencarnado, o qual permanece ao 
lado do encarnado (salientando-se que com a permissão do encarnado, devido os pensamentos em 
desalinho) buscando a vingança, a desforra pelo seu sofrimento, guiando aquele irmão encarnado 
para nova queda. Eis o motivo da necessidade da oração, permitir que se possa ser inspirado por irmãos de luz; é também inspirar àqueles 
que se encontrem desencarnados e tenham sido prejudicados no passado – afinal, o exemplo é a melhor maneira de educar; é manter-se 
são – espiritualmente e materialmente, afinal, o períspirito também é constituído de fluido, conseguintemente plástico; é sintonizar-se com 
os fluidos de amor que a equipe espiritual responsável por cada cantinho do planeta Terra satura sua atmosfera, é beneficiar seu ambiente e 
àqueles que o cercam, é tornar-se disciplinado – de início pelo pensamento e, então, modificar-se moralmente, galgando mais um degrau tão 
importante e necessário para a evolução. 

É ainda difícil manter-se em estado constante de oração, manter a constante vigilância dos pensamentos, por se 
estar iniciando a caminhada para a extinção das imperfeições morais, contudo, ser difícil não significa ser sinônimo 
de impossível, nem mesmo nos dicionários terrenos! Por isso é preciso fé e perseverança, o estudo aliado à prática irá 
conduzir à perfeição, a eternidade é o tempo que aguarda essa busca. E quantas vezes forem necessárias será feito um 
recomeço, se ontem os pensamentos não foram inspirados pelo evangelho, se a oração esteve fora da tão atarefada 
rotina terrena, que hoje os pensamentos sejam acompanhados com mais atenção, que a oração se faça presente em 
sua simplicidade amorosa e que amanhã essa perseverança continue a inspirar a todos nós.

____________________________________________________________________________________________

1A Gênese – Capítulo XIV - Os fluidos.



FELICIDADE

(Sociedade, 10 de fevereiro de 1860 – Médium: Srta. Eugénie) - REVISTA ESPÍRITA – Março de 1860 (págs. 152-153)

Qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O que é que faz que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós 
espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente: uns buscam a glória, outros, as riquezas, outros ainda, as honrarias. O maior número 
corre atrás da fortuna, pois atualmente é o meio mais poderoso de chegar a tudo. A tudo ela serve de pedestal. Mas quantos veem realizada essa necessidade de 
felicidade? Muito poucos. Perguntai a cada um dos que chegam se alcançou o objetivo a que se propunha; se são felizes. Todos responderão: ainda não; porque 
todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Se hoje há tanta gente que quer interessar-se pelo Espiritismo, é porque, depois de ver 
que tudo é quimera e, mesmo assim, querendo alcançá-la, experimentam o Espiritismo, como tentaram a riqueza e a glória. 

Se Deus pôs nos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, tende confiança nele, mas sabei que tudo 
quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. 

Vinde a nós, todos vós que sofreis; vinde a nós, todos vós que necessitais de esperança, porque, quando na Terra tudo vos faltar, nós aqui teremos mais do 
que solicitam as vossas necessidades. Mães desesperadas, que vos lamentais sobre um túmulo, vinde aqui: o anjo que pranteais vos falará, vos protegerá, vos ins-
pirará a resignação às penas que suportastes na Terra. Todos vós que tendes insaciável necessidade da Ciência, dirigi-vos a nós, porquanto somente nós podemos 
dar ao vosso Espírito o alimento necessário. Vinde: saberemos achar um alívio para cada ferida e, por mais abandonados pareçais, há Espíritos que vos amam e 
estão prontos a vo-lo provar. Falo em nome de todos. Desejo que venhais pedir-nos conselhos, pois estou certa de que voltareis com a esperança no coração. 

Staël 

Nota – Um instante depois, o Espírito escreveu de novo, espontaneamente:
Muitas vezes o sorriso vem aos lábios de certos ouvintes; e, se escapa aos médiuns, não escapa aos Espíritos. Mas não temais; são os que mais sorriram que 

mais acreditarão depois, e nós vos perdoamos, porque um dia podereis vos arrepender de vossa ironia. Estou convicta de que, senhoras, se perto de cada uma de 
vós se achegasse um ser perdido que tivésseis amado, a recordar-vos uma lembrança, trocaríeis vosso sorriso de incredulidade por um suspiro e ficaríeis felizes 
ou ansiosas. Ficai tranquilas, vosso dia chegará e sereis tocadas pelo coração, porque, como bem o sei, é a vossa corda mais sensível.

Stäel

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

Lázaro Redivivo

Divido em 50 crônicas e mensagens emocionantes e belas, à luz do Espiritismo, Lázaro redivivo foi escrita pelo Irmão X (pseu-
dônimo utilizado por Humberto de Campos) e psicografada por Chico Xavier em 1945. Essa obra nos brinda com o pensamento 
vivo do divino Mestre Jesus. Por meio de crônicas de alto valor moral, filosófico e doutrinário, esta obra trata de temas como 
intercâmbio espiritual, livre-arbítrio, materialismo e ressurreição, ressaltando que os ensinamentos do Cristo constituem o 
caminho seguro para a renovação na Terra. 
Abaixo, transcrevemos trechos do capítulo 01 da obra, ANTE O AMIGO SUBLIME DA CRUZ, para ilustrar o esclarecimento e 
aprendizado que podemos ter com esse livro. 

“Amigo Sublime, digna-Te abençoar as cruzes que mereço!... 
De Ti anunciou o profeta que Te levantarias, junto do povo de Deus, como arbusto verde em solo árido; que não 
permanecerias, entre nós, como os príncipes acastelados na glória humana, e sim como homem de dor, experi-
mentado nos trabalhos e sofrimentos; que passarias na Terra, ocultando Tua grandeza aos nossos olhos, à maneira 
de leproso humilhado e desprezível, mas que, nas Tuas chagas e nas Tuas pisaduras, sararíamos as nossas iniqui-
dades, redimindo nossos crimes; que poderias revelar ao mundo a divindade de Tua ascendência, demonstrando 
o Teu infinito poder e que, no entanto, preferirias a suprema renúncia, caminhando como a ovelha muda para o 
matadouro; e que, embora assinalado como o Escolhido Celeste, serias sepultado como ladrão comum... Acres-
centou Isaias, porém, que, depois de Teu derradeiro sacrifício, novas esperanças desabrochariam no plano escuro 
da Terra, através daqueles que seriam os Teus continuadores, na abnegação santificante!... 
E as Tuas lágrimas, Senhor, orvalharam o deserto de nossos corações e as abençoadas sementes de Teus ensina-
mentos vivos germinaram no solo ingrato do mundo.
Mais de dezenove séculos passaram e tenho ainda a impressão de ouvir-Te a voz compassiva, suplicando perdão 
para os algozes... 
(...)
De quantas chagas necessita o meu frágil coração para expungir os cancros seculares do egoísmo, e de quantos 
açoites precisarei para exterminar o orgulho impenitente? 
Abre-me a porta de tuas consolações deteve, para que me renove à luz de Tua bênção
(...)
E enquanto passam, inquietas, as multidões ociosas do mundo, no turbilhão de poeira venerada, fala-me, Senhor, 
como falavas aos paralíticos e cegos de Teu caminho: 
– “Levanta-te e vai em paz! A tua fé te salvou!...”¹

Boa leitura! 

1O negrito foi destaque nosso, não do autor.
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UM MÊS FESTIVO! 
UMA DUPLA DE MUITOS!

Nossa querida casa celebra seus 53 anos!  
Tempo de celebrar!
E o que dizer destes dois? Seres iluminados que incansáveis não 
param nunca de regar nossas sementes do amanhã com a luz 
maravilhosa da nossa doutrina.
O que falar sobre TEREZA E ANDRÉ?
Sem encontrar palavras ideais, que expressassem a minha ad-
miração, fiz aquilo que de mais sensato poderia ser feito!
Fui colher os frutos do AMOR que eles plantaram. E o resultado 
não poderia ser outro: Emocionante!!!

“Tereza e André são duas criaturas extraordinárias. Possuem virtudes individuais que são acentuadas e fortalecidas por estarem 
juntos. Tereza é sinônimo de doçura, meiguice, disponibilidade e dedicação. Uma mão sempre estendida para ajudar e comparti-
lhar saberes. André é animação, energia do bem, uma alma que dialoga fácil com os pequeninos e os encanta. 

Juntos eles são inspiração e motivação para todos e, principalmente para a equipe da evangelização da CH. Eles são PONTES: 
ligam, conectam, aproximam a todos neste trabalho de amor.

Portanto, só nos resta agradecer ao Pai por nos oportunizar conhecê-los, conviver e aprender com eles. 
Jesus continue derramando chuva de bênçãos na vida deles.”

  Joselma – Evangelizadora

André e Tereza são referências de dedicação e entusiasmo, que mesmo após tantos anos trabalhando na evangelização ainda são 
movidos pelo amor no intuito de formar homens de bem. Eles me contagiam com a empolgação deles. Gratidão aos dois!

Dani – Evangelizadora 

Tereza e André, obrigado por todo carinho e dedicação no trabalho do bem. Seus exemplos nos inspiram a sermos cada dia 
melhores! Abraço!

 Everton - Evangelizador

Tio André, Parabéns por junto com as crianças, fazer na Casa Espírita, o barulho do bem que faz bem...!
Simone Silva – Evangelizadora e mãe de Daniela Suri



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

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

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.
Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.
Sexta-feira

19 h 30

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz; 
2ª Sexta: Emmanuel; 
3ª sexta: Allan Kardec; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

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

ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

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

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h.

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

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

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h.

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês.

Trabalho mediúnico e doutrinário 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 auditó-
rio.

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.


