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O verdadeiro 
sentido da palavra 
Caridade
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E POR FALAR EM 
LIVROS...

Dez Livros psicografados por Chico 
Xavier imperdíveis, por Elena Batista 
de Oliveira. Pág.11

“É MELHOR SER ALEGRE 
QUE SER TRISTE”

A partir da célebre frase de Vinícius 
de Moraes, Tatto Savi, nos 

presenteia com “Uma breve receita 
de felicidade”. Pág. 6 e 7

NESJ HISTÓRIA

Homenagem à Dorinha, iniciadora da 
psicografia no NESJ, através da 
colaboradora Rose Casagrande. 
Pág.5

AS LIÇÕES DE CHICO XAVIER E ALLAN KARDEC

O consagrado jornalista e escritor 

Marcel Souto Maior, autor, entre 

outros, dos livros “As Vidas de Chico 

Xavier” e “Kardec – A Biografia”, 

que embasaram os filmes “Chico 

Xavier” (2010) e “Kardec: A História 

por Trás do Nome” (2019) esteve no 

NESJ, em abril passado, para uma 

elogiada palestra e, para nossa 

alegria, liberou o texto, cujo título é a 

chamada principal desta edição e 

que você pode apreciar nas páginas 

3 e 4.
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As guerras na
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Espiritismo
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A psicografia 
no NESJ



2 Jornal NESJMarço/2022

EDITORIAL

Jornal NESJPágina 02 Junho/2019

EDITORIAL
Nesta edição nº 61, temos Kardec e Chico; Evangelização no além e Vibrações à distância; 

destacamos a Piedade; relembramos a criação da Psicografia no NESJ e trazemos uma mensagem da 

sua pioneira, Dorinha.

Tem até receita... receita de felicidade, no “Recado do Tatto”.

Qualquer lista é sempre polêmica, mesmo assim, convidamos Elena Batista de Oliveira, a responsável 

pela coluna “E por falar em livros...” para elencar dez obras psicografadas por Chico Xavier, 

imperdíveis. Se você não concorda com a lista, tudo bem, faça a sua e compare com a de seus amigos. 

O importante é conhecer, ler, estudar, entender e apreender o conteúdo das lições trazidas por 

respeitáveis benfeitores, através do nosso maior médium.

Acompanhe os principais eventos que aconteceram e se inteirem dos que estão por vir. Prestigiem 

sempre com doações e presença às diversas atividades de nossa Casa. Sem a atuação dos 

colaboradores e simpatizantes, nada acontece.

E, se você quiser conhecer melhor a Doutrina Espírita, aproveite: O Curso Preparatório de Espiritismo 

começa no dia 06 de agosto de 2019. As inscrições já estão abertas. Tudo inteiramente grátis.

Dedicamos esta edição às nossas irmãs e irmãos que tanto ajudaram na edificação física, moral e 

assistencial do NESJ e que hoje, pela passagem do tempo, encontram-se afastados fisicamente dos 

trabalhos da Casa.

Nossas vibrações de amor e uma saudade imensa!

Que o Jornal Segue a Jesus possa amenizar a distância e ser o elo carinhoso que aproxima e sintoniza 

os nossos bons sentimentos de servir na seara do Mestre, não importando onde estejamos.

Que venham melhores tempos para todos nós.

Vamos à leitura!
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ERRAMOS

Na Edição nº 60, página 7, no artigo “O Fundador, a história e os pioneiros”:
Ÿ A denominação da Casa é simplificada para Núcleo Espirita Segue a Jesus em 1975, e não 

1963.
Ÿ A mudança da Sede para a Rua Valdemar Martins, 1138, se deu em 2012, e não 2013, conforme 

constou.
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O ANIVERSÁRIO E O 
RECOMEÇO

Nossa Casa

No momento em que o NESJ 
comemora oitenta e três anos de 
laboriosa e abençoada existên-
cia, sua comunidade está viven-
ciando mais um desafi o históri-
co, entre tantos já enfrentados 
através de sua longa trajetória: 
o recomeço de suas atividades 
presenciais.

Em março de 2020, há exa-
tos dois anos, devido à chegada 
avassaladora da COVID-19, as-
sim como as demais Casas Es-
píritas e Templos Religiosos, nós 
também tivemos de suspender 
toda a nossa Assistência Espiri-
tual, bem como as demais ativi-
dades.

Fazendo uso de novas tecnolo-
gias, o Segue a Jesus continuou 
reunindo seus colaboradores, 
alunos e assistidos, só que na 
versão on-line.

A pandemia adentrou o ano 
seguinte alternando, para cima 
e para baixo, o número de con-
tágios e vítimas fatais; entre es-
sas, algumas pessoas queridas, 
colaboradoras da Casa, também 
retornaram à Pátria Espiritual e 
a elas rendemos um preito de 
gratidão.

Quando a situação parecia re-
fl uir, uma nova cepa surgia le-

vando-nos a adiar os projetos de 
retorno.

Um minucioso Protocolo in-
terno foi elaborado adaptando a 
Casa aos novos tempos, priori-
zando a vida e a saúde dos nossos 
colaboradores, funcionários e fre-
quentadores. 

Sob a liderança da Área da As-
sistência Espiritual, auxiliada pela 
Diretoria em geral e por muitos 
dedicados voluntários, projetos 
de retorno gradual de atividades 
foram sendo elaborados e sendo 
colocados em prática.

Passo a passo, com muita res-
ponsabilidade e entusiasmo, mui-
tos colaboradores já retornaram 
às suas atividades, assim como 
os assistidos também reencon-
traram as portas do Segue a Je-
sus abertas, tal qual o nosso co-
ração. 

Os Benfeitores Espirituais, res-
ponsáveis pelo funcionamento do 
NESJ, também estão em perfei-
ta sintonia com a nossa comuni-
dade em plena atividade e todos 
nós, irmanados pela fé em Deus, 
iluminados pela luz de Cristo, de-
sejamos longa existência a essa 
nossa Casa abençoada.   

Wanderley Correa Silva

Núcleo Espírita Segue a Jesus, há 
mais de oito décadas sendo um farol 
a iluminar o caminho daqueles que 
o procuram: necessitados, colabora-
dores, alunos, dirigentes; servindo, 
amparando, cuidando e dando for-
ças, de alguma maneira,  a todos.

Uma Casa Bendita que através 
dos anos passou por tempestades, 
assim como os apóstolos de Jesus 
também passaram e, como sempre, 
puderam contar com o comando do 
Mestre Jesus.

Além de distribuir o pão mate-
rial, que é tão necessário aos que 
têm fome, distribui o pão espiritual, 
transformando nossas difi culdades 
em esperança, dor em alegria; fa-
zendo assim, de uma maneira tão 
especial, que nos sintamos úteis 
aos nossos semelhantes. Servir ao 
próximo é o que nos ajuda em nossa 
Evolução Espiritual.

Nossa imensa gratidão aos funda-
dores do NESJ e àqueles que esta-
vam desde o início, Espíritos incan-
sáveis que até hoje zelam pela Casa, 

colaborando, auxiliando no trabalho 
espiritual, dando força e sustenta-
ção para que a Obra continue.

Parabéns ao Núcleo Espírita Se-
gue a Jesus e a todos os seus co-
laboradores. Estamos felizes em 
poder contribuir com este imenso 
trabalho que esta Casa proporciona; 
e mais felizes ainda por esta data 
que marca seus 83 anos de muito 
amor ao próximo. Que sua existên-
cia permaneça por toda eternidade.

Claudio Aguiar de Jesus

Presidente NESJ

 

“Conhecereis os meus 
discípulos, por muito se 

amarem”

      Jesus
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Todo ponto de luz na Terra origina-se 
no mundo espiritual. No nosso caso, o Sr. 
Giubine foi o elo material para dar corpo, 
na crosta, do projeto de amor chamado 

Centro Espírita Segue a Jesus.

A Casa nasceu no lar desse irmão, próxi-

mo à Avenida Casa Verde, o qual juntamente 

com outros companheiros de ideal trabalha-

ram na assistência aos sofredores dos dois 

planos da vida. Tudo ocorreu em 1939, e ali 

permanecemos até 1946. Para salvar outro 

ponto luminoso que não conseguia mais se 

manter, fundiu-se num só projeto dois Cen-

tros, dando origem ao Centro Espírita Uni-

dos Caminho da Verdade e Segue a Jesus, 

agora numa casa alugada, no mesmo bairro.

O regime de então era o de dependência 

econômica em relação a poucos diretores. 

Pressionados pelas dificuldades financei-

ras foi com grande custo que conseguiram 

a compra de um pequeno terreno e a cons-

trução de uma habitação simplória, realizan-

do a mudança de endereço às vésperas do 

despejo. Lançou o Sr. Giubine a campanha 

de sócios.

As casas espíritas de então caracteri-

zavam-se pelo estudo das obras de Kardec, 

convertidas em palestras, realizadas pelos 

homens versados em oratória. Quanto ao 

trabalho mediúnico, basicamente relacio-

nava-se com processos de desobsessão e/

ou de efeitos físicos, a materialização. Nós 

não vivenciamos esse último item, mas bus-

camos desde cedo, embora sem recursos, 

olhar para as necessidades materiais dos 

assistidos.

A década de 60 representou um novo 

ciclo evolutivo. O estudo sistematizado da 

Doutrina trouxe outro clima, proporcionan-

do ao mesmo tempo a abertura de diversas 

assistências espirituais e transformando a 

desobsessão em tarefa interna, para melhor 

acolher tanto os Espíritos quanto os irmãos 

da carne. Dois anjos foram responsáveis 

pela nova fase de maturidade do Centro, Ed-

son e Oslávia Leonis, da Federação Espírita 

do Estado de São Paulo.

Organizados, fomos crescendo em pa-

redes físicas, conhecimento e consolo pelas 

assistências, tanto espiritual quanto social, 

além do aconchego da Mocidade Espírita. O 

público aumentou consideravelmente em 

poucas décadas e mais duas sedes foram 

adquiridas. Em 2012 novas mudanças. Novo 

endereço, ainda no bairro de Casa Verde, 

abriga hoje a Casa que chamamos de NESJ, 

ou seja, Núcleo Espírita Segue a Jesus, de-

nominação escolhida na década de 1970.

Recentemente, um novo ciclo evolutivo 

nos envolveu. Embora acostumados a res-

pirar a psicosfera do NESJ, trabalhada com 

carinho pelos mentores, os reveses da vida 

nos obrigaram a estudar e entender a ta-

refa da Doutrina, mais do que nunca, como 

algo da nossa intimidade. O Segue a Jesus 

cresceu tal como muitas das nossas casas 

irmãs, imitando tentáculos que partem da 

nossa sede e alcançam lares até mesmo 

fora do Brasil. 

No modo online reunimo-nos para tare-

fas e ou estudos, recebendo um pedacinho 

do Segue a Jesus dentro de casa, os Es-

píritos Amigos. A maturidade que faltava 

bate à porta. Somos parceiros dos Espíritos, 

mas somos coadjuvantes das tarefas com a 

obrigação de imitarmos a paz e a saúde do 

Segue a Jesus, trazendo-as para dentro do 

nosso lar, como se voltássemos ao passado, 

à casa do Sr. Giubine.

Quantas responsabilidades ele teve para 

impor condições de equilíbrio a fim de que 

o trabalho cristão pudesse ser realizado. 

Agora, somos nós a segui-lo, na certeza que 

somos os parceiros do projeto do Cristo em 

tornar o Brasil o coração do mundo. Não 

existem mais barreiras. A sede nos impul-

siona, nos acolhe, nos fortalece, nos recep-

ciona para as tarefas presenciais, nos dá a 

oportunidade do conhecimento, nos alimen-

ta a alma. Porém, via internet, temos que 

trabalhar dentro do próprio lar, em meio à 

família, nosso cadinho, para sermos os dis-

tribuidores de tantas dádivas do Alto. O tra-

balho intensificou-se e ficou mais rigoroso, 

mas também muito mais belo.

NESJ, Um pouco de história
                                                                                                                                

Por Rose Casagrande

Sr. Miguel Giubine (fundador do NESJ) e família

Sede do NESJ, anos 50 Sede do NESJ rua Urandi, anos 90 NESJ – Sede atual, rua Valdemar Martins
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...em vez de expulsar por meio da edu-
cação os maus princípios inatos, pro-
venientes das existências anteriores, 
entretém e desenvolvem esses princí-
pios, por descuido ou por uma culposa 
fraqueza. E, mais tarde, o vosso coração 
ulcerado pela ingratidão dos filhos, será 
para vós, desde esta vida, o começo da 
vossa expiação.

 A tarefa não é tão difícil como pode-
reis pensar. Não exige o saber do mundo: 
o ignorante e o sábio podem cumpri-la, 
e o Espiritismo vem facilitá-la, ao reve-
lar a causa das imperfeições do coração 
humano.

 Desde o berço, a criança manifesta 
os instintos bons ou maus que traz de 
sua existência anterior. É necessário 
aplicar-se em estudá-los. Todos os ma-
les têm sua origem no egoísmo e no or-
gulho. Espreitai, pois, os menores sinais 
que revelam os germens desses vícios e 
dedicai-vos a combatê-los, sem esperar 
que eles lancem raízes profundas. Fa-
zei como o bom jardineiro, que arranca 
os brotos daninhos à medida que os vê 
aparecerem na árvore. Se deixardes que 
o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, 
não vos espanteis de ser pagos mais tar-
de pela ingratidão. Quando os pais tudo 
fizeram para o adiantamento moral dos 
filhos, se não conseguem êxito, não tem 
do que lamentar e sua consciência pode 
estar tranquila. (E.S.E. capítulo XIV item 
9).

Se o corpo físico é fruto de herança gené-
tica transmitida de pai para filho pelos milê-

nios de evolução biológica que o próprio Es-
pírito participou em sua escalada evolutiva, 
o patrimônio espiritual, intelectual e afetivo 
é conquista do próprio Espírito ao longo dos 
milênios, em transição constante pelos dois 
mundos, material e espiritual, nascendo, vi-
vendo e morrendo, para renascer e viver no-
vamente, em constante ciclo evolutivo.

A finalidade maior da reencarnação é dar 
oportunidade ao Espírito para que vivencie 
novas experiências, que lhe permitam modi-
ficar a anterioridade, conforme programação 
escolhida na espiritualidade.

No campo afetivo podemos classificar o 
valor da família, seu papel, sua cumplicidade 
com as aspirações do Espírito. Dentre essas, 
vamos perceber a importância da educação 
dos sentimentos que se encontram envol-
vidos no âmbito de seus relacionamentos 
pretéritos. Considerando a força das leis que 
vão pedir aos pais, como aos demais fami-
liares, a busca em oferecer estímulos aos 
filhos para que utilizem os recursos de que 
são portadores.

Filhos são empréstimos divinos que Deus 
nos concede para aprendermos a amá-los e 
educá-los. 

Assim, passamos a amá-los dando-lhes 
uma educação que lhes renova a memória, 
transforma seus hábitos e amplia suas espe-
ranças de progresso. Essa dádiva auxilia-nos 
a ampliar o fortalecimento dos laços de fa-
mília. Assim que o Espírito vai ajustando-se 
à reencarnação, enfrentando novos relacio-
namentos, vão surgindo as primeiras rusgas 
e dificuldades. Ao chegar na adolescência, 
o Espírito começa a grande fase de seu as-
sentamento na reencarnação. Todos os an-
seios e as dúvidas despontam, surgindo as 
manifestações reais da personalidade, não 
da criança, ou do bebê, mas do Espírito que 
voltou ao corpo para aprender a lapidar seus 
sentimentos e pensamentos.

A grandeza de Deus é o convite aos pais 
que possam amar, educar, evangelizar e con-
duzir o filho que trouxe.

Kardec pergunta aos Espíritos na questão 
383 de “O Livro dos Espíritos”:

Qual é, para o Espírito, a utilidade de 
passar pela infância?

Resposta dos Espíritos:  — Encarnando-
-se com o fim de se aperfeiçoar, o Espíri-
to é mais acessível durante esse tempo 
às impressões que recebe e que podem 
ajudar o seu adiantamento, para o qual 
devem contribuir os que estão encarre-
gados da sua educação.

Refletindo, ainda, chamamos a atenção 
para a questão 385 de “O Livro dos Espíri-
tos”:

Qual o motivo da mudança que se ope-
ra no seu caráter a uma certa idade, e 
particularmente ao sair da adolescên-
cia? É o Espírito que se modifica?

Resposta dos Espíritos: — É o Espírito 
que retoma a sua natureza e se mostra 
tal qual era.

Onde encontrar as bases para a verdadei-
ra educação do Espírito?

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
As palavras de Jesus não representam uma 
frase de efeito, mas verdade incontestável. 
O Evangelho representa roteiro seguro para 
os educadores.

Jesus foi o Mestre que descortinou toda a 
verdade, dando ao Espírito estímulos nunca 
vistos, encorajando-o a prosseguir em sua 
caminhada Evolutiva.

WMilênios passaram-se e os Espíritos, 
hoje adentrando o novo milênio, precisam 
receber novas luzes que possam iluminar 
sua caminhada. Hoje vemos crianças, jovens, 
homens, todos perdidos diante de sua pro-
gramação reencarnatória.

Como educar sem o roteiro do Evange-
lho?

Além da família, será na Casa Espírita que 
os Espíritos reencarnados encontrarão o 
ambiente adequado à sua preparação para a 
tarefa que lhes caberá nos próximos sécu-
los de renovação e transformação de todo o 
Planeta.

Não podemos titubear quanto aos ensina-
mentos da Doutrina Espírita. Auxiliar o Espí-
rito que renasce, com a verdade absoluta é 
tarefa prioritária.

A transformação da humanidade é traba-
lho educativo, como frisou Kardec, em Obras 
Póstumas: “É pela educação mais de que 
pela instrução, que se transformará a 
humanidade.”

Recordemos ainda o comentário da ques-
tão 917 de “O Livro dos Espíritos”: “A edu-
cação, se bem entendida, é a chave do 
progresso moral. Quando se conhecer a 
arte de manejar os caracteres como se 
conhece a de manejar as inteligências, 
poder-se-á endireitá-las, como se endi-
reitam as plantas jovens.”

Evangelizar para educar. Esse é o propó-
sito da Evangelização de Espíritos, auxiliar o 
Espírito a perceber seu íntimo. Educando-o 
como Espírito.

A Evangelização de Espíritos é um méto-
do de educação apresentado por Eurípedes 
Barsanulfo, tem como objetivo auxiliar o Es-
pírito a aplicar o conhecimento espírita.

(Bibliografia: O Evangelho Segundo o 
Espiritismo – Allan Kardec; O Livro dos 
Espíritos – Allan Kardec; Obras Póstu-
mas – Allan Kardec; Educação do Es-
pírito – Walter Oliveira Alves; O que é 
Evangelização de Espíritos – Eurípedes 
Barsanulfo por Alzira Bessa França 
Amui; Tempo de Decisão – Organizado 
por Alzira Bessa França Amui).

POR QUE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 
EVANGELIZAÇÃO NA CASA ESPÍRITA?
Oh! espíritas! Compreendei 
neste momento o grande pa-
pel da Humanidade! Compre-
endei que, quando gerais um 
corpo, a alma que se encarna 
vem do espaço para progre-
dir. Tomai conhecimento dos 
vossos deveres, e ponde todo 
o vosso amor em aproximar 
essa alma de Deus: é essa a 
missão que vos está confia-
da e da qual recebereis a re-
compensa, se a cumprirdes 
fielmente. Vossos cuidados, a 
educação que lhe derdes, au-
xiliarão o seu aperfeiçoamen-
to e a sua felicidade futura. 
Lembrai-vos de que a cada pai 
e a cada mãe, Deus pergunta-
rá: “Que fizestes da criança 
confiada à vossa guarda?”

As atividades da evangelização
 do Nesj estão de volta na 

forma presencial.
Venha participar com sua família, 

temos turmas para crianças, 
jovens e adultos/pais ou 

responsáveis.
É só comparecer nos dias 

e horários abaixo:
Sábados ou Domingos 

das 10 às 11:30.

Artigo organizado por 
Maria Marcia de Paulo
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A psicografia é um dos tipos de 
mediunidade descrita por Allan 
Kardec na codificação, inclusive o 
O livro dos Espíritos é um copila-
do vindo de psicografias que res-
pondem às perguntas que Kar-
dec fazia aos espíritos e médiuns. 
Em diversos pontos do planeta, 
psicografaram as respostas que 
convergiram no que podemos es-
tudar em o Livro dos Espíritos. 

Em o O livro dos Médiuns, os 
capítulos quatro e cinco nos tra-
zem a descrição da parte técnica 
de uma psicografia, mas aqui va-
mos dar ênfase para que enten-
dam o que acontece após a solici-
tação no plantão.

 A ficha que os plantonistas 
preenchem junto ao solicitante é 
guardada e apenas os nomes do 
solicitante e do espírito desencar-
nado, mais data do desencarne 
e idade são transcritos em uma 
nova fichinha. Na reunião medi-
única da psicografia, os médiuns 
não fazem evocação seguindo 
uma ordem de solicitação; como 
falamos usualmente, o telefone 
toca de lá para cá. Os médiuns se 

colocam à disposição no trabalho 
e, os entes queridos no plano es-
piritual, de acordo com suas con-
dições, se disponibilizam para a 
escrita. 

Comumente acreditamos que 
os espíritos desencarnados ficam 
ociosos, o que é um grande erro. 
Após terem condições, muitos es-
tudam e trabalham. Antes disso, 
podem passar por tratamentos 
dos mais diversos e que os impos-
sibilitam de nos escreverem, pois 
cada um de nós, Ser Espiritual, 
somos acolhidos segundo nossa 
necessidade e podemos levar um 
tempo até estarmos prontos para 
escrever aos que amamos, como 
André Luiz nos relata em seus 
livros, psicografados por Waldo 
Vieira e Francisco Candido Xavier.

E falando em Francisco Candi-
do Xavier, é importante saber que 
ele é um dos grandes divulgado-
res da doutrina espírita e tinha na 
psicografia uma das formas ben-
ditas de nos auxiliar, seja pelos 
seus livros ou por suas cartas a 
entes queridos que levavam mul-
tidões a visitarem seu centro em 

Uberaba.
“De todos os meios de comuni-

cação, é a escrita o mais simples, 
o mais cômodo e, sobretudo, o 
mais completo. É para ela que 
devem tender todos os esforços, 
pois que permite estabelecer com 
os Espíritos relações tão continu-
adas e tão regulares quanto as 
que existem entre nós. Devemos 
a ela ligar-nos tanto mais quan-
to é tal meio aquele pelo qual os 
Espíritos melhor revelam a sua 
natureza e o seu grau de perfei-
ção ou de inferioridade. Pela fa-
cilidade que têm de exprimir-se, 
dão-nos eles a conhecer seus 
pensamentos íntimos, pondo-
-nos, assim, em condições de 
os julgar e lhes apreciar o valor. 
Para o médium, a faculdade de 
escrever é, além disso, mais sus-
cetível de desenvolvimento pelo 
exercício.” 
 
Allan Kardec
Livro dos Médiuns - capítulo V

O trabalho de psicografia no NESJ
Para quem gosta de 
estudar, alguns livros 
indicados sobre o 
tema: 

O Livro dos Espíritos de Allan 
Kardec
 
O Livro dos Médiuns de Allan 
Kardec
 
Nosso Lar de Francisco Cândi-
do Xavier
 
Missionários da Luz  de 
Francisco Cândido Xavier
 
Nos Domínios da Mediunidade  
de Francisco Cândido Xavier
 
Jovens no Além  de 
Francisco Cândido Xavier
 
Devassando o invisível de 
Yvone A. Pereira 
História do Espiritismo de 
Athur Conan Doyle 
(único que não li)
 
Dr. Odilon de Carlos A. BacelliTexto organizado por Gabriela 

de Paula Catalano.
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AS GUERRAS NA VISÃO DO ESPIRITISMO

Por Alexandre Caldini

Como os espíritos superiores encaram a guerra?
Por que existem guerras?
As guerras são necessárias ao progresso da humanidade?
Chegará um dia em que não mais nos destruiremos mutuamente?

Nossa história é uma história de guerras.
Quando éramos não mais que um diminuto 
grupo de coletores/caçadores, guerreáva-
mos ferozmente com outros grupos por 
conta de uma caça, um território ou mesmo 
apenas para acasalar. Ali imperava o instin-
to. Ao longo de alguns milhões de anos, e 
centenas ou quem sabe milhares ou milhões 
de encarnações, fomos nos aprimorando em 
diversos saberes. Esse aprimoramento nos 
levou até a vida em sociedade. Começamos 
a nos juntar em pequenos vilarejos, que se 
tornaram cidades, reinados e mais recente-
mente nações. 

Mas, se ao longo de milhões de anos nos 
aprimoramos em muita coisa boa, também 
nos aprimoramos na arte de invadir, guerre-
ar e tomar o que é do outro. Vilarejos invadi-
ram os vilarejos vizinhos. Cidades invadiram 
as cidades vizinhas e nações invadiram e 
seguem invadindo as nações vizinhas. E nes-
sas invasões do espaço alheio agredimos, 
apreendemos, escravizamos, torturamos, 
estupramos e assassinamos. Essa violência 
é uma triste parte da fascinante trajetória 
dos espíritos que têm habitado a Terra nos 
últimos 2 milhões de anos... nós. 

E por que promovemos a violência 
contra o outro?

Somos espíritos ainda em início do pro-
cesso evolutivo, pouca sabedoria consegui-
mos conquistar, pouco compreendemos e, 
por isso, muito erramos. E pior, por nossa 
ignorância, ainda nos deliciamos em nossos 
erros. Fazemos o que achamos que será o 
melhor para nós independentemente do mal 
que causemos ao outro. É nosso orgulho, 
nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa ambi-
ção e nossa fraqueza de caráter imperando. 
Não aceitamos ainda que é impossível ser 
feliz se nossa felicidade vier à custa da in-
felicidade e da dor alheia. Ainda não com-
preendemos que, ou todos somos felizes ou 
ninguém será. Que é necessário que todos, 
e não apenas alguns, tenhamos o mínimo 
de respeito, dignidade e conforto para que a 
paz se faça. E assim, por erro de avaliação 
e pelo império do ego e do gozo sobre a in-
teligência, avançamos qual besta-fera sobre 

o outro. Seguimos barbarizando, tomando e 
violentando nossos iguais. 

Porém, conforme nos esclarecem tanto a 
terceira lei de Newton como o espiritismo, 
não há ação sem reação em igual intensida-
de em sentido oposto. Essa reação alguns 
chamam de justiça. Outros chamam de vin-
gança. O espiritismo chama de obsessão. 
Mas também podemos chamar de guerra. 
Ou de imensa tristeza. Ou de certificado de 
nosso atraso moral e intelectual. 

Um agride, outro revida, o primeiro volta 
a agredir, e assim seguem causando mútua 
infelicidade e dor. A guerra é isso.

Qual o real motivo da guerra?
Quem invade, quem agride, quem toma 

algo a força, invariavelmente tem inúmeras 
justificativas para seu ato de agressão: 

“É uma guerra santa contra os infiéis.”
Infiel, entenda-se, é todo aquele que tem 

uma religião (e interesses) diferente da mi-
nha. 

É o caso da chamada “Santa” inquisição, 
feita pela igreja católica por séculos, cujo 
número de assassinatos se estima em pelo 
menos 40 mil promovidos pelos inquisido-
res portugueses e 30 mil pelos inquisidores 
espanhóis. Vários judeus, muçulmanos e 
outros não católicos foram queimados vi-
vos em praça pública, não sem terem sido 
barbaramente torturados, antes de serem 
mandados para a fogueira. Tudo em nome 
de Deus. Tudo executado pelos supostos 
representantes do próprio Deus na Terra: os 
religiosos. 

“Viemos para acabar com a ditadura, rees-
tabelecer a democracia e libertar esse povo 
oprimido.”

Essa foi a desculpa de algumas das mais 
recentes guerras, como a do Vietnã, promo-
vida pelos Estados Unidos e que deixou um 
saldo de mortos que, estima-se, passa do 
milhão de pessoas. Além dos mortos deixou, 
como deixam todas as guerras, milhares de 
incapacitados, órfãos, viúvas, pais sem seus 
filhos, destruição de infraestrutura, desespe-
rança e dor. Essa justificativa, da libertação 
de um povo, é também uma das alegações 
usadas pela Rússia em sua recente invasão 

à Ucrânia.  
“Pela segurança de todos, viemos com-

bater os terroristas que, comprovadamente, 
têm poderosíssimas armas de destruição de 
massa.”

Essa foi a alegação usada para justificar 
a guerra do Iraque, também promovida pe-
los Estados Unidos acompanhados do Reino 
Unido, Dinamarca e Austrália. Ao final dessa 
guerra, que deixou mais de 60.000 mortos, 
milhares de órfãos, viúvas, miséria, destrui-
ção e tristeza; se comprovou que tal afirma-
ção era mentirosa: nunca existiram as tais 
armas. Mas, veja só, existiam muitos poços 
de petróleo.

No fundo, as guerras existem mesmo é 
por nossa ambição ou, melhor dizendo, por 
nosso excesso de ambição: nossa ganância. 
Queremos conquistar, queremos ter, quere-
mos dominar sempre e mais. No fundo, as 
guerras são para conquistas de mais poder 
e mais bens: petróleo, gás, minerais, portos, 
água, território, mercado consumidor... di-
nheiro. 

O brilhante escritor uruguaio, Eduardo 
Galeano, em um vídeo que se encontra fa-
cilmente na internet, diz que todos mentem 
sobre a verdadeira motivação da guerra. 
Afirma Galeano que, se fossemos honestos, 
diríamos que estamos invadindo o vizinho 
para roubar. Por esse raciocínio, quem faz a 
guerra não passa de um ladrão, um crimino-
so. Mas como ninguém quer ser visto como 
ladrão, inteligentemente inventamos dois 
brilhantes conceitos, o heroísmo e o patrio-
tismo; excelentes motivos, charmosos e su-
postamente nobres, para convencer jovens a 
morrer para enriquecer aqueles que, longe 
da batalha, em segurança, se beneficiam 
enormemente dos custos da guerra e de seu 
espólio. 

Por que nos armamos cada vez mais?
Em 2020 o mundo gastou com arma-

mento para a guerra, praticamente o do-
bro do que gastávamos na década de 
1990. Segundo o Stockholm International 
Peace Research Institute, foram quase 
R$10.000.000.000.000,00 (10 trilhões de 
reais)! Esse valor é mais de 250 vezes maior 
do que o valor que a ONU estima (R$39 bi-

lhões) ser necessário para erradicar a fome 
no mundo. 

E por que nos gastamos tanto com ar-
mas? 

Para atacar os vizinhos? Curiosamente 
ninguém admite que se arma para atacar. Os 
países afirmam se armar para se defende-
rem, de uma eventual agressão alheia. Essa 
é outra mentira que os senhores da guer-
ra nos contam para vender seus produtos 
causadores de morte e destruição. É como 
se nenhum deles vendesse armas ofensi-
vas, mas apenas defensivas. Atemorizam 
um lado da fronteira e com isso conseguem 
vender suas armas. Pulam para o outro lado 
da fronteira e, usando o argumento de que o 
vizinho, agora muito armado, representa um 
grande risco, vendem mais armas. Usam do 
nosso medo para faturar alto vendendo seus 
artefatos da morte.

Senhores da guerra são aqueles que ga-
nham muito dinheiro com as guerras: são os 
empresários e executivos de empresas fabri-
cantes de porta-aviões, submarinos, aviões 
de caça, helicópteros, carros de combate, ra-
dares, mísseis, rifles e munição. É toda uma 
indústria gigantesca que floresce no conflito. 
A cada nova guerra, a cada nova explosão, a 
cada nova tragédia humana, essas pessoas 
da indústria bélica veem brotar em suas con-
tas bancárias muitos milhões de dólares em 
polpudos bônus. 

E quanto mais abrangente e mais longa 
conseguirem que a guerra seja, para eles, 
claro, melhor. Cada avião abatido, cada tan-
que explodido, cada míssil detonado, terá 
que ser reposto por um equipamento ain-
da mais avançado, mais letal e mais caro. 
Um submarino nuclear russo da classe Bo-
rei, por exemplo, custa 7 bilhões de reais 
(US$1,4 bilhões). Um único porta-aviões 
norte-americano da classe Nimitz custa cer-
ca de 30 bilhões de reais (US$6 bilhões). O 
contrato brasileiro para compra de 36 aviões 
caças da empresa sueca Saab Gripen, cus-
tou a nós brasileiros, quase 27 bilhões de re-
ais (US$5,4 bilhões). Esse valor é muito pró-
ximo ao custo do Bolsa Família, que atende 
cerca de 50 milhões de brasileiros que estão 
em situação de pobreza e extrema pobreza.
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Tem muita gente faturando alto com as 
guerras... 

Precisamos parar com essa falsa crença 
imposta pela indústria da guerra, de que pre-
cisamos nos armar para nos defender. Pre-
cisamos voltar à lógica inversa, à lógica fra-
terna do desarmamento: eu destruo minhas 
armas e você destrói as suas. Assim ficamos 
ambos seguros e em paz. 

E essa lógica, do desarmamento, come-
ça em casa: espíritas, não são favoráveis ao 
olho por olho, dente por dente. Não se sus-
tentam nem promovem, com suas palavras, 
o conflito pessoal ou a guerra entre povos. 
Para nós espíritas, nós que somos pela paz, 
não faz sentido sermos a favor da liberação 
da compra e porte de armas. 

A lógica dos vendedores de armas para a 
população civil é a mesma dos senhores da 
guerra: você precisa de uma arma não para 
agredir, mas para se defender. Só que isso 
também é uma mentira. Inúmeros estudos, 
de várias entidades oficiais, inclusive das po-
lícias do mundo todo, mostram que em caso 
de agressão, a arma apenas aumenta a leta-
lidade. O agressor vem preparado para agre-
dir e o agredido é pego de surpresa. Arma 
na mão de civis, todos os estudos mostram, 
causa assassinato passional de mulheres, 
assassinato em discussão de trânsito, as-
sassinato em briga de bar. Ter arma em casa 
já causou massacre em escolas, aqui mesmo 
no Brasil. Arma em casa causa acidente que 
vitima crianças. Arma em casa aumenta, em 
muito, a chance de acontecer um suicídio. 

Espíritas, sabemos da imortalidade do 
espírito e que Deus não permite injustiça. 
Mesmo assim, alguns espíritas defendem o 
armamento da população. Faz sentido? Pen-
semos no seguinte: 

•  Se somos espíritos imortais, o que deve-
mos temer? A morte? A morte do corpo virá 
para todos, de um modo ou de outro. Já o es-
pírito, que é imortal, não pode ser destruído 
com arma alguma. Então, qual o risco? Para 
que se armar?

•  Se sabemos da lei de ação e reação, o 
que devemos temer? A violência? Ela só 
acontecerá se tivermos feito algo que justi-
fique vivermos tal ajuste. Então, se andamos 
pelo caminho do bem, para que se armar?

•  Se sabemos que Deus é perfeito, o que 
devemos temer? Alguma injustiça? Mas se 
Deus existe e é justo, a injustiça inexiste. En-
tão, para que se armar?

O espiritismo é lógico. Sejamos então tam-
bém lógicos em todos os aspectos de nossas 
vidas. Tenhamos claro que armar-se só ser-
ve para duas coisas: enriquecer quem vende 
armas e causar desespero e dor. 

Como cada um de nós pode promover 
a paz?

A paz mundial que todos queremos come-
ça na nossa casa, na nossa família, no nosso 

prédio, no nosso trabalho, na nossa escola, 
dentro de cada um de nós. E o modo como 
atuamos começa pelo modo como compre-
endemos o outro. Isso faz toda a diferença 
na paz. Se entendo o outro não como um 
adversário a ser combatido, mas como um 
espírito que pensa diferente de mim, porém 
igualmente necessitado de tudo que eu tam-
bém preciso, ou seja, necessita de atenção, 
de compreensão, de respeito, de apoio, de 
acolhimento, amor e carinho; a paz entre 
nós está feita. Quando compreendo e acei-
to o outro como alguém diferente de mim, 
porém digno, não há mal-entendido. Não há 
rusga, não há ofensa, não há temor, não há 
desconfiança, não há inveja, não há cobiça, 
não há maledicência. Há o que Jesus e todos 
os demais espíritos sublimes sempre reco-
mendaram: a compreensão, o acolhimen-
to, a fraternidade, o amor. Nós, espíritas, já 
não podemos mais alegar ignorância nesse 
assunto: fomos alertados pela espirituali-
dade superior sobre a nossa necessidade 
da evolução moral e da viabilização da paz. 
Fomos também alertados sobre o erro que 
é a guerra (questões 742 a 745 do Livro dos 
Espíritos), inclusive as pequenas guerras 
particulares. 

Neste momento, que cerca de 80 confli-
tos no mundo estão levando dor a tantas 
pessoas, podemos tomar algumas atitudes 
individuais em favor da paz.  Podemos, entre 
outras ações: 

•  Rezar, buscando inspirar pensamentos 
de paz, àqueles que promovem a guerra,

•  Não apenas evitar o ódio em nosso en-
torno, mas criar e distribuir a paz,

•  Vigiar e agir para acabar com nosso pre-
conceito, que é grave agressão,

•  Compreender o outro, sem julgar nem 
criticar, acolhendo apenas.

E podemos ainda, de modo pacífico, atuar 
contra as terríveis guerras que acontecem 
agora no Brasil. São as inúmeras guerras 
invisíveis de nosso dia a dia, no desrespeito 
e na violência contra os mais frágeis e des-
protegidos: os moradores de rua, os pobres, 

os negros, os indígenas, os homossexuais, os 
transexuais, os refugiados e imigrantes, os 
incultos, aqueles com deficiências, as mu-
lheres e as crianças. 

Nossa postura mental, nossa fala e nossas 
ações promovem a paz. Nosso silêncio e ina-
ção viabilizam o conflito. E o espiritismo nos 
esclarece que não basta não fazer o mal, é 
preciso mais que isso, é preciso uma atitu-
de ativa e positiva, ou seja, fazer algo, e esse 
algo, é o bem. 

O voto como arma contra a guerra
Outra ação importantíssima e que está 

ao nosso alcance para evitar as guerras é o 
nosso voto. E este ano é ano eleitoral. Ele-
geremos alguém para ocupar os cargos de 
presidente da República, governador de es-
tado, senador e deputado federal. É hora de 
pensarmos muito bem em quem votaremos, 
pois essas pessoas, sobretudo os deputados 
e senadores, farão as leis que irão reger nos-
so dia a dia. São também eles que determi-
narão para onde irão os recursos que saem 
de nossos bolsos em forma de impostos. In-
vestirão no bem-estar da população ou em 
armamento? Em saúde e educação ou em 
obras faraônicas que lhes renderão dividen-
dos? 

Obviamente que cada um tem o direito de 
votar em quem quiser; mas, deveríamos pen-
sar bem a quem daremos nosso voto. Lem-
bremo-nos, pois, quem está no congresso 
nacional, nas sedes dos governos estaduais 
e no palácio do Planalto; todos eles lá estão 
porque nós, o povo, lá os colocamos. Então, 
invés de reclamar dos políticos que nós mes-
mos elegemos para nos representar, que tal 
escolhermos melhor quem lá colocaremos? 
Que tal escolher quem, de fato e não de dis-
curso, pode propiciar uma sociedade mais 
justa e mais equitativa, onde ninguém tenha 
que revirar lixo em busca de ossos para fa-
zer uma sopa? Isso também, e fortemente, 
é promover a paz. 

Respondendo às quatro perguntas ini-
ciais:

Como os espíritos superiores enca-
ram a guerra?

Está dito na resposta à pergunta 742 do 
Livro dos Espíritos: “Predominância da natu-
reza selvagem sobre a espiritual e satisfação 
das paixões. No estado de barbárie, os povos 
conhecem apenas o direito do mais forte; é 
por isso que a guerra é para eles um estado 
normal.”

Por que existem guerras?
Porque ainda somos espíritos atrasados, 

egoístas, gananciosos e violentos.
Mas... tem jeito! Já melhoramos e segui-

remos melhorando até que as guerras sejam 
apenas uma memória de um passado de 
aprendizado. A velocidade com que atingire-
mos a paz depende de quão rapidamente nos 
esclareçamos e melhoremos. 

As guerras são necessárias ao pro-
gresso da humanidade?

Ninguém, diz o espiritismo, precisa sofrer.
O sofrimento apenas acontece quando o 

espírito se demora no erro. Nesse caso o so-
frimento é educador. É um incentivo, um ace-
lerador de nosso progresso moral e intelec-
tual. Então raciocinemos e ajamos para que 
não mais precisemos da dor da guerra para 
caminhar em direção ao bem e à felicidade. 

Chegará um dia em que não mais nos 
destruiremos mutuamente?

Sim! Diz o espiritismo que isso acontecerá 
quando finalmente quisermos fazer da Terra 
um planeta onde reine o amor e a paz. E isso 
depende de quem mesmo? 

Mas talvez a pergunta mais importante 
seja outra: 

A quem você quer se aliar?
Suas palavras e seus atos apoiam e refor-

çam os sanguinários senhores da guerra em 
sua desvairada sede de poder e riqueza?

Ou você é um dos inúmeros emissários de 
Deus na Terra, um daqueles que promove o 
entendimento, o progresso e a paz entre as 
pessoas? 

A escolha de qual será a sua turma, como 
todas as demais escolhas, é sempre sua. 

E os resultados advindos dessas escolhas, 
também

Alexandre Caldini é escritor.

Seus livros 

“A Vida na Visão do Espiritismo”

 e “A Morte na Visão do 

Espiritismo” 

tiveram os direitos autorais 

integralmente doados para as 

Casas André Luiz
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 Patrícia Nader.

A persona é a imagem que 
criamos de nós mesmos para 
sermos aceitos no meio em 
que vivemos e não representa 
o que realmente somos. A som-
bra, porém, é a imagem de nós 
próprios, que desliza em nossa 
esteira quando caminhamos em 
direção à luz.

 Ela é um território de escuri-
dão onde habitam nossos dese-
jos verdadeiros, medos e incer-
tezas. Toda angústia tem sua 
sombra, representa algo mal 
resolvido em nós. E é ali, em 
meio à escuridão, que reside o 
que queremos, o que buscamos, 
o que escondemos, o que somos 
verdadeiramente.

 É nesse território inexplo-
rado, aonde a luz não chega, 
que se escondem nossos maio-
res tesouros, mas não importa 
quantas riquezas existem por 
lá, elas não deixam de ser som-
bras. E não queremos caminhar 
por entre vielas escuras, esqui-
nas sombrias e noites sem luar 
na busca incessante por nos co-
nhecer.

 Preferimos nos esconder 
atrás de uma máscara, que se 
não nos leva à felicidade, tam-
bém não  leva aos abismos das 
trevas. Mas quem não mergulha 
no inferno, ainda que de forma 
vacilante, com passos trôpegos 
e miúdos, ancorando nas pare-
des dos seus labirintos, jamais 
poderá conhecer a luz.

 A luz nos deslumbra, somen-

te ela pode iluminar nosso ca-
minho, mas são as sombras que 
nos definem.

 Em cada vida temos uma 
nova oportunidade para explo-
rarmos esse território sombrio. 
E é nesse submundo, onde a dor 
e o ranger de dentes habitam, 
onde os erros ficam escondidos 
e guardados a sete chaves, que 
mora a nossa essência. Jamais  
cresceremos sem mergulhar 
nas sombras.

 Tateando no escuro, sem se-
quer conhecer a direção, é que 
iniciamos a jornada rumo às 
profundezas de nosso ser, e ao 
avançarmos nos surpreende-
mos com as risadas estrondo-
sas ou as lágrimas silenciosas a 
se derramarem pelo nosso ros-
to. Na sombra não existe certo 
ou errado, tudo depende do pon-
to de referência.

 Quanto mais caminhamos 
pela escuridão, tendo por com-
panhia somente o vento calmo 
da confiança e da fé ou, noutras 
vezes, o trovão da inquietação e 
da dúvida, é que vamos desco-
brindo quem somos.

 Nas noites frias e silenciosas, 
encobertas por densa neblina,é 
que se escondem as estrelas 
que iluminarão nosso caminho 
e que nos colocarão face a face 
conosco mesmo.

 E perdidos, em meio à soli-
dão, exploamos o território de 
nós mesmos, remexendo as ga-
vetas do inconsciente, tomando 
tudo o que nos pertence a fim 
de levar conosco rumo a luz. E 
a luz que buscamos está no fim 

desse vasto mundo escuro que 
vive dentro de nós.

 Luz e sombra devem cami-
nhar lado a lado, na grande du-
alidade universal, nos tornando 
plenos, íntegros e únicos.

São dois lados de uma mes-
ma moeda. É preciso compreen-
der e respeitar a sombra, como 
parte da nossa personalidade, 

para se conhecer a verdadeira 
felicidade, que só brota dentro 
de um ser pleno e verdadeiro.

 Só verá a luz quem tiver co-
ragem de explorar a sombra.

 Só verá a luz quem tiver co-
ragem de se conhecer.

 Só verá a luz quem integrar 
a sombra, por mais escura que 
ela  possa nos parecer.

A sombra
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ACONTECE NO NESJ

https://my.forms.app/gabiscatalano/formulario-sem-titulo-2
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Qual o verdadeiro sentido da palavra Ca-
ridade, como a entendia Jesus?

Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, 
Allan Kardec explica:

 “O Amor e a Caridade são o complemen-
to da lei de justiça, pois amar ao próximo é 
fazer-lhe todo o bem possível, que deseja-
ríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido 
das palavras de Jesus: ‘Amai-vos uns aos 
outros como irmãos.”

Como espíritas, compreendendo o real 
significado da caridade, sabendo que         
“Fora da Caridade não há Salvação”, é nos-
so Dever Servir a Jesus, trabalhando no 
auxílio aos nossos irmãos mais necessita-
dos.

“A primeira campanha que se tem notícia, 
promovida por um centro espírita, foi cria-
da e lançada por Allan Kardec na Revista 
Espírita de 1863, para arrecadar recursos 
em prol dos operários da Cidade de Rou-
en, França, devido ao forte inverno. Graças 
às doações recebidas, foi possível socorrer 
muitas famílias”.

Foi também através de uma campanha 

de alimentos que, na década de 1950, o 
NESJ inicia suas atividades assistenciais. 
Primeiramente com a distribuição de ces-
tas básicas e, logo depois, enxovais para 
gestantes.

Ao longo destes anos, estas atividades fo-
ram mantidas e outras incorporadas, como 
os cursos com o objetivo de promover au-
xílio, amparo e esclarecimento às famílias; 
oferecendo suporte espiritual, afetivo e 
material.

Apesar da pandemia, voluntários dedica-
dos continuaram na linha de frente, man-
tendo as atividades essenciais (entrega de 
enxoval para gestantes, cesta básica, kits 
de higiene e limpeza, roupas, máscaras, 
cobertores, entre outros), atendendo as 
150 famílias cadastradas, gestantes e tan-
tos outros corações aflitos que buscaram 
auxílio.

Este ano as atividades presenciais estão 
retornando gradualmente.

Nossa casa e as atividades que nela ocor-
rem são mantidas por doações e pela re-
ceita do nosso Bazar permanente. Para 

que possamos manter esta tarefa de Amor 
e continuar ajudando, contamos com você. 

A principal necessidade são alimentos 
não perecíveis que compõem a cesta bási-
ca; seguido de produtos de higiene, limpe-
za, itens para enxoval de bebês, roupas e 
utensílios domésticos.

Apesar de muitos desafios neste cenário 
de pandemia, recebemos incontáveis sor-
risos, olhares agradecidos, vindos do fun-
do do coração de nossos assistidos. É em 
nome de todos estes corações sofridos que 
externamos nossa Sincera Gratidão a to-
dos que confiaram em nosso trabalho, nos 
ajudando com as doações.

“Servir é a honra que nos compete”.   
 Emmanuel 

                                                                   

Equipe Assistência Social                                                                                                   

E-mail:   

assistenciasocial@segueajesus.org.br

O verdadeiro sentido da 
palavra Caridade
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A Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) nº 13 709/2018 
regulamenta como deve ser 
tratado todos os dados pesso-
ais e sensíveis do cidadão.

A partir de setembro de 
2021, todas as empresas, es-
tabelecimentos, instituições 
que solicitam dados dos seus 
usuários, devem garantir que 
eles serão protegidos e utiliza-
dos para destinos específicos, 
informados no ato da coleta 
dos dados.

O que são dados pesso-
ais?

São informações que identi-
ficam um indivíduo.

O que são dados pessoais 

sensíveis?

São dados sobre etnia, con-
vicção religiosa, opinião polí-
tica, dado referente à saúde, 
gênero...

Àqueles que fornecerem 
seus dados, deve ser garanti-
do:

 A forma como será pro-
tegido os dados.
 Correção de dados in-
completos, inexatos e desatu-
alizados.
 Anonimação ou elimi-
nação dos dados.
 Portabilidade dos dados 
a outros locais. 
 Revogação do consenti-
mento.

À empresa, órgão, instituição 

que solicita os dados é exigido:
 Informar o uso especí-
fico dos dados solicitados.
 Garantir a proteção dos 
dados solicitados.
 Instituir responsável 
para o tratamento dos dados 
solicitados.

Assim, paulatinamente, in-
cluiremos, nas fichas de tra-
tamento espiritual, nos cadas-
tros da assistência social, nas 
fichas e cadastros da área de 
ensino, na ficha de voluntaria-
do e qualquer outro cadastro 
necessário para o desempe-
nho dos trabalhos propostos 
pelo NESJ (de forma física ou 
on-line) termo de aceite sobre 
a divulgação de dados pes-
soais solicitados e termo de 

aceite ao tratamento que da-
remos a eles.

Também divulgaremos nos 
murais da casa, comunica-
do contendo canal oficial que 
será publicado os termos ge-
rais da política de privacidade, 
conforme LGPD.

Sílvia Fabricio de Campos

A área de Ensino do NESJ tem como objetivo proporcionar ao aluno 
o estudo da Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, através 
dos diversos cursos. Desde 2021, iniciamos os cursos no formato on-
line e percebemos o quanto é necessário que o conhecimento chegue 
a qualquer parte do mundo, esclarecendo, consolando e dando 
esperança àqueles que anseiam por encontrar respostas quanto às   
diversidades da  vida. 

Meu agradecimento sincero à dedicação de todo o grupo que compõe 

a equipe de Ensino do NESJ, abraçando a tarefa com amor e sabendo 
da responsabilidade de levar a pureza doutrinária,  compartilhando o 
que  estudou com aqueles que buscam este  conhecimento,  e fazendo 
da nossa Casa, um ponto de luz para esta tarefa doutrinária.   

Neste ano de 2022, os cursos ministrados são: Curso Preparatório, 
Curso Básico de Espiritismo, Curso de Educação Mediúnica, Curso de 
Aprendizes do Evangelho, Curso de Filosofia Espírita, Curso Terra, 
provas e expiação à regeneração, Curso de Expositor de Filosofia e 
Curso de GTM – Grupo de Treinamento Mediúnico, totalizando uma 
média de 600 alunos distribuídos em 20 salas de aula, nos diversos 
períodos. 

KARDEC NOS DIZ: ESPÍRITAS,
AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS

Ana Mecca
Diretoria de Ensino

O NESJ E A LGPD

Área de Ensino
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A Doutrina Espírita apre-
senta uma vasta literatura 
edifi cante. São romances, 
contos, poemas, periódicos 
e, o principal, o pentateuco 
de Kardec – O Livro dos Es-
píritos, O Livro dos Médiuns, 
O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, O Céu e Inferno, A 
Gênese.

O Livro dos Espíritos apre-
senta os princípios da dou-
trina. É uma obra de cunho 
fi losófi co.

O livro dos Médiuns traz a 

parte prática e experimental 
da doutrina. 

O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de cunho moral, 
contém as explicações das 
máximas morais de Jesus 
em concordância com o Es-
piritismo e suas aplicações 
às diversas circunstâncias 
da vida.

O Céu e o Inferno é o estu-
do sobre a situação da alma 
durante e após a morte e so-
bre as penalidades e recom-
pensas futuras.

A Gênese é o estudo sobre 
a criação do Universo, segun-
do as leis da Natureza.

Todas estas obras propor-
cionam esclarecimentos que 
tocam a nossa mente, a nos-
sa razão; nos proporcionam 
conhecimento, entendimen-
to e compreensão para além 
do prazer de uma simples 
leitura.

A LIVRARA DO NESJ ofe-
rece todos os livros da codifi -
cação, além de outras obras 
espíritas para contemplar a 

necessidade de cada leitor. 
Também temos a BIBLIO-

TECA DO NESJ, com um rico 
acervo para empréstimo.

Sílvia Fabricio de Campos

A LITERATURA ESPÍRITA

Não perca tempo, faça uma visita nestes nossos espaços!!!!


