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SEMINáRIO “GIGANTES dO ESPIRITISMO”

Por: Rita Ramos Cordeiro

A USE Campinas convida você para o seminário 
“Gigantes do Espiritismo”. Therezinha Oliveira, Clayton 
Levi, Orson Peter Carrara e Jane Martins o aguardam  para 
um dia, de fraternidade e  de estudos doutrinários, em 
torno da biografia de grandes vultos de nossa doutrina.

Clique AQUI para conferir!

EVENTO

BIOGRAFIA

PROMOÇÃO dO CLUBE dO LIVRO ESPÍRITA dO INSTITUTO CHICO XAVIER
Por: Rita Ramos Cordeiro

CLUBE dO LIVRO

Fique sócio do Clube do Livro Espírita do Instituto Chico Xavier por apenas R$ 14,00 mensais 
e traga três amigos para se tornarem sócios. A cada três amigos indicados, o associado ou novo 
sócio, ganhará um livro de brinde.  Promoção válida por tempo indeterminado.

ESQUIZOFRENIA

Fonte: Leonardo Machado

Embora seja discutida 
como se fosse uma doença 
única, a esquizofrenia pode 
ser considerada como uma 
síndrome heterogênea, ou ainda, 
como um grupo de transtornos 
com causas heterogêneas. A sua 
pode ser considerada a história 
da própria psiquiatria, uma vez 
que a quantidade de estudiosos 
desta enfermidade é vasta. 
Neste contexto, o psiquiatra 
francês Benedict Morel (1809-
1873) foi quem primeiro se utilizou do termo 
démense precoce, o qual seria latinizado, 
mais tarde, por Emil Kraepelin (1856-1926) 
como dementia precox. Caberia, porém, ao 
suíço Eugen Bleuer, em 1911, a criação do 
termo “esquizofrenia” que indica a presença 
de um cisma entre pensamento, emoção e 
comportamento (esquizo = cisão, frenia = 
mente).

Muito embora se 
considere a esquizofrenia um 
achado raro, atualmente se 
sabe que a sua prevalência é 
algo em torno de 1% em todo 
mundo; entretanto, apenas 
uma pequena parcela desta 
população recebe o tratamento 
adequado.

Não há características 
patognomônicas da doença, ou 
seja, os sinais e os sintomas não 
são exclusivos da esquizofrenia, 

podendo-se, assim, encontrá-los em outros 
distúrbios psiquiátricos e/ou neurológicos. 
Dessa maneira, a sintomatologia esquizofrênica 
se apresenta demasiada abrangente. É 
interessante notar, no entanto, a presença 
importante das alucinações e dos delírios.

  
Clique AQUI para continuar 

lendo a matéria!

ARTIGO

MINHA CRUZ, MINHA LUZ
Resumo: O espírito William, que escreve 
romances emocionantes através da psicografia 
de Dauny Fritsch, apresenta agora a sua própria 
história, narrada com lances de emoção. Numa 
trama envolvente, vemos William Treiller, 
advogado recém-formado, sendo injustamente 
acusado de um desfalque na empresa onde 
trabalha. O autor do desfalque: Jack Raymond, 
filho de um milionário, de quem ninguém 
desconfia. Com essa suspeita, sua carreira fica 
para sempre prejudicada, e Jack – tornando-se 
juiz – aproveita-se de toda oportunidade para 
humilhá-lo. Enquanto Jack adquire prestígio e 
riqueza, William desenvolve seu caráter e seus 
valores morais. Mas o ódio de Jack aumenta 
na proporção em que aumenta a admiração de 
todos pelo advogado humilde e carismático, 
culminando numa tentativa de assassinato, que 
deixa William entre a vida e a morte. O destino, 
porém, faz William presenciar uma jovem 
se atirar na frente do carro dirigido pela filha 
de Jack, e ele é o único que pode salvá-la da 
prisão. Desta história real é possível tirar a lição 
de que realmente o amor cobre a multidão de 
nossos pecados, como ensinou Jesus.

Clube do Livro do Mês de Abril

 

PARA SE ASSOCIAR AO CLUBE DO LIVRO 
ESPÍRÍTA DO INSTITUTO CHICO XAVIER, 

CLIQUE NO LINK ABAIXO:

CLUBE dO LIVRO

BIOGRAFIA dE JÉSUS GONÇALVES

FONTE: http://www.jesusgoncalves.org.br

Jésus Gonçalves 
nasceu no dia 12 de 
julho do ano de 1902, 
em Borebi, interior de 
São Paulo. E logo, aos 
três anos de idade, sua 
mãe desencarna por 
conta de um tumor 
no intestino. A maior 

parte de sua infância, ele passa em Agudos - 
pequena cidade próxima à Borebi -, tutelado 
pelo tio.

Com quatorze anos ele volta, com sua 
família, para a sua cidade natal, onde começa 
trabalhar temporariamente na Fazenda Boa 

vista, como cultor e beneficiador, ora de 
algodão, ora de café. Foi nessa época também 
que ele tem uma pequena iniciação na música 
e começa tocar um velho “baixo de sopro”. 
Assim ele forma uma pequena banda, com o 
nome de “Bandinha de Borebi”.

Seu espírito de liderança e sua 
personalidade marcante, fazem-no ficar 
conhecido no vilarejo. Sempre se esforçava 
para que as quermesses e festas locais 
obtivessem um grande êxito.

  
Clique AQUI para continuar 

lendo a matéria!
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