
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim Mensal, entrámos em Fevereiro.

O nome fevereiro vem do latim
februarius, inspirado em Fébruo, deus da
morte e da purificação na mitologia
etrusca.

É um convite para revermos o que, em
nós, necessita ser modificado para nos
espiritualizarmos com o fim de

acompanharmos esta transição plane-
tária, cujo processo é longo pois,
depende da transição individual, da
mudança de cada um!

Bem hajam, bons estudos, um excelente
ano com muito trabalho no Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A caridade material e a caridade moral (1)

Sobre este tema, a Irmã Rosália esclarece:
“Amemo-nos uns aos outros e façamos aos
outros o que quereríamos nos fizessem eles.”
Toda a religião, toda a moral se acham
encerradas nestes dois preceitos. Se fossem
observados nesse mundo, todos seríeis
felizes: não mais aí ódios, nem
ressentimentos. Direi ainda: não mais
pobreza, porquanto, do supérfluo da mesa de
cada rico, muitos pobres se alimentariam e
não mais veríeis, nos quarteirões sombrios
onde habitei durante a minha última
encarnação, pobres mulheres arrastando
consigo miseráveis crianças a quem tudo
faltava.

Ricos! pensai nisto um pouco. Auxiliai os
infelizes o melhor que puderdes. Dai, para
que Deus, um dia, vos retribua o bem que
houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes
do vosso invólucro terreno, um cortejo de
Espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar
de um mundo mais ditoso. Se pudésseis
saber da alegria que experimentei ao
encontrar no Além aqueles a quem, na minha
última existência, me fora dado servir!...

Amai, portanto, o vosso próximo; amai-o como
a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que,
repelindo um desgraçado, estareis, quiçá,
afastando de vós um irmão, um pai, um amigo
vosso de outrora. Se assim for, de que
desespero não vos sentireis presa, ao
reconhecê-lo no mundo dos Espíritos! Desejo
compreendais bem o que seja a caridade
moral, que todos podem praticar, que nada

custa, materialmente falando, porém, que é a
mais difícil de exercer-se. A caridade moral
consiste em se suportarem umas às outras as
criaturas e é o que menos fazeis nesse
mundo inferior, onde vos achais, por agora,
encarnados. Grande mérito há, crede-me, em
um homem saber calar-se, deixando fale outro
mais tolo do que ele. É um género de
caridade isso. Saber ser surdo quando uma
palavra zombeteira se escapa de uma boca
habituada a escarnecer; não ver o sorriso de
desdém com que vos recebem pessoas que,
muitas vezes erradamente, se supõem acima
de vós, quando na vida espírita, a única real,
estão, não raro, muito abaixo, constitui
merecimento, não do ponto de vista da
humildade, mas do da caridade, porquanto
não dar atenção ao mau proceder de outrem é
caridade moral. Essa caridade, no entanto,
não deve obstar à outra. Tende, porém,
cuidado, principalmente em não tratar com
desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos
de tudo o que já vos tenho dito: Tende
presente sempre que, repelindo um pobre,
talvez repilais um Espírito que vos foi caro e
que, no momento, se encontra em posição
inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres
da Terra, a quem, por felicidade, eu pudera
auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu
turno, tenho agora de implorar auxílio.

Lembrai-vos de que Jesus disse que todos
somos irmãos e pensai sempre nisso, antes
de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus:
pensai nos que sofrem e orai.

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo
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Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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Age com calma em todas as circunstâncias.
Há muita gente que está vivendo em clima de desespero e pressa exaurinte.
Atropela e deixa-se atropelar, numa volúpia de alucinação, sem que frua o resultado 
do que conquista, nem se compraza com aquilo que já amealhou.
A serenidade é irmã da ventura, por propiciar o prazer que abençoa, que transmite 
satisfação.
Rearmoniza-te, conduzindo o carro das tuas horas com tranquilidade e vivendo com 
a serena alegria de estar na Terra e poder avançar para Deus, a nossa meta final.

Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos, e evitarás 
o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes.
Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um 
veículo sem freio, numa descida... Candidata-se ao desastre.
O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas.
Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te será melhor, aprenderás a 
conduzir-te com o equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores.
A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas.



Qual seria para a sociedade o resultado do
relaxamento dos laços familiares?

Uma recrudescência do egoísmo.

“O Livro dos Espíritos” – pergunta 775

“A família é a base fundamental sobre a
qual se ergue o imenso edifício da
sociedade. Toda vez que a família se
enfraquece a sociedade experimenta
conflitos, abalada nas suas estruturas.”

Joanna de Ângelis

“Constelação Familiar”

Por desconhecer a finalidade desta
instituição chamada família, grande parcela
da humanidade duvida de sua importância,
despreza sua estrutura e desvaloriza seus
laços consanguíneos e afetivos.

Mas a Doutrina Espírita alargou nossos
horizontes para além da vida física e revelou-
nos a vida do Espírito imortal. Impulsionados
pela Lei do Progresso somos submetidos a
vivenciar diferentes experiências no plano
físico, nas mais diferentes situações, para
aquisição do conhecimento e da mais
elevada moral. Impossível progredir sem
reencarnar. E a alma que reencarna vem do
Mundo Espiritual para progredir. Hoje já
temos informações suficientes para que
possamos conhecer o objetivo da família, a
origem da sua formação e a sua finalidade.

O que é o Espiritismo?
“A Família”
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Ensinam-nos os Benfeitores Espirituais,
na questão 913 do “O Livros dos Espíritos”
que o egoísmo é o vício mais radical e
que dele deriva todo o mal. Dizem eles:
“Estudai todos os vícios e vereis que no
fundo de todos existe egoísmo… Quem
nesta vida quiser se aproximar da
perfeição moral deve extirpar do seu
coração todo sentimento de egoísmo
porque é incompatível com a justiça, o
amor e a caridade: ele neutraliza todas as
outras qualidades.”
É necessário extirpar o egoísmo que
existe em nós e substituí-lo pela prática do
amor e da caridade. Deus, o Pai Nosso,
conhecendo profundamente a fragilidade
de seus filhos e os perigos que o egoísmo
oferece para o nosso progresso, criou um
mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo:
DEUS criou a FAMÍLIA, onde a
proximidade física e os laços de
afetividade trabalham na destruição deste
vício. Na busca do progresso e da
evolução, indispensável reencarnarmos
quantas vezes forem necessárias, e para
que este retorno ao mundo material
aconteça, necessitamos adquirir um novo
corpo físico que somente será possível
através da união de um óvulo com um
espermatozoide, dando início à formação
do feto que, desenvolvendo-se, nos
colocará de volta ao palco da vida.

Continua na página seguinte
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Portanto, já chegamos ao mundo físico,
devendo gratidão aos nossos pais biológicos,
pela oportunidade do regresso, como nos
ensina “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
capítulo XIV: “Os laços de sangue não
estabelecem necessariamente os laços entre
os espíritos. O corpo procede do corpo, mas
o espírito não procede do Espírito, porque o
Espírito já existia antes da formação do
corpo. O pai não gera o Espírito do filho:
fornece-lhe apenas o envoltório corporal. Mas
deve ajudar seu desenvolvimento intelectual
e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos
que se encarnam em uma mesma família,
sobretudo entre parentes próximos, são o
mais frequentemente, Espíritos simpáticos,
unidos por relacionamentos anteriores que se
traduzem por sua afeição durante a vida
terrena. Mas pode ainda acontecer que esses
Espíritos sejam completamente estranhos
uns para os outros, separados por antipatias
igualmente anteriores, que se traduzem
também por seu antagonismo na Terra, a fim
de lhes servir de prova”.

Concluem que “Os verdadeiros laços de
família não são, pois, os da consanguinidade,
mas os da simpatia e da comunhão de
pensamentos que unem os Espíritos ANTES,
DURANTE E APÓS SUA ENCARNAÇÃO”.

Existem as famílias espirituais e as
famílias corporais. As espirituais, ligadas
pelos laços do espírito, pelas afinidades, são
duráveis, fortalecem-se pela depuração,
crescimento e evolução dos seres e

reencontram-se no mundo dos Espíritos,
através de diversas migrações da alma. A
misericórdia Divina proporciona também seu
reencontro periódico no plano físico. Seus
membros estão ligados pelos laços eternos
do amor. As famílias corporais, ligadas
somente pelos laços corpóreos, são frágeis
como a matéria e as diferenças e as
dificuldades de convivência revelam a
necessidade do esforço, da dedicação e do
empenho para que possamos transformá-la
em extensão da nossa família espiritual. A
obrigação de vivermos com os laços
consanguíneos faz com que acabemos
desenvolvendo os vínculos de afetividade
entre Espíritos afins ou devedores que se
reencontram, para que um dia possamos
formar a família universal que Jesus
mencionou: “Um só rebanho, um só
pastor”.

Não existe acaso na Criação, e a benfeitora
Joanna de Ângelis em “Constelação
Familiar”, esclarece no capítulo 1:

“Esse grupamento familiar não é resultado
casual de encontros apressados no mundo
físico, havendo ocorrido nas esferas
espirituais antes do renascimento orgânico,
quando são desenhadas as programações
entre os espíritos comprometidos, positiva ou
negativamente, para os ajustamentos
necessários ao progresso a que todos se
encontram submetidos.

Continua na página seguinte
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Analisando-se as necessidades evolutivas,
aqueles que se encontram com
responsabilidades a cumprir juntos,
constatam a excelência do cometimento que
lhes ensejará reparação e crescimento
intelecto-moral, em face dos erros passados,
facultando-se a tolerância e o perdão das
ofensas como fundamentais para a aquisição
da harmonia”.

Família é instituição divina, com
planeamento que antecede esta vida física, e
que tem por objetivo o crescimento espiritual
de todos os seus membros.

O nosso reencontro com o passado é
inevitável. Não alcançaremos os mais altos
degraus da evolução sem nos
harmonizarmos com todos a nossa volta.
Algumas vezes, impossibilitados de nos
reencontrarmos, através dos laços da
consanguinidade, Deus possibilita-nos
através da adoção receber em nosso lar, o
companheiro do passado, ligado a nós por
amor ou tragédias, para que possamos nos
amparar e sublimar as desavenças do
pretérito. A adoção é um grandioso ato de
amor, comprova a fragilidade dos laços
consanguíneos e a certeza de que a
paternidade e a maternidade do coração são
mais vigorosas, e Deus jamais nos nega a
possibilidade de sermos pais e educadores.

Não importa o lado formal da família, qual a
estrutura que ela apresenta neste momento.
O que realmente importa é aproveitar a
oportunidade de aprendizado que Deus nos

oferta através da convivência que poderá ser
de carinho, alegrias com nossos afetos, ou de
conquistas futuras com os desafetos do
momento. Os afetos de hoje serão nossos
amores de amanhã. Esta é a grande proposta
de Deus para estabelecer na Terra a Família
Universal, a humanidade unidade pelos laços
do respeito e da fraternidade.

A família é o meio que Deus criou para que o
Espírito, algumas vezes até mesmo de forma
compulsória, possa aprender a pensar no
outro, conviver com o diferente, vivenciar
tolerância e resignação, exercitar perdão e
assim desenvolver-se mais rapidamente.

Atualmente, com estrutura bastante
diversificada, a família está exigindo de seus
membros atitudes corajosas de renúncia e
dedicação, oferecendo oportunidades
grandiosas de revermos relacionamentos e
de estendermos o amor e o perdão a todos
que compartilham connosco as quatro
paredes de nosso lar. Nos lares atuais
encontramos situações delicadas e
desafiadoras onde a dependência química, a
violência, as dificuldades financeiras, as
doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o
desrespeito incorporam-se à rotina da família,
que, quando frágil, desconhecendo o
endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-
se vencer pelo desânimo, abandono,
desespero, ódio, culpa, mágoas e pela
revolta.

Continua na página seguinte
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Torna-se urgente o despertar do Ser para o
conhecimento de sua realidade espiritual
para que possa compreender que as
situações difíceis dentro e fora do lar não são
castigos e, portanto, não existem vítimas na
criação Divina. São situações geradas por
nós mesmos, Espíritos imortais em trabalho
de aprendizado e evolução, e existe sempre
uma finalidade útil para todos os desafios que
vivenciamos. As experiências na trajetória
física transformam-se em lições de sabedoria
para tornar mais fácil a ascensão do Espírito,
para que, inclusive, ele possa ultrapassar os
limites de progresso em que se encontra.
Todas as aflições poderiam ser vivenciadas
dentro de outro clima, caso o amor fosse
escolhido como guia e roteiro. Somente o
amor dispõe de recursos valiosos para que
possamos enfrentar as situações penosas
que se avolumam em nosso caminho.
Somente o amor nos oferece os recursos
poderosos da paciência, coragem,
perseverança, perdão, compreensão e
confiança em Deus.

A nossa tarefa mais importante é trabalhar a
boa convivência na família. Na sociedade
poderemos ser bons profissionais, ótimos
executivos, grandes oradores, pessoas de
fama e projeção social, mas se no lar
estivermos devendo paciência, perdão,
tolerância, respeito, atenção, indulgência, de
nada nos valerá a evidência no mundo, pois
estaremos falhando em nossos maiores
compromissos, e nada disso é mais

importante do que o sucesso nas nossas
relações familiares.

E é assim que, neste convívio familiar, vamos
sendo obrigados a nos preocuparmos com os
nossos próximos mais próximos, vamos
diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a
dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver
com o diferente de nós e a aceitar as
pessoas como elas são. Fora do lar é mais
fácil pensarmos somente em nós, usamos
máscaras que favorecem nossos
relacionamentos com as outras pessoas,
para que possamos ser aceitos. Mas, é na
intimidade da família que demonstramos
nossos valores morais e quem realmente
somos.

O lar é a escola que Deus criou para que
pudéssemos aprender a convivência fraterna,
a amar de diferentes formas. Amar como
pais, amar como filhos, enteados, irmãos,
primos, avós, tios, sogro, sogra, genro, nora,
madrasta, padrasto e todos aqueles que a
vida traz para perto de nós. Se a família
fracassar nesta tarefa de reeducar o Espírito
que chega, a sociedade sofrerá as
consequências trágicas deste fracasso,
abalada na sua estrutura e mergulhará no
caos.

Continua na página seguinte
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Em “Jesus no Lar”, capítulo um, Néio Lúcio,
através de Francisco Cândido Xavier,
relembra Jesus orientando-nos: “O berço
doméstico é a primeira escola e o primeiro
templo da alma. A casa do homem é a
legítima exportadora de caracteres para a
vida comum… A paz do mundo começa
sob as telhas a que nos acolhemos. Se
não aprendermos a viver em paz, entre
quatro paredes, como aguardar a
harmonia das nações? Se não nos
habituarmos a amar o irmão mais
próximo, associado à nossa luta de cada
dia, como respeitar o Eterno Pai que nos
parece distante?”

A família é a estrutura da sociedade, é a
exportadora de homens e mulheres que
formam a nossa sociedade, que constroem o
nosso dia a dia. É instituição Divina e irá
sobreviver heroicamente aos golpes que lhe
têm sido desferido. Jamais desaparecerá da
sociedade terrestre, sendo, portanto urgente
a sua valorização, para que dentro dela
eduque-se o homem renovado pela força
poderosa do amor, que construirá a Nova
Era, o Mundo de Regeneração.

Diante dos desafios que vivenciamos em
nosso convívio familiar, é imprescindível
buscarmos apoio na Verdade, e amparo no
Evangelho de Jesus, para que possamos
perseverar e vencer os compromissos
luminosos que elaboramos no mundo
espiritual.

Muitas vezes, visando nobres aprendizados
em relação à construção da família Universal,
solicitamos à Providência Divina a
oportunidade de vivenciarmos a ausência de
uma família física, para que possamos
adquirir, no exercício da solidariedade e da
amizade, os laços de afinidade que nos
confortarão o coração, avançando assim para
a elevada expressão de caridade conforme
Jesus a pregou e a viveu em todos os
momentos, antes e depois do Seu
desencarne.

Importante lembrar que não importa qual seja
a nossa atual estrutura familiar, a solução é,
e sempre será, amar dentro do nosso lar!
Para sustentarmos estes compromissos
divinos é urgente levarmos Jesus para dentro
de nossos lares, pois somente o amor, em
suas infinitas expressões, ensinadas e
vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nesta
missão sagrada.

O que é o Espiritismo?
“A Família”                                                                      

Conclusão 
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Diz-se que a sua invenção do espelho
remonta ao tempo dos egípcios antigos,
que produziam esse efeito com cobre
polido. E dessa época provém também as
propriedades místicas atribuídas a este
objeto, como a possibilidade de serem
falantes e divinatórios.

Mais tarde, no século XVI, com o
surgimento do estanhar, ou seja, do
revestir, experimentou-se esse efeito nas
lâminas de vidro e conseguiu-se alcançar
esta grande descoberta que veio permitir
ao homem observar-se à vontade.

Desde então, o fabrico de espelhos,
tornou-se numa indústria bastante
rentável, tal foi a generalização do seu uso.

Basta vermos que não há lar, por mais
modesto que seja, onde não se encontre
esse utensílio, considerado tão
imprescindível que sair à rua sem o
consultar para amanhar o casaco ou a
gravata, ou para arranjar o cabelo, é para
muita gente uma falta gravíssima que não
se pode deixar de praticar.

“ Qual é o seu espelho”

Segundo Vinícius, no livro “Em torno do
Mestre” existe além do espelho, objeto, um
outro que não é fruto da inteligência humana,
mas constitui a mais preciosa das faculdades
que Deus nos deu para que nos seja sempre

possível trazer refletida a sua divina
paternidade e carregarmos connosco a forma
segura de marcharmos rumo às conquistas
gloriosas a nós reservadas.

Esse outro espelho, preciosa faculdade que
Deus nos ofertou, é a Consciência.

Sendo que, através do espelho vemos a
imagem real do nosso físico, através da
consciência vemos a imagem perfeita de
nossa alma.

Os dois — espelho e consciência—têm como
função refletir com justiça e revelar diante de
nosso próprio critério, os aspetos externos e
os internos do nosso ser.

Os espíritos benfeitores, não condenam os
esforços que fazemos para sermos
fisicamente mais belos ou belas. Segundo
eles, esse é um desejo natural, intrínseco à
espécie e constitui um incentivo para o nosso
aperfeiçoamento.

Entretanto, advertem-nos para a necessidade
de nos conhecermos profundamente e
recordam-nos de que tudo quanto é material é
transitório e passageiro!

Continua na página seguinte
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Emmanuel, diz:

“A mente é o espelho da vida em toda a
parte”.

Trata-se de uma metáfora para nos ajudar a
compreender que a nossa mente projeta e
reflete o mundo que carregamos e que é fruto
das múltiplas reencarnações que já tivemos.

Sentimentos e inteligência, segundo
Emmanuel, são quem melhor carateriza o
nosso espelho interior.

Por exemplo, se o nosso coração sintoniza
amiúde com ações e sentimentos vinculados
ao bem, à justiça e à fraternidade, então o
nosso espelho interno refletirá de maneira
clara e límpida. Por outro lado, se o nosso
coração se vincula com sentimentos
negativos, com pessimismo, com críticas
destrutivas, com a culpa ou com sentimentos
nocivos, refletiremos uma imagem distorcida e
baça.

Esse espelho interior é a nossa marca
registada e denuncia a nossa maturidade
espiritual ou a falta dela.

É, por isso, importante cuidarmos do nosso
interior, quer seja na dimensão dos

sentimentos quer seja na dimensão da
inteligência.

Dessa maneira estaremos a trabalhar para
garantir o nosso equilíbrio, a paz íntima e
todos os valores que ainda não possuímos.

Estaremos a permitir-nos sair da
superficialidade e quanto mais nos
esforçarmos em todos os setores do
conhecimento humano mais brilho daremos à
nossa consciência.

Bastar-nos-á encarar a vida como nos diz
Lao-Tsé, um velho mestre da Antiga China:

“A viagem de mil quilómetros começa com o
primeiro passo”.

Ou façamos como a ostra, que pega num
grãozinho de areia e o cobre com camadas de
calcite, vezes e vezes sem conta, sem nunca
desistir, até que o grãozinho se transforma
numa maravilhosa pérola.

A beleza vem de dentro para fora. Sem
deixarmos, portanto, de nos olhar por fora,
olhemo-nos por dentro e lembremos mais
vezes as palavras sábias de Jung:

“Quem olha para fora apenas sonha. Quem
olha para dentro desperta.”

UMA 3ª AQUI

“Qual é o teu Espelho?”

Conclusão
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Sendo uma necessidade para todo aquele
que trabalha, o repouso é também uma lei da
Natureza. O repouso serve para a reparação
das forças do corpo e também é necessário
para dar um pouco mais de liberdade à
inteligência, a fim de que se eleve acima da
matéria.

O limite do trabalho deve ser o limite das
forças. Em suma, a esse respeito Deus deixa
inteiramente livre o homem.

Quanto aos que abusam de sua autoridade,
impondo a seus inferiores excessivo trabalho,
isso é uma das piores ações. Todo aquele
que tem o poder de mandar é responsável
pelo excesso de trabalho que imponha a seus
inferiores, porquanto, assim fazendo,
transgride a lei de Deus.

O homem tem o direito de repousar na
velhice. A nada é obrigado, senão de acordo
com as suas forças. Mas, se o velho precisa
trabalhar para viver e não pode, então aí deve
o forte trabalhar para o fraco. Não tendo este
família, a sociedade deve fazer as vezes
desta. É a lei de caridade.

Não basta se diga ao homem que tem o dever
de trabalhar. É preciso que aquele que tem de
prover à sua existência por meio do trabalho
encontre em que se ocupar, o que nem
sempre acontece. Quando se generaliza, a
suspensão do trabalho assume as proporções
de um flagelo, qual a miséria. A ciência
económica procura remédio para isso no
equilíbrio entre a produção e o consumo.

Mas, esse equilíbrio, dado seja possível
estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências,
durante as quais não deixa o trabalhador de
ter que viver. Há um elemento, que se não
costuma fazer pesar na balança e sem o qual
a ciência económica não passa de simples
teoria. Esse elemento é a educação, não a
educação intelectual, mas a educação moral.
Não nos referimos, porém, à educação moral
pelos livros e sim à que consiste na arte de
formar os caracteres, à que incute hábitos,
porquanto a educação é o conjunto dos
hábitos adquiridos.

Considerando-se a aluvião de indivíduos que
todos os dias são lançados na torrente da
população, sem princípios, sem freio e
entregues a seus próprios instintos, serão de
espantar as consequências desastrosas que
daí decorrem?

Quando essa arte for conhecida,
compreendida e praticada, o homem terá no
mundo hábitos de ordem e de previdência
para consigo mesmo e para com os seus, de
respeito a tudo o que é respeitável, hábitos
que lhe permitirão atravessar menos
penosamente os maus dias inevitáveis.

A desordem e a imprevidência são duas
chagas que só uma educação bem entendida
pode curar. Esse o ponto de partida, o
elemento real do bem-estar, o penhor da
segurança de todos.
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"Organizemos o nosso agrupamento
doméstico do Evangelho. O Lar é o coração
do organismo social. Em casa, começa nossa
missão no mundo." Scheilla (do livro Luz no
Lar)

"Porque onde estiverem reunidos em meu
nome, lá estarei presente." Jesus. (MATEUS,
18:20.)

O Evangelho no Lar

Finalidade: trata-se de um encontro semanal,
sendo previamente marcado o dia e a hora,
(devendo ser repetido sempre no mesmo dia
e hora da semana) com o objetivo de reunir a
família em torno dos ensinamentos
evangélicos, à luz do Espiritismo, e sob a
assistência dos Benfeitores Espirituais.

1. Participantes:

• podem ser todas as pessoas do lar, inclusive
as crianças.

• ou ainda pode ser feito por apenas uma
pessoa da casa.

2. Roteiro da Reunião:

1. leitura, sem comentários, de uma página de
um livro (por exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva,
entre outros);

2. prece inicial;

3. leitura e comentários de um tópico de O
Evangelho segundo o Espiritismo, estudado

de forma sequencial;

4. prece de encerramento.

3. Recomendações:

• o tempo da Reunião deve ser, no máximo,
de uma hora;

• evitar a manifestação mediúnica de
Espíritos;

• pode-se colocar água para ser beneficiada
pelos Protetores Espirituais e, após, repartida
entre os participantes;

• a presença de visita, não deve ser motivo
para suprimir a Reunião.

• no caso de se perder o dia da reunião em
determinada semana, pode-se continuar na
próxima;

• quando toda a família participa e acontecer
de ter uma só pessoa no dia marcado, a
reunião deve acontecer normalmente;

• no caso de viagem, a família pode realizar a
reunião onde estiver;

Culto Cristão no Lar

O culto do Evangelho no lar não é uma
inovação. É uma necessidade em toda parte
onde o Cristianismo lance raízes de
aperfeiçoamento e sublimação. A Boa-Nova
seguiu da Manjedoura para as praças
públicas e avançou da casa humilde de Simão
Pedro para a glorificação no Pentecostes.

(Continua na página seguinte)

EVANGELHO NO LAR

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense
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A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob
o teto simples de Nazaré e, certo, se fará
ouvir, de novo, por nosso intermédio, antes de
tudo, no círculo dos nossos familiares e
afeiçoados, com os quais devemos atender às
obrigações que nos competem no tempo.

Quando o ensinamento do Mestre vibre entre
as quatro paredes de um templo doméstico,
os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade
comum.

A observação impensada é ouvida sem
revolta.

A calúnia é isolada no algodão do silêncio.

A enfermidade é recebida com calma.

O erro alheio encontra compaixão.

A maldade não encontra brechas para
insinuar-se.

E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão
edificando, a benefício deles e dos outros, o
estímulo é um cântico de solidariedade
incessante, a bondade é uma fonte
inexaurível de paz e entendimento, a gentileza
é inspiração de todas as horas, o sorriso é a
sombra de cada um e a palavra permanece

revestida de luz, vinculada ao amor que o
Amigo Celeste nos legou.

Somente depois da experiência evangélica do
lar, o coração está realmente habilitado para
distribuir o pão divino da Boa-Nova, junto da
multidão, embora devamos o esclarecimento
amigo e o conselho santificante aos
companheiros da romagem humana, em
todas as circunstâncias.

Não olvidemos, assim, os impositivos da
aplicação com o Cristo, no santuário familiar,
onde nos cabe o exemplo de paciência,
compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom
ânimo, sob o reinado legítimo do amor,
porque, estudando a Palavra do Céu em
quatro Evangelhos, que constituem o
Testamento da Luz, somos, cada um de nós,
o quinto Evangelho inacabado, mas vivo e
atuante, que estamos escrevendo com os
próprios testemunhos, a fim de que a nossa
vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao
olhar e à apreciação de todos, sem
necessidade de utilizarmos muitas palavras
na advertência ou na pregação.

Emmanuel

Fonte: XAVIER, Francisco Cândido. Luz no
Lar. Por diversos Espíritos. 8. ed. Rio de
Janeiro: FEB, 1997. Cap 1, p. 11-12.
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