
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

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

O nome "março" surgiu na Roma Antiga,
quando era o primeiro mês do ano e se
chamava Martius, de Marte, o deus
romano da guerra.

É neste mês que se inicia novo ciclo
primaveril. É um convite para revermos
os talentos que em nós residem e que

precisam ser colocados ao serviço do
próximo.

É altura de florescer!

Bem hajam, bons estudos, com muito
trabalho no Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A caridade material e a caridade moral (2)

Um Espírito protetor volta a explicar-nos em
que consiste a caridade:

Meus amigos, a muitos dentre vós tenho
ouvido dizer: Como hei de fazer caridade, se
amiúde nem mesmo do necessário disponho?

Amigos, de mil maneiras se faz a caridade.
Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras
e por ações.

Por pensamentos, orando pelos pobres
abandonados, que morreram sem se acharem
sequer em condições de ver a luz. Uma prece
feita de coração os alivia.

Por palavras, dando aos vossos
companheiros de todos os dias alguns bons
conselhos, dizendo aos que o desespero, as
privações azedaram o ânimo e levaram a
blasfemar do nome do Altíssimo: “Eu era
como sois; sofria, sentia-me desgraçado, mas
acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou
feliz.” Aos velhos que vos disserem: “É inútil;
estou no fim da minha jornada; morrerei como
vivi”, dizei: “Deus usa de justiça igual para
com todos nós; lembrai-vos dos obreiros da
última hora.” Às crianças já viciadas pelas
companhias de que se cercaram e que vão
pelo mundo, prestes a sucumbir às más
tentações, dizei: “Deus vos vê, meus caros
pequenos”, e não vos canseis de lhes repetir
essas brandas palavras. Elas acabarão por
lhes germinar nas inteligências infantis e, em

vez de vagabundos, fareis deles homens.
Também isso é caridade.

Dizem, outros dentre vós: “Ora! somos tão
numerosos na Terra, que Deus não nos pode
ver a todos.” Escutai bem isto, meus amigos:
Quando estais no cume da montanha, não
abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de
areia que a cobrem? Pois bem: do mesmo
modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do
vosso livre-arbítrio, como vós deixais que
esses grãos de areia se movam ao sabor do
vento que os dispersa. Apenas, Deus, em sua

misericórdia infinita, vos pôs no fundo do
coração uma sentinela vigilante, que se
chama consciência. Escutai-a, que somente
bons conselhos ela vos dará. Às vezes,
conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito
do mal. Ela, então, se cala. Ficai certos,
porém, de que a pobre escorraçada se fará
ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da
sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a e
com frequência vos achareis consolados com
o conselho que dela houverdes recebido.

Meus amigos, a cada regimento novo o
general entrega um estandarte.

Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo:

“Amai-vos uns aos outros.” Observai esse
preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e
tereis ventura e consolação”

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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A conquista do conhecimento é um logro pessoal, intransferível.
Esse tesouro sempre se multiplica, quando é repartido, e ninguém pode usurpá-lo 
de quem o possui.
Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o Espírito que o detém, 
constituindo-lhe um tesouro de valor constante e fácil manejo.
Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este 
empreendimento, aumentando-o, se já o possuis, ou iniciando-o, caso ainda não 
tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza.
O homem que sabe, conduz-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis 
sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é a responsável por males sem conta.

Usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade.
O que possas fazer, não delegues a outrem. Porque alguém trabalha contigo, não 
te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades.
Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e respeito. Cooperam 
contigo e são remunerados.
Faze mais: torna-os teus amigos.
Há pequenas e cansativas tarefas a eles afetas que podes executar sem te 
cansares nem os mortificar.
No trato com eles, usa as expressões: “Por favor” e “muito obrigado”, desse modo, 
educando-os mais e espalhando afeição em torno dos teus passos.



A depressão já é considerada o mal do
século. Segundo estimativas de estudos mais
recentes, a depressão deve, dentro dos
próximos 20 anos estar em primeiro lugar
dentre as doenças que mais atingem a
população mundial. Mas como o espiritismo
explica a depressão? Como pode a doutrina
espírita ajudar no combate a essa doença
silenciosa e grave?

Inicialmente precisamos entender o que é a
depressão. A depressão é um distúrbio
mental caracterizado por depressão
persistente ou perda de interesse em
actividades, prejudicando significativamente o
dia a dia. O problema da depressão é sua
dificuldade de tratamento e de percepção.
Muitas pessoas confundem a depressão com
uma tristeza muito grande. Porém, segundo
especialistas, a depressão tem um caráter
mais profundo. Assemelha-se a uma tristeza
muito grande, porém essa tristeza tende a
não passar, a não encontrar uma solução e
apenas a se manter escondida na mente da
pessoa em forma de anseios ou dificuldades
de manter o ânimo nas actividades
quotidianas.

Sabemos que no espiritismo toda doença tem
a raiz da sua origem em transtornos da alma.
Qualquer doença física tem enorme ligação
com a situação espiritual em que se encontra
o indivíduo.

O que é o Espiritismo?
“A Depressão”
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A ligação fluídica com o cérebro é a
responsável pelas impressões físicas que
nosso corpo receberá acerca da nossa
espiritualidade. Então se algum tipo de
vício, por exemplo, se instala sobre nós,
podemos acabar por ter situações em que
doenças surgirão, se alguém cultivar muita
raiva durante sua vida, por exemplo,
algumas questões do coração poderão
surgir. Seguindo este entendimento, a
depressão também está ligada a questões
muito profundas de ordem espiritual que
merecem atenção.

Dito isso, entendemos agora que a
depressão é uma doença do corpo e da
alma. seus efeitos são definitivamente
muito nocivos e silenciosos. Estudos
revelam que mais da metade das pessoas
com depressão não sabem que estão com
depressão até que a doença atinja um
estado avançado. Isso dificulta seu
tratamento tanto espiritual quanto material.
Outro fator importante de se destacar é a
importância dos profissionais de saúde no
combate a esta doença. Nenhum centro
espírita ou espírito superior irá indicar
JAMAIS que se pare o tratamento médico
ante uma doença.

Continua na página seguinte
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O tratamento material sabemos envolver
diversos tipos de terapia e em casos mais
graves até mesmo o uso de remédios. No
tratamento espiritual costuma-se utilizar
passes de tratamento espiritual e ligações
mais elevadas com espíritos amigos. É
preciso entender que por se tratar de uma
doença com origens no campo espiritual, a
doença se torna mais complexa de ser
trabalhada visto que pode envolver questões
de vidas passadas, transgressões da lei
divina e até mesmo de obsessão aguda.

Por ser uma doença onde o pensamento é
atingido por ondas de pessimismo e de
graves conflitos internos, dedicam-se os
espíritos a trata-la como uma doença
espiritual, onde o espírito por diversos
motivos – desde revolta e até mesmo ligação
fluídica com o mal – pode tornar-se refém dos
próprios pensamentos. Os pensamentos
podem ser próprios ou sugestionados por
espíritos infelizes que se comprazem com
aquela situação de sofrimento moral.
Importante destacar que independente do
porquê, a doença é sim muito séria e com
complicações tantas que em muitos casos o
suicídio é cometido pelos portadores desta.

O espiritismo tem papel fundamental, porém
não exclusivo, na cura. Através do espiritismo
e da reforma íntima pode o paciente ver
melhor o caminho da cura. É indispensável o

tratamento médico terreno, porém, o
tratamento espiritual pode auxiliar. Sendo
uma doença ligada com fluídos mentais,
existem tipos de passes que podem auxiliar
no alívio dos sintomas psicossomáticos e
com isso tornar a caminhada em direção a
libertação espiritual desta doença menos
penosa.

Através da doutrina espírita, o ser pode
repensar sua situação, resgatar memórias
passadas de forma indireta e com o
manancial de aprendizado ser capaz de
elevar-se diante de toda a dificuldade. O
centro espírita tem meios de auxiliar através
do atendimento fraterno, da consulta ao plano
espiritual e dos estudos doutrinários.
Segundo Emmanuel “não existe melhor
remédio que o Evangelho”. Portanto, a
doutrina pode ser um importante instrumento
de ajuda para quem se encontra perdido no
meio dos tormentos da depressão.

O que é o Espiritismo?
“A Depressão”

Conclusão 

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 153

Março 2021

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

5



As religiões são em geral como faróis que
surgem para melhor dirigir as massas em
favor do progresso da humanidade.

De entre vários faróis existentes o espiritismo
veio para esclarecer os aflitos, iluminar
consciências e proporcionar remédios para os
nossos males. Comparamo-lo a um farol pois,
como sabemos, o farol desempenha a função
de orientador.

E porque a vida é feita de partidas e
chegadas, de idas e vindas, podemos
comparar a nossa vida a uma viagem de
barco, sujeita a turbulências e oscilações
constantes!

Essa “viagem de barco” ainda se encontra
pautada pela inconstância e pelas dificuldades
em virtude do nosso desconhecimento ou
incumprimento das leis divinas.
Necessitamos, por isso, ser confortados e
esclarecidos para que o caminho a percorrer
seja o mais suave possível e se torne em lição
proveitosa!

Encontramos no espiritismo, essa torre com
bases bem estruturadas, cujo alicerce se
sustenta nos ensinamentos de Jesus
servindo-nos de roteiro seguro para nos
mantermos firmes, sobretudo diante das
“tempestades”.

Suas bases assentam numa fé raciocinada
que esclarece o homem sobre a existência de
Deus, a imortalidade da alma, a possibilidade
de comunicação com os espíritos, a
reencarnação e a pluralidade dos mundos
habitados. Daí que seja considerado como a
nova ciência que vem revelar aos homens,
por meio de provas irrecusáveis, a existência
e a natureza do mundo espiritual e suas
relações com o mundo material.

O espiritismo mostra-nos esse mundo, não
mais como sobrenatural, mas como uma das
forças vivas e incessantemente atuantes da
natureza, como a fonte de uma infinidade de
fenómenos até então incompreendidos e
rejeitados para o domínio do fantástico e do
maravilhoso.

Quando nos permitimos estudá-lo, ele nos
inunda o coração de esperança, nos clareia o
pensamento e nos indica o caminho a seguir.
Sua imensa luz tem a capacidade de se
irradiar e se propagar sobretudo quando o
interiorizamos e nos assumimos responsáveis
na escolha de um caminho tumultuoso ou
não.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Espiritismo, Farol de Esperança!”

Carla Costa 
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Há, no entanto, pessoas que julgam ser
suficiente frequentar uma associação espírita
para estabelecer ligações com o plano mais
alto ou para se livrar da sua responsabilidade
no caminho. Não sejamos tão ingénuos!

Cabe-nos o dever de tornar os ensinamentos
de Jesus visíveis pelos nossos bons
exemplos. Se, por um lado, o centro espirita
precisa de trabalhadores que cuidem do som,
da luz ou da limpeza precisamos também de
trabalhadores para a divulgação da moral e
das virtudes que nos são ensinadas por
Jesus.

Somos nós quem tem o poder de intensificar e
propagar a chama de luz que o espiritismo
nos fornece. Ele não veio ao mundo para
servir nas horas vagas!

Deus no-lo enviou sob a forma de inúmeras
manifestações sem dar a ninguém o privilégio
exclusivo de ouvir a Sua palavra, recorrendo à
ajuda de inumeráveis médiuns, que foram
despertando por toda parte.

O centro espirita representa a estrutura física
de apoio que podemos comparar a um

hospital-escola. Nele se mobilizam recursos
como passes magnéticos, entrevistas
fraternas, trabalhos de vibração e reuniões de
desobsessão para ajudar na resolução de
problemas do corpo e da alma, mas também
se fazem palestras de esclarecimento e se
reúnem grupos de estudo, para melhor
interiorizarmos os ensinamentos de Jesus e
os carregarmos para as nossas ações diárias.

Por tudo isto, espiritismo é verdadeiro farol.
Segui-lo é como seguir Jesus. Devemos, por
isso, colocá-lo no leme do nosso barco para a
ele recorrermos sempre que necessitarmos de
ajuda e orientação.

UMA 3ª AQUI

“Espiritismo, Farol de Esperança!”

Conclusão
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A união permanente de dois seres é um
progresso na marcha da Humanidade. Tanto
que, a sua abolição teria como efeito uma
regressão à vida dos animais, na sociedade
humana. O estado de natureza é o da união
livre e fortuita dos sexos.

O casamento constitui um dos primeiros atos
de progresso nas sociedades humanas,
porque estabelece a solidariedade fraterna e
se observa entre todos os povos, se bem que
em condições diversas.

A abolição do casamento seria, pois, regredir
à infância da Humanidade e colocaria o
homem abaixo mesmo de certos animais que
lhe dão o exemplo de uniões constantes.

A indissolubilidade absoluta do casamento é
uma lei humana muito contrária à da
Natureza. Mas os homens podem modificar
suas leis; só as da Natureza são imutáveis.

O celibato voluntário não representa um
estado de perfeição meritório aos olhos de
Deus. Os que assim vivem, por egoísmo,
desagradam a Deus e enganam o mundo.
Repetimos, por egoísmo.

Por outro lado, da parte de certas pessoas, o
celibato é um sacrifício que fazem com o fim
de se votarem, de modo mais completo, ao
serviço da Humanidade. Isso é muito
diferente. Todo sacrifício pessoal é meritório,
quando feito para o bem. Quanto maior o
sacrifício, tanto maior o mérito.

Não é possível que Deus se contradiga, nem
que ache mau o que ele próprio fez. Nenhum
mérito, portanto, pode haver na violação da
sua lei.

Mas, se o celibato, em si mesmo, não é um
estado meritório, outro tanto não se dá
quando constitui, pela renúncia às alegrias da
família, um sacrifício praticado em prol da
Humanidade.

Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem
e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem
acima da sua condição material.
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Casamento e Celibato
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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.

EVANGELHO NO LAR

(Conclusão)
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