
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim Mensal, entrámos em Novembro

de 2020.

Novembro é o décimo primeiro mês do

ano no calendário gregoriano, tendo a

duração de 30 dias. Novembro deve o

seu nome à palavra latina novem (nove),

dado que era o nono mês do calendário

romano, que começava em março.

Logo, no dia 2, comemora-se o Dia de

Finados. Aproveitemos para meditar

mais sobre este fenómeno natural que

conhecemos por “morte” para nos irmos

preparando, aos poucos, para o regresso

a “casa”. Aprendamos o desapego e

caminhemos mais leves de tudo o que

nos prende à matéria.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Os infortúnios ocultos

Nas grandes calamidades, a caridade se
emociona e observam-se impulsos generosos,
no sentido de reparar os desastres. No
entanto, a par desses desastres gerais, há
milhares de desastres particulares, que
passam despercebidos: os dos que jazem
sobre um grabato sem se queixarem. Esses
infortúnios discretos e ocultos são os que a
verdadeira generosidade sabe descobrir, sem
esperar que peçam assistência. Quem é esta
mulher de ar distinto, de traje tão simples,
embora bem cuidado, e que traz em sua
companhia uma mocinha tão modestamente
vestida? Entra numa casa de sórdida
aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois
que à entrada a saúdam respeitosamente.
Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde
jaz uma mãe de família cercada de crianças.
À sua chegada, refulge a alegria naqueles
rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali
todas as dores. Traz o de que necessitam,
condimentado de meigas e consoladoras
palavras, que fazem que os seus protegidos,
que não são profissionais da mendicância,
aceitem o benefício, sem corar. O pai está no
hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não
consegue com o seu trabalho prover as
necessidades da família. Graças à boa
senhora, aquelas pobres crianças não mais
sentirão frio, nem fome; irão à escola
agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite
não secará no seio que as amamenta. Se
entre elas alguma adoece, não lhe

repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados
materiais de que essa necessite. Dali vai ao
hospital levar ao pai algum reconforto e
tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No
canto da rua, uma carruagem a espera,
verdadeiro armazém de tudo o que destina
aos seus protegidos, que lhe recebem
sucessivamente a visita. Não lhes pergunta
qual a crença que professam, nem quais suas
opiniões, pois considera como seus irmãos e
filhos de Deus todos os homens. Terminado o
seu giro, diz de si para consigo: Comecei bem
o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora?
Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um
nome que nada indica; mas é o anjo da
consolação. À noite, um concerto de bênçãos
se eleva em seu favor ao Pai celestial:
católicos, judeus, protestantes, todos a
bendizem. Por que tão singelo traje? Para não
insultar a miséria com o seu luxo. Por que se
faz acompanhar da filha? Para que aprenda
como se deve praticar a beneficência. A
mocinha também quer fazer a caridade […] É
assim que aquela mãe verdadeiramente cristã
prepara a filha para a prática das virtudes que
o Cristo ensinou. […]

Certo dia, no entanto, imprevista circunstância
leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que
andava a vender trabalhos executados por
suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu
nela a sua benfeitora. “Silêncio!” — ordena-lhe
a senhora — “não o digas a ninguém.” —
Falava assim Jesus.

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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CLXIV

CLXV
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Há muita gente preocupada com o mal que os outros lhes possam fazer.
Transferem para o próximo a responsabilidade dos seus insucessos e vivem 
descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável 
lucidez.
Deambulam por caminhos de maldades e acusações.
Com tal conduta, ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal 
a que se entregam e movimentam, desassisados.
O mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna-o um homem mau que, assim, 
se torna um elemento pernicioso no contexto social.

Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis.
A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é 
incontestável.
Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à 
revolta, às ideias autodestrutivas.
Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e 
viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros 
mimetizando e produzindo paz.



“Aqui mando eu!”

Letras gravadas a feltro em barrigas
femininas.

Mando em mim? Sim, é um facto. Mas,
pergunta-se, em que contexto?

Somos, enquanto encarnados ou revestidos
deste corpo de carne, um ser “três em um”.
Somos, essencialmente, Espírito, que é
imaterial e imortal; Corpo que é material e
modificável pelo esgotamento dos órgãos,
cessando a função do fluido vital e, elemento
semi-material que faz a ligação entre um e
outro: o Perispírito. Este último não só
comunica entre ambos como também, regista
todas as nossas acções.

A ligação do espírito reencarnante ao corpo
dá-se no momento da concepção, ou seja, na
união do espermatozoide ao óvulo.

A partir deste momento inicia-se uma nova
missão para alguém que irá evoluir.

Na legislação portuguesa, se não me engano,
pode-se interromper a gravidez até às dez
semanas. Estamos a falar, claro, do
assassinato, perdão, do aborto induzido e
premeditado, pois que do espontâneo outro
discurso se apresentaria. E é interessante a
forma como nós brincamos com as palavras
colocando algum floreado para evitarmos
tocar na ferida.

O que é o Espiritismo?
“O Aborto”   Pedro Silva
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É a interrupção, que é o mesmo que
suspensão, como se o processo se
retomasse quando bem me apetecesse; é
a pílula do “dia seguinte” como se ainda
fossemos a tempo de evitar a concepção;
é eutanásia para abreviar o sofrimento,
enfim, tentativas de enganar a própria
consciência, logo essa onde estão
inscritas as Leis Naturais Inexoráveis que
nos regem.
A mentalidade, ainda materialista,
encontra as soluções para as suas
questões naquilo em que se baseia a sua
doutrina: nas aparências. Sim, porque se
ainda não se vê ou, se é do tamanho de
um pequeno feijão, não possui vida.
Interessante, porque o ar que respiramos
também não se visualiza a olho nu e, no
entanto...
Logo, se é inerte, pode-se estraçalhar
ficando, deste modo, o caso resolvido.
Porém, a realidade é bem diferente!
Há vida desde a referida concepção.
Deste modo, existe transgressão à Lei
Natural. É de acrescentar que tal
procedimento se traduz na seguinte
afirmação: “Não permito que evoluas! Ou
então: “Volta para onde viestes!”.

Continua na página seguinte
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Não são raros, por consequência, os casos
depressivos em mulheres que o praticam,
assim como aos que, directa ou
indirectamente, estiveram relacionados com o
mesmo.

Quanto às gravidezes causadas quer por
estupro, assim como às quais foram
detectadas anomalias fetais, o processo
reencarnatório engloba toda uma racional
explicação.

Colhemos o que simplesmente semeamos,
nesta ou em pretéritas existências.

Tudo está certo. Agora, interromper o
processo natural do ciclo evolutivo acarreta,
forçosamente, responsabilidades que, cedo
ou tarde, nos serão exigidas.

Por quem? Por Deus?

Não, pela nossa própria consciência, a tal
que tudo grava e que, a tempo certo, tudo
debitará.

“Consciência tranquila”, uma das três
directrizes que o filósofo da antiga Grécia,

Sócrates, nos deixou para que
alcançássemos o sucesso espiritual. Mas,
pergunta-se: e quem já cometeu tamanho
acto? O que fazer?

O desvio à Lei, esse cometido está. Agora,
olhar em frente com outra atitude. E, para

atenuar o peso consciencial: - Caridade,
Caridade e, Caridade!

- Como e com quem?

- Com confiança num tempo melhor e para
com as crianças, pois são elas, realmente, o
futuro!

O que é o Espiritismo?
“O Aborto”                                                                      

Conclusão 
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Em pleno corre-corre, num nundo cheio de
imediatismo e de stress, a ciência da paz
cada vez mais nos parece um artefacto difícil
de alcançar.

Entretanto, a doutrina espírita, pelas palavras
de Emmanuel diz-nos que “entendendo a

paciência à maneira da ciência da paz, não a

devemos procurar à distância, mas em nós

mesmos.”

Mas a julgarmos pela forma como nos
comportamos no transito, nas filas do
supermercado e com os outros, essa preciosa
qualidade parece ter voado para o espaço e,
em substituição, enfatizamos a impaciência.

Segundo a doutrina espírita, já vivemos
séculos incontáveis e estamos diante de
milénios sem fim.

A atual reencarnação é uma dentre muitas,
com vista a nos tornarmos uma versão melhor
de nós mesmos porque como espíritos
imortais que somos, renascemos para nos
ajustarmos a todas as formas de equilíbrio.

Desta forma, a ciência da paz é também uma
das inúmeras conquistas que, embora em
fase de construção, nos cabe atingir.

Ela revela-se nos mais singelos gestos, como
saber manter a calma nas situações onde
haja desespero e descontrole, logo, exercitá-
la é a palavra chave e a doutrina espírita
ensina-nos de que o lar é o lugar ideal para os
testes iniciais da paciência.

Sem este laboratório dificilmente estaríamos
preparados para enfrentarmos as
adversidades da vida, porque é na família que

temos que conviver obrigatoriamente com
amigos e inimigos, afetos e desafetos.

É no seio da família que, Deus em sua infinita
sabedoria, coloca frente a frente, forças
antagónicas para exercitarmos o perdão e a
prática do amor incondicional.

Se o fizéssemos, prevaleceria o respeito ao
próximo e o cumprimento das regras vigentes.

O que nos leva a concluir que a paz almejada
não nascerá dos decretos ou acordos entre
nações. Ela terá de nascer no coração de
cada um, a fim de que asserenados os
ânimos, individualmente, ela se possa instalar
nas coletividades.

Por agora a paciência é virtude em fase de
construção.

Bastar-nos-á olhar ao redor que depressa
concluiremos que já existe a ciência do
conflito e da guerra!

Está na hora de inverter este círculo vicioso
de violência num círculo virtuoso de
serenidade e de tolerância. Uma vez que,
tentar vencer a raiva com mais raiva é o
mesmo que tentar apagar fogo com mais
fogo!

Reconhece-se o verdadeiro cristão naquele
que ensina, sem humilhar; aconselha sem
pretender resolver; preocupa-se sem
desesperar-se e ajuda sem esperar
retribuição ou privilégios.

Pensemos nisso.

UMA 3ª AQUI

“Ciência da Paz”
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A conceção de um Deus único não poderia
existir no homem, senão como resultado do
desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela
sua ignorância, de conceber um ser imaterial,
sem forma determinada, atuando sobre a
matéria, conferiu-lhe o homem atributos da
natureza corpórea, isto é, uma forma e um
aspecto e, desde então, tudo o que parecia
ultrapassar os limites da inteligência comum
era, para ele, uma divindade. Tudo o que não
compreendia devia ser obra de uma potência
sobrenatural. Daí a crer em tantas potências
distintas quantos os efeitos que observava,
não havia mais que um passo. Em todos os
tempos, porém, houve homens instruídos, que
compreenderam ser impossível a existência
desses poderes múltiplos a governarem o
mundo, sem uma direção superior, e que, em
consequência, se elevaram à conceção de um
Deus único.

A palavra deus tinha, entre os antigos, aceção
muito ampla. Não indicava, como
presentemente, uma personificação do
Senhor da Natureza. Era uma qualificação
genérica, que se dava a todo ser existente
fora das condições da Humanidade. Ora,
tendo-lhes as manifestações espíritas
revelado a existência de seres incorpóreos a
atuarem como potência da Natureza, a esses
seres deram eles o nome de deuses, como
lhes damos atualmente o de Espíritos. Pura
questão de palavras, com a única diferença
de que, na ignorância em que se achavam,

mantida intencionalmente pelos que nisso
tinham interesse, eles erigiram templos e
altares muito lucrativos a tais deuses, ao
passo que hoje os consideramos simples
criaturas como nós, mais ou menos perfeitas
e despidas de seus invólucros terrestres. Se
estudarmos atentamente os diversos atributos
das divindades pagãs, reconheceremos, sem
esforço, todos os de que vemos dotados os
Espíritos nos diferentes graus da escala
espírita, o estado físico em que se encontram
nos mundos superiores, todas as
propriedades do perispírito e os papéis que
desempenham nas coisas da Terra.

Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz,
o Cristianismo não se propôs destruir uma
coisa que está na Natureza. Orientou, porém,
a adoração para Aquele a quem é devida.
Quanto aos Espíritos, a lembrança deles se
há perpetuado, conforme os povos, sob
diversos nomes, e suas manifestações, que
nunca deixaram de produzir-se, foram
interpretadas de maneiras diferentes e muitas
vezes exploradas sob o prestígio do mistério.
Enquanto para a religião essas manifestações
eram fenômenos miraculosos, para os
incrédulos sempre foram embustes. Hoje,
mercê de um estudo mais sério, feito à luz
meridiana, o Espiritismo, escoimado das
ideias supersticiosas que o ensombraram
durante séculos, nos revela um dos maiores e
mais sublimes princípios da Natureza.
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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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