
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim Mensal, entrámos em Dezembro

de 2020.

Este Natal será, sem dúvida, diferente. A

pandemia veio convidar-nos ao respeito

pelo outro através do distanciamento

físico.

Ora, deste modo, haverá mais separação

familiar. Haverá menos prendas, menos

consumismo.

Não será o convite para um Natal mais

espiritual e menos materialista?

Meditemos nisto e sigamos em frente

com mais vontade e fé em ultrapassar os

problemas que nos surgem!

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O óbolo da viúva

Estando Jesus sentado defronte do

gazofilácio, a observar de que modo o povo

lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas

ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio

também uma pobre viúva que apenas deitou

duas pequenas moedas do valor de dez

centavos cada uma. Chamando então seus

discípulos, disse-lhes: “Em verdade vos digo

que esta pobre viúva deu muito mais do que

todos os que antes puseram suas dádivas no

gazofilácio, pois que todos os outros deram do

que lhes abunda, ao passo que ela deu do

que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha

para seu sustento.” (Marcos, 12:41 a 44;

Lucas, 21:1 a 4.)

Muita gente deplora não poder fazer todo o
bem que desejara, por falta de recursos
suficientes, e, se desejam possuir riquezas, é,
dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem
dúvida louvável a intenção e pode até nalguns
ser sincera. […] Não haverá quem, desejando
fazer bem aos outros, muito estimaria poder
começar por fazê-lo a si próprio, por
proporcionar a si mesmo alguns gozos mais,
por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe
falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta
segunda intenção, que esses tais porventura
dissimulam aos seus próprios olhos, mas que
se lhes depararia no fundo dos seus
corações, se eles os perscrutassem, anula o
mérito do intento, visto que, com a verdadeira
caridade, o homem pensa nos outros antes de
pensar em si. O ponto sublimado da caridade,

nesse caso, estaria em procurar ele no seu
trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua
inteligência, de seus talentos, os recursos de
que carece para realizar seus generosos
propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais
agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive
a sonhar com os meios de mais facilmente se
enriquecer de súbito e sem esforço, correndo
atrás de quimeras, quais a descoberta de
tesouros, de uma favorável ensancha
aleatória, do recebimento de inesperadas
heranças etc. Que dizer dos que esperam
encontrar nos Espíritos auxiliares que os
secundem na consecução de tais objetivos?
Certamente não conhecem, nem
compreendem a sagrada finalidade do
Espiritismo e, ainda menos, a missão dos
Espíritos a quem Deus permite se
comuniquem com os homens. Daí vem o
serem punidos pelas deceções.

Todo aquele que sinceramente deseja ser útil
a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de
realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe
depararão; se não for de um modo, será de
outro, porque ninguém há que, no pleno gozo
de suas faculdades, não possa prestar um
serviço qualquer, prodigalizar um consolo,
minorar um sofrimento físico ou moral, fazer
um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de
dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do
seu repouso, para de tudo isso dar uma parte
ao próximo? Também aí está a dádiva do
pobre, o óbolo da viúva.

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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CLXVI

CLXVII
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A tua importância está na razão direta do que faças a benefício próprio.
Contigo ou sem ti, a vida prossegue, o mundo continuará a sua marcha.
Não te creias detentor de recursos excepcionais, sem cuja presença os seres 
depereceriam e a Humanidade sofreria decadência.
Tuas conquistas e perdas fazem a contabilidade dos teus valores reais.
Sê simples e torna-te humilde qual lâmpada diante do Sol e este em confronto com 
uma galáxia...

A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao 
próximo, de humildade e de amor.
Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra, mas os grandes 
homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando 
rumos libertadores.
Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que 
fazer a propaganda dos próprios atos.
Torna-te um deles, no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua 
pequenez.



- Sei o que isso é! Segundo o que me
disseram, neste tempo todo, basta a gente se
arrepender, fica tudo bem e seremos salvos.

- Arrepender-se, quando?

- Pode ser mesmo às portas da morte.

- Achas? E sabes, por acaso, o que é ser
salvo?

- É ir p’ró céu!

- Epá, pareces ter muitas certezas. Mas, se te
pedirem que expliques melhor, consegues?

- Sabes, foi o que sempre me disseram e,
para ser franco, nunca questionei muito isso.
Acabei por acreditar, só isso.

- Acreditar é bom mas…

- Mas o quê?

- Se acreditas mas não sabes explicar
porquê, não passa de mera crença, daquelas
que passam de pais para filhos. É como
afirmar que sou desta ou daquela equipa
porque o meu pai também era. Percebes?

- Estou a ver… mas, então, o que é isso de
salvar, salvação, destino, enfim…

- Se conseguires largar um bocadinho esse
comando da box, eu explico.

- Ok, ok, já larguei, diz lá!

- Largastes mas ainda olhas para esse vício,
castrador de criatividade. Desligas ou queres
que venha noutra altura?

- Pronto, já está.

O que é o Espiritismo?
“A Salvação”   Pedro Silva
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- Bom, sendo assim, vou-te só dar um
pequeno “lamiré”. Tu, e qualquer um de
nós, fostes criado, pelo que chamamos
Inteligência Suprema, Causa Primária de
Todas as Coisas ou, Deus. Tivemos todos
o mesmo princípio, ou seja, fomos criados
simples e ignorantes, e, iniciamos esta
caminhada partindo do átomo e vamos até
atingir as culminâncias da pureza
espiritual. Contudo, na nossa matriz, está
gravada, em estado latente, todo um
universo com regras e leis próprias.
Universo esse que terá de ser descoberto
por cada um. À medida que o fores
desbravando, primeiro à “catanada”, pois
já fomos mais primitivos do que o somos
hoje, vais descobrindo novos horizontes
que te motivarão, cada vez mais, a
avançardes com maior coragem e alegria.
O problema é que, com o
desconhecimento face a essas leis, nós já
cometemos, por isso mesmo, grandes
desvios. Desvios esses que feriram,
magoaram, prejudicaram todos aqueles, a
começar por nós mesmos, todos aqueles,
dizia, que connosco compartilharam e
compartilham dos mesmos espaços
sociais. Entendes? Até aqui tudo bem?
- Sim, até aqui…mas, e salvação? Onde
se encaixa?

Continua na página seguinte
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- Ora bem, já lá vamos. Na tal matriz, que te
falava há pouco, também está gravada a
faculdade do livre-arbítrio. O problema é que
todo os desvios que fizeres e continues a
fazer, a começar pela atitude mental, génese
de todas as outras, terão que ser ajustados
por ti e só por ti. Sabes, é por esta e por
outras razões que muita gente foge da
doutrina espírita.

- Não percebi.

- Como somos dotados da tal livre escolha,
perante as leis que regem o todo universal,
passamos a ser os únicos responsáveis por
tudo o que nos acontece. É a lei de Causa e
Efeito a funcionar. Semeias o que tu
quiseres, porém…

- Colherás obrigatoriamente.

- Isso!

- Então, salvação tem a ver com o repôr tudo
aquilo que tirei, ou seja, harmonizar tudo o
que desequilibrei, todos os desvios que fui
fazendo ao longo deste tempo, enfim, pagar
até ao último ceitil, como afirmou Jesus?

- É isso mesmo! Vês agora que o tal
arrepender, por si só, não basta? É óptimo,
pois inicia todo um processo de auto
regeneração que passa pelo remorso, pela
angústia, enfim, pela meditação dos nossos
próprios comportamentos desviantes. É daqui
que surge um estado de maturação espiritual.
É o crescimento. E, como sabes, dói!

Só entenderás melhor quando, de facto, te
sentires parte de um todo que é a sociedade

no qual estás inserido. Todos os teus
comportamentos, quer queiras quer não,
refletem-se nos outros. Todas as tuas acções
acarretam, forçosamente, uma reacção. Se
não aprendes a bem, as respostas que terás
durante a vida te ensinarão. Aprende a tirar
lições de tudo o que te acontece. Observa à
tua volta: - O que me está a acontecer?
Porque se comportam assim comigo? Porquê
tanto “azar”!

Tudo, meu amigo, é fruto do teu estado de
espírito. Estás com ou buscas a harmonia
com as leis? Ou continuas teimosamente a
quereres olhar só para o teu umbigo? Tu é
que sabes. Tu é que és o único construtor do
teu próprio destino. Tu és, assim, o
responsável por tudo o que te acontece.

- Ai, ai!

- Pois é. Mas não te martirizes, pois tens uma
infinidade de tempo para evoluíres.

- Falas da reencarnação, não?

- Sim, mas disso falaremos noutra ocasião.
Agora, medita somente nisto: Jesus, o
espírito mais evoluído que a humanidade
terrena já encontrou, trouxe-nos uma
mensagem. Nada mais! Não veio para nos
salvar. A mensagem, preciosa, que nos
trouxe, essa sim, contêm todos os
ingredientes para que cada um, repito, cada
um, utilize para se salvar. Ok? Vá, pensa
nisso, se quiseres, e deixo-te, agora, com o
teu comando. Não o do teu televisor, mas o
da tua mente!

O que é o Espiritismo?
“A Salvação”                                                                      

Conclusão 
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O ser humano, composto de alma, ora se
despe da matéria ora se reveste novamente,
enquanto assim for preciso, dentro da lei da
reencarnação.

Entre partidas e regressos, nenhum de nós
esquece os valores resultantes das próprias
experiências, os amores e os ódios, as
amizades e as antipatias, porque nada se
desfaz somente porque desencarnamos.

Desta forma, os interesses, as invejas, os
ciúmes, as calunias, os orgulhos, são toda
uma vasta gama de motivos responsáveis
pelas perturbações que sofremos à mão dos
inimigos ou adversários que nos
acompanham.

Isto porque estando eles livres do corpo, não
perderam as suas ideias, nem a maneira de
pensar nem a sua personalidade! Não
esqueceram o que viveram muito menos
quem os amou ou os magoou.

No evangelho segundo o espiritismo, no cap.
XII “Amai os Vossos Inimigos”, os espíritos
advertem-nos para o dever de sermos
indulgentes com os nossos inimigos,
recordando-nos de que a maldade não é o
estado permanente do homem. A maldade
resulta, antes, das imperfeiçoes do ser
humano. Talvez por este facto, Chico Xavier
costumasse relembrar que a melhor forma de
afastar um mau espírito é o homem tornar-se
um espírito bom. Já que o que nos une a um
espírito vingativo é a nossa resistência em
perdoar. O que nos prende a um espírito triste

é a tristeza que cultivamos no coração e o que
nos faz atrair energias negativas é a
negatividade do nosso modo de pensar, falar
e agir.

São, portanto, as nossas imperfeiçoes que
servem de isco para que os obsessores nos
reconheçam. E, por mais que nos enfeitemos
e estejamos diferentes, eles vêem-nos tal qual
fomos e tal qual somos. Eles não se iludem
só porque nos apresentamos com outro corpo
e outra face. Eles conhecem-nos de longa
data!

Ao nos identificarem, estabelece-se a
primeira sintonia entre ambos. Eles começam
a envolver-nos no seu pensamento, a sugerir-
nos ideias, que a seu tempo acabam por fixar-
se e por perturbar o nosso fluxo de
pensamentos.

Assim, começa, uma guerra sem quartel, que
não tem hora nem local e que se processa de
modo silencioso, tendo por campo de batalha
a consciência e como arma o pensamento dos
adversários.

O meio de nos conseguirmos afastar, prende-
se com a necessidade de nos renovarmos
moralmente, eis aqui uma das principais
terapêuticas!

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Quem são os Inimigos Desencarnados?”
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Outra mediada a tomar, é a de procurarmos
perdoar aos nossos inimigos a fim de eliminar
antes de morrer todos os motivos de
desavenças para que não se perpetuem as
nossas discórdias nas existências futuras.

A doutrina espírita mostrando-nos toda a
trajetória por nós percorrida, as vinculações e
os compromissos que adquirimos no decorrer
das sucessivas reencarnações; descortina o
que fomos, o que somos e o que poderemos
ser mediante o uso do nosso livre arbítrio.

E mais! Torna possível o que a ignorância
fazia parecer impossível: que o ódio só no
amor tem cura.

O amor, como sabemos, cobre uma montanha
de pecados.

Joanna de Angelis no livro “Após a
Tempestade”, adverte-nos para a
necessidade da reconciliação, do perdão e da
reparação, dizendo-nos: ”não há tempo a
perder, resolvamo-nos em definitivo…”

UMA 3ª AQUI

“Quem são os Inimigos Desencarnados?”

Conclusão
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Remonta à mais alta antiguidade, o uso dos
sacrifícios humanos. Como se explica que o
homem tenha sido levado a crer que tais
coisas pudessem agradar a Deus?
Primeiramente, porque não compreendia
Deus como sendo a fonte da bondade. Nos
povos primitivos a matéria sobrepuja o
espírito; eles se entregam aos instintos do
animal selvagem. Por isso é que, em geral,
são cruéis; é que neles o senso moral ainda
não se acha desenvolvido. Em segundo lugar,
é natural que os homens primitivos
acreditassem ter uma criatura animada muito
mais valor, aos olhos de Deus, do que um
corpo material. Foi isto que os levou a
imolarem, primeiro, animais e, mais tarde,
homens. De conformidade com a falsa crença
que possuíam, pensavam que o valor do
sacrifício era proporcional à importância da
vítima. Na vida material, como geralmente a
praticamos, se tivermos de oferecer a alguém
um presente, escolheremos sempre de tanto
maior valor quanto mais afeto e consideração
quisermos testemunhar a esse alguém. Assim
tinha que ser, com relação a Deus, entre
homens ignorantes.

Não foi de um sentimento de crueldade que
se originaram os sacrifícios humanos mas sim
de uma ideia errónea quanto à maneira de
agradar a Deus. Consideremos o que se deu
com Abraão. [...] Deus, porém, julga pela
intenção. Sendo ignorantes os homens,
natural era que supusessem praticar ato
louvável imolando seus semelhantes. Nesses

casos, Deus atentava unicamente na ideia
que presidia ao ato e não neste. À proporção
que se foram melhorando, os homens tiveram
que reconhecer o erro em que laboravam e
que reprovar tais sacrifícios, com que não
podiam conformar-se as ideias de Espíritos
esclarecidos. Digo — esclarecidos, porque os
Espíritos tinham então a envolvê-los o véu
material; mas, por meio do livre-arbítrio,
possível lhes era vislumbrar suas origens e
fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o
mal que praticavam, se bem que nem por isso
deixassem de praticá-lo, para satisfazer às
suas paixões. […]

Mais agradável evidentemente era a Deus
que lhe oferecessem frutos da terra, em vez
do sangue das vítimas. Como temos dito e
sempre repetiremos, a prece proferida do
fundo da alma é cem vezes mais agradável a
Deus do que todas as oferendas que lhe
possamos fazer. A intenção é tudo, o fato
nada vale.

Deus abençoa sempre os que fazem o bem.
O melhor meio de honrá-lo consiste em
minorar os sofrimentos dos pobres e dos
aflitos. Não quer dizer que Ele desaprove as
cerimónias que praticamos para lhe dirigirmos
as nossas preces. Muito dinheiro, porém, aí
se gasta que poderia ser empregado mais
utilmente do que o é. Deus ama a
simplicidade em tudo. O homem que se atém
às exterioridades e não ao coração é um
Espírito de vistas acanhadas.
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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)

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense


