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Estimados amigos e leitores do 

nosso Boletim Mensal, entrá-

mos em Abril.  

 

O nome "Abril" deriva do La-

tim Aprilis, que significa abrir, 

numa referência à germinação 

das culturas.  

 

De facto, todos nós possuímos, 

em germe, talentos que aguar-

dam germinação.  

 

 

Ao Leitor 

Eis que esta vida é apenas um frag-
mento de uma grande trajetória 
espiritual!  

Somos, como não podemos esque-
cer, espíritos imortais a viver uma 
experiência nova, com começo 
meio e fim, tendo esta sido previa-
mente planeada. 

O Espiritismo, não somente o com-
prova como nos demonstra que todo 
aquele que se empenhe por susten-
tar o equilíbrio e o bom senso pe-
rante as situações difíceis e desagra-
dáveis, oferecerá a sua contribuição 
pacificadora convidando-nos a 
exercitar a tolerância e a aceitação 
das diferenças, começando por nos 
dizer que não temos ainda a família 

dos nossos sonhos, mas aquela 

que representa uma alavanca 

para o nosso crescimento. 

  

A família, embora represente a área 
dos nossos maiores queixumes, é 

um lugar especial e o lugar ideal 
para identificarmos o nosso o lado 
bom e o lado negativo da nossa 
personalidade. Assim como é o 
lugar ideal para constatarmos que o 
lado bom nos oferece estímulos e o 
lado negativo nos ensina a exercer 
tolerância.  

Deus, soberanamente justo e bom, 
pelo estreitamento dos laços de 
consanguinidade, nos possibilita, 
numa mesma família, a presença 
dos afáveis e dos que carregam uma 
espécie de amor bloqueado. Esses 
familiares, cujo amor parece ser 
incapaz de se manifestar e de fluir, 
nada mais são que os antigos com-
panheiros feridos, com quem con-
servamos necessidades não atendi-
das. 

Atualmente, com vista a que se 
facultem as oportunidades de rea-
juste, Deus, na sua imensa sabedo-
ria e justiça, coloca-nos em relação 
direta, para que termine o processo 

de julgamentos mútuos e se estabe-
leça o entendimento. 

Pelo que é extremamente conveni-
ente exercermos compaixão pelo 
próximo e aprendermos a discernir 
os nossos ciclos temperamentais. 

Rodolfo Calligaris, autor do livro A 

Vida em família tem, no seu livro, 
um capítulo que se intitula “As 
variações de humor”. Nesse mesmo 
capítulo, Calligaris incentiva-nos a 
procurar sempre a via do diálogo 
como meio de solucionar proble-
mas; a conversar equilibradamente 
para o bem geral; a fazermos o 
possível para não cobrar afetos que 
talvez ainda não tenhamos feito 
nada por merecer e lembra-nos, 
ainda, de que embora o lar seja o 
território livre para nos mostrarmos 
como somos, não cabe aos outros 
ter de suportar os nossos impulsos 
negativos ou a nossa desastrada 
invigilância.  

  

Uma Terça Aqui... “Quem é a minha família” 
Além do aspeto irrefutável da com-
paixão, precisamos constatar que o 
nosso humor pode ser o ponto de 
partida para nossa experiência em 
família, mas não tem de ser a con-
sequência.  

Aprender a detetar qual o nosso 
estado de espírito e aprender a lidar 
com nossas alterações de humor 
pode fazer uma grande diferença na 
qualidade de vida de quem connos-
co convive. 

Sendo assim, em vez de esperar que 
os outros tomem a dianteira ou de 
culpar os outros pelo caos em sua 
casa, tome a decisão de fazer da Paz 
a sua prioridade. 

Decida que é essa a meta que você 
deseja alcançar e comece agora! 

Do pensamento ao sentimento 

e, deste, à vontade.  

 

Aproveitemos este mês para 

fortalecer esta nossa vontade 

para que possamos fazer mais e 

melhor, neste mundo que ne-

cessita, cada vez mais, de equilí-

brio.  

 

Bem hajam, bons estudos, um 

excelente mês com muito tra-

balho no Bem! 

   A Direção 
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O Instinto de Conservação 

 

1. É lei da Natureza o instinto de 

conservação? 

“Sem dúvida. Todos os seres vivos o 

possuem, qualquer que seja o grau de 

sua inteligência. Nuns, é puramente 

maquinal, raciocinado em outros.” 

 

2. Com que fim outorgou Deus a 

todos os seres vivos o instinto de 

conservação? 

“Porque todos têm que concorrer 

para cumprimento dos desígnios da 

Providência. Por isso foi que Deus 

lhes deu a necessidade de viver. 

Acresce que a vida é necessária 

ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o 

sentem instintivamente, sem disso se 

aperceberem.” 

 

3. Tendo dado ao homem a necessi-

dade de viver, Deus lhe facultou, em 

todos os tempos, os meios de o con-

seguir? 

“Certo, e se ele os não encontra, é 

que não os compreende. Não fora 

possível que Deus criasse para o 

homem a necessidade de viver, sem 

lhe dar os meios de consegui-lo. 

Essa a razão por que faz que a Terra 

produza de modo a proporcionar o 

necessário aos que a habitam, visto 

que só o necessário é útil. O supér-

fluo nunca o é.” 

4. Por que nem sempre a terra produz 

Livro dos Espíritos... Questão a questão 

VIDA FELIZ 
 

Pelo Espírito 

Joanna de Ângelis 

Psicografia de Divaldo 
Pereira Franco 

 

 

CLXXIV 

 

A verdadeira coragem é 
demonstrada pela 

maneira como se enfrenta 
a batalha da vida, no 

seu dia-a-dia. 
Convém não confundir a 
coragem com a temerida-

de. Aquela é calma e cons-
tante, lúcida e criativa, 

enquanto a outra se apre-
senta desesperada, 
agressiva, irritada. 

A coragem nasce na fé que  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabe o que deseja 

e se empenha para conse-
gui-lo; enfrenta os 

obstáculos sem enfraque-
cer-se e resiste ao 

tempo sem perder o valor; 
raciocina antes de 

agir e permanece ilumina-
da pelo ideal, enquanto 

se mantém no campo das 
lutas. Demonstra a tua co-

ragem, agindo sempre 

com acerto e equilíbrio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLXXV 

 

Silencia o que ouves. 
Muitas aflições seriam 
poupadas às criaturas, 

se se soubesse ouvir e re-
flexionar. 

Infelizmente, muitas pes-
soas se apressam a 

passar adiante o que ou-
vem, alterando-lhe o 

conteúdo e salientando os 
pontos delicados ou 

negativos. As mensagens 
truncadas, os assuntos  

 

Lá do Alto ... (Mensagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adulterados, possuem o 
condão miraculoso de per-
turbar, gerando conflitos e 
situações insustentáveis. 
Não transmitas informa-
ções malsãs. Escuta com 
calma, sem apressar con-
clusão. Se pretendes co-
mentar a respeito, tem o 

cuidado de fazê-lo, colo-
cando a situação como 

se fosse a tua e apresentan-
do-a com benignidade. 

bastante para fornecer ao homem o 

necessário? 

“É que, ingrato, o homem a despreza! 

Ela, no entanto, é excelente mãe. 

Muitas vezes, também, ele acusa a 

Natureza do que só é resultado da sua 

imperícia ou da sua imprevidência. A 

terra produziria sempre o necessário, 

se com o necessário soubesse o ho-

mem contentar-se. Se o que ela pro-

duz não lhe basta a todas as necessi-

dades, é que ele emprega no supér-

fluo o que poderia ser aplicado no 

necessário. Em verdade vos digo, 

imprevidente não é a Natureza, é o 

homem, que não sabe regrar o seu 

viver...” 
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A beneficência (1) 

A beneficência, meus amigos, dar-vos-á 
nesse mundo os mais puros e suaves 
deleites, as alegrias do coração, que nem 
o remorso, nem a indiferença perturbam. 
Oh! Pudésseis compreender tudo o que 
de grande e de agradável encerra a gene-
rosidade das almas belas, sentimento que 
faz olhe a criatura as outras como olha a 
si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir 
o seu irmão! Pudésseis, meus amigos, ter 
por única ocupação tornar felizes os 
outros! Quais as festas mundanas que 
podereis comparar às que celebrais quan-
do, como representantes da Divindade, 
levais a alegria a essas famílias que da 
vida apenas conhecem as vicissitudes e 
as amarguras, quando vedes nelas os 
semblantes macerados refulgirem subita-
mente de esperança, porque, faltos de 
pão, os desgraçados ouviam seus filhi-
nhos, ignorantes de que viver é sofrer, 
gritando repetidamente, a chorar, estas 
palavras, que, como agudo punhal, se 
lhes enterravam nos corações maternos: 
“Estou com fome!...” Oh! compreendei 

quão deliciosas são as impressões que 
recebe aquele que vê renascer a alegria 
onde, um momento antes, só havia de-
sespero! Compreendei as obrigações que 
tendes para com os vossos irmãos! Ide, 
ide ao encontro do infortúnio; ide em 
socorro, sobretudo, das misérias ocultas, 
por serem as mais dolorosas! Ide, meus 
bem-amados, e tende em mente estas 
palavras do Salvador: “Quando vestirdes 
a um destes pequeninos, lembrai-vos de 
que é a mim que o fazeis!” 
Caridade! Sublime palavra que sintetiza 
todas as virtudes, és tu que hás de con-
duzir os povos à felicidade. Praticando-
te, criarão eles para si infinitos gozos no 
futuro e, quando se acharem exilados na 
Terra, tu lhes serás a consolação, o preli-
bar das alegrias de que fruirão mais tarde, 
quando se encontrarem reunidos no seio 
do Deus de amor. Foste tu, virtude divi-
na, que me proporcionaste os únicos 
momentos de satisfação de que gozei na 
Terra. Que os meus irmãos encarnados 
creiam na palavra do amigo que lhes fala, 
dizendo-lhes: “É na caridade que deveis 
procurar a paz do coração, o contenta-

Evangelho Segundo o Espiritismo... Reflexões 

Por Pedro  
 

- 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, da-
quelas 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. 
- 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, inicia-
mos 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 primiti-
vos do que o somos hoje, vais desco-
brindo novos horizontes que te motiva-
rão, 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 mes-
mos, 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? 

- 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 aconte-
ce. 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 ópti-
mo, pois inicia todo um processo de 
auto regeneração que passa pelo remor-
so, 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 

A Visão Espírita — A Salvação 
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 desti-
no. 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 evo-
luíres. 

- 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, repi-
to, 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! 

mento da alma, o remédio para as afli-
ções da vida.” Oh! quando estiverdes a 
ponto de acusar a Deus, lançai um olhar 
para baixo de vós; vede que de misérias a 
aliviar, que de pobres crianças sem famí-
lia, que de velhos sem qualquer mão 
amiga que os ampare e lhes feche os 
olhos quando a morte os reclame! Quan-
to bem a fazer! Oh! não vos queixeis; ao 
contrário, agradecei a Deus e prodigalizai 
a mancheias a vossa simpatia, o vosso 
amor, o vosso dinheiro por todos os que, 
deserdados dos bens desse mundo, en-
languescem na dor e no insulamento! 
Colhereis nesse mundo bem doces ale-
grias e, mais tarde... só Deus o sabe!... 
 
Adolfo, bispo de Argel. (Bordeaux, 
1861.) 
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"Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O Lar é o 
coração do organismo socal. Em casa, começa nossa missão no mundo."  
Scheilla (do livro Luz no Lar) 
"Porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente."  Je-
sus. (MATEUS, 18:20.) 
 
 
O Evangelho no Lar 
 
Finalidade: trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marca-
do 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 Espi-
rituais. 
 

EVANGELHO NO LAR 

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 partici-
pantes;  
• 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; 

EVANGELHO NO LAR 
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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 subli-
mação. A Boa-Nova seguiu da Manjedoura para as praças públicas e avan-
çou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes.  
 
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 cír-
culo 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. 

EVANGELHO NO LAR (conclusão) 

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, jun-
to da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana, em to-
das as circunstâncias. 
Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo, no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, com-
preensão, 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 apreci-
ação 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 
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