
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim Mensal, entrámos em Outubro
de 2020.

Outubro é o décimo mês do ano no
calendário gregoriano, tendo a duração
de 31 dias. Outubro deve o seu nome à
palavra latina octo (oito), dado que era o
oitavo mês do calendário romano, que
começava em março.

Iniciámos nova estação: o Outono.

É tempo do “cair da folha”, de deixarmos
“cair” aquelas tendências instintivas que
não nos têm levado a bom porto. É
tempo de repensar atitudes e de nos
despirmos do que já nos vai pesando na
consciência.

Bem hajam, bons estudos e um
excelente mês com muito trabalho no
Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Fazer o bem sem ostentação

Fazer o bem sem ostentação tem grande
mérito; ainda mais meritório é ocultar a mão
que dá; constitui marca incontestável de
grande superioridade moral, porquanto, para
encarar as coisas de mais alto do que o faz o
vulgo, é necessário abstrair-se da vida
presente e identificar-se com a vida futura;
numa palavra, colocar-se acima da
Humanidade, para renunciar à satisfação que
advém do testemunho dos homens e esperar
a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao
de Deus o sufrágio dos homens prova que
mais fé deposita nestes do que na Divindade
e que mais valor dá à vida presente do que à
futura. Quantos há que só dão na esperança
de que o que recebe irá bradar por toda a
parte o benefício recebido! Foi por isso que
Jesus declarou: “Os que fazem o bem
ostentosamente já receberam sua
recompensa.” Com efeito, aquele que procura
a sua própria glorificação na Terra, pelo bem
que pratica, já pagou a si mesmo; Deus nada
mais lhe deve; só lhe resta receber a punição
do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o
que dá a mão direita é uma imagem que
caracteriza admiravelmente a beneficência
modesta. Mas, se há a modéstia real, também
há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia.
Há pessoas que ocultam a mão que dá,
tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer
um pedacinho, olhando em volta para verificar
se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna
paródia das máximas do Cristo! Se os

benfeitores orgulhosos são depreciados entre
os homens, que não será perante Deus?

Também esses já receberam na Terra sua
recompensa. Foram vistos; estão satisfeitos
por terem sido vistos. É tudo o que terão.

A beneficência praticada sem ostentação tem
duplo mérito. Além de ser caridade material, é
caridade moral, visto que resguarda a
suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar
o benefício, sem que seu amor-próprio se
ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de
homem, porquanto aceitar um serviço é coisa
bem diversa de receber uma esmola. Ora,
converter em esmola o serviço, pela maneira
de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e, em
humilhar a outrem, há sempre orgulho e
maldade. A verdadeira caridade, ao contrário,
é delicada e engenhosa no dissimular o
benefício, no evitar até as simples aparências
capazes de melindrar, dado que todo atrito
moral aumenta o sofrimento que se origina da
necessidade. Ela sabe encontrar palavras
brandas e afáveis que colocam o beneficiado
à vontade em presença do benfeitor, ao passo
que a caridade orgulhosa o esmaga. A
verdadeira generosidade adquire toda a
sublimidade, quando o benfeitor, invertendo
os papéis, acha meios de figurar como
beneficiado diante daquele a quem presta
serviço. Eis o que significam estas palavras:
“Não saiba a mão esquerda o que dá a
direita.”

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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Acautela-te dos amigos frios, de coração enregelado.
Há homens que mataram as emoções e deixam-se vegetar em relação ao bem, 
exalando miasmas que contaminam, portadores do pessimismo malfazejo que 
termina por infelicitar quem deles se acerca.
Dilata o círculo das tuas afeições, no entanto, cuida-te quanto às influências de tal 
natureza, que terminam por perturbar, levando ao desencanto.
Esses indivíduos amargos perambulam sem norte e, tudo quanto veem, sombreiam 
com a sua óptica escura.
Deixa que brilhe o sol em ti.

Incessantemente, busca a tua identidade real, isto é, descobre-te para o bem de ti 
mesmo.
Constatarás que não és melhor nem pior do que os outros, mas, sim, o que te 
faças, isto contará.
Com esta conscientização, perceberás que não tens direito a privilégios nem sofres 
abandono da Divindade.
Tudo quanto te ocorra, transforma em lição proveitosa para o teu crescimento 
espiritual, pois que para tal estás na Terra.
Amealha todas as conquistas e converte-as em lições de sabedoria, com que te 
enriquecerás de bênçãos.



- Que idade tinha ele?

- Tinha, p’raí, a minha idade.

- Sabes se deixa alguém?

- Acho que… mulher e três pequenos, se não
me engano.

- Ninguém esperava por esta…

- Pois é…

Debaixo de uma chuva torrencial, as
exéquias pareciam não ter fim. Com as
cordas em punhos firmes, lá baixou a urna à
cova lamacenta. Terminada a cerimónia
misturaram-se, nos rostos, o salgado das
lágrimas ao adocicado da água que caía aos
jorros do céu. Num último vislumbre, na
lápide da sepultura ao lado lia-se: “Eterna
Saudade de Tua Família” e, abaixo, a data.
Eterna saudade, eterna saudade…

Acompanharam-me, estes pensamentos, até
casa. Mas, eterna é para nunca mais?!?! Se
fosse um até breve, aí sim! Agora… não, não
pode ser, não faz sentido! Pois não, não faz
mesmo. Separemos, como Moisés, as águas.

Espiritualismo e Espiritismo. Todo aquele que
acredite haver em si algo mais do que a
simples matéria, é espiritualista.

Não se concluí daqui que acredite na vida
após a morte ou na comunicação entre
ambos os planos, físico e espiritual.

O que é o Espiritismo?
“Eterna Saudade”   Pedro Silva
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Agora, para designarmos coisas novas
são necessários termos novos, porque
assim o exige a clareza da linguagem
evitando-se, deste modo, a confusão
inerente à variedade de sentidos das
mesmas palavras. Os vocábulos:
espiritual, espiritualista, espiritualismo
possuem uma acepção bem definida.
Atribuir-lhes outra, para aplicá-los à
doutrina dos Espíritos, ou Espiritismo,
seria correr o risco de multiplicar as
causas, já em grande número, de
ambiguidades.
Portanto, deve-se atribuir o termo
espiritualismo para designar a corrente, ou
correntes, que crêem em algo mais do que
o universo visível e palpável e, espiritismo
que é o oposto do materialismo, para a
que crê, mediante comprovação racional,
na existência dos Espíritos, ou pessoas
desprovidas do corpo carnal, nas suas
comunicações com o plano físico e na
reencarnação.
Abramos, aqui, uns parêntesis. Quando
lerem, num anúncio ou numa mesma
frase, a palavra espírita ou espiritismo,
juntamente com as palavras consulta,
ajuda rápida, tratamento de problemas
difíceis e outras incongruências, passem à
frente e não desperdicem neurónios com
irracionais leituras. Fecha parêntesis.

Continua na página seguinte
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Retomemos o assunto.

A morte dá-se pelo esgotamento do fluido
vital e consequente falecimento dos órgãos.
Inicia-se o fenómeno denominado
cadaverização.

É nesta fase que se observa o processo de
desligamento ou desencarne do espírito. Este
poderá ser de longa ou curta duração
relacionando-se, sempre, com o estado moral
do indivíduo. Para os que são
demasiadamente materializados ou
apegados às coisas do mundo é lenta e
dolorosa a separação. É mais rápida e suave
para os mais espiritualizados ou menos
materialistas. Aquando do velório, as nossas
preces e nossos bons pensamentos dirigidos
ao defunto, são como um bálsamo facilitador
da sua libertação. Anedotas, coscuvilhices,
discussão à volta de partilhas e más
recordações dirigidas ao falecido tornam-se
em pedras na engrenagem ao longo de todo
este processo. Logo, se comparecemos
predispostos à risota e ao “falar mal”, melhor
seria que fôssemos ao hiper fazer umas
compras e, quando calmos e serenos,
visitarmos a família enlutada.

E depois? Para onde iremos quando
partirmos? A resposta fica para posterior
conversa. Até lá, um até breve. Eterna
saudade é que não!

O que é o Espiritismo?
“Eterna Saudade”                                                   

Conclusão 
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Livro disponível na livraria da AET



Ultrapassar forças interiores contrárias, como
a acomodação e a baixa auto estima muito
nos auxiliaria na nossa auto superação.

Em contrapartida, quando a vida exige
respondemos com reclamações ou criamos
barreiras que são verdadeiros atavismos
espirituais pondo em Deus a solução para os
problemas que nos cabe enfrentar.

Temos, felizmente, na passagem do
Evangelho Segundo o Espiritismo do capítulo
XXV - “Ajuda-te e o céu te ajudará” um
autêntico convite à auto superação por meio
da transformação interior e da realização
individual que a cada um compete.

O capitulo do E.S.E convida-nos a refletir
sobre o estado da nossa vida, quais os
problemas que mais nos cercam e quais as
necessidades imperativas a tomar para que
essas circunstâncias dolorosas se
ultrapassem, conscientizando-nos de que a
nossa estadia atual não se assemelha a um
campo de ferias!

Viemos para cumprir e concretizar.

Nos momentos desafiadores da vida e para
que se renovem as nossas forças devemos,
sim, pedir ajuda a Deus, mas isso não chega.
É imprescindível ir de encontro ao que Jesus
nos propôs: Buscai e achareis, batei e abrir-
se-vos-á, ou seja:

Cumpri com a vossa parte para que Deus
observe os esforços feitos e nos ajude naquilo
que não está ao nosso alcance resolver.

No capítulo 26 do Livro dos Médiuns
encontramos precisamente essa indicação:

“Os bons espíritos não vêm para trabalhar
por nós, vêm para nos auxiliar a atingir as
metas estabelecidas no programa
reencarnatório de cada um.”

Assim sendo, não devemos prescindir da
ajuda Divina nem devemos permanecer na
ingenuidade de que os Céus vão realizar o
que é nosso dever fazer.

Jesus disse: “Vinde a mim, vós que estais
cansados, que trabalhastes e lutastes, que
Eu vos aliviarei” Ele não disse vinde a mim
que eu solucionarei!

Portanto, não deixemos que a falta de
confiança em nós ou em Deus nos impeçam
de avançar e progredir. Não desperdicemos
oportunidades.

Para quê continuar a piorar a situação com o
vinagre do pessimismo sem solução?

Paremos e pensemos a respeito das razoes
que levaram Deus a nos situar nesta presente
encarnação, nesta família, no grupo de
trabalho ou na sociedade mais ampla em que
nos inserimos!

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Superação”
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Não está visto que tudo na vida tem um
sentido profundamente pedagógico com vista
ao equilíbrio?

Desta feita, façamos por utilizar com valor o
tempo que Deus nos oferece para viver no
mundo e por vencer as nossas batalhas para
que mais rápido se aproxime a chegada dos
tao sonhados dias de harmonia.

O mundo tem muita necessidade de criaturas
voltadas para a prática do bem e excesso de
quem arranje motivos para brigas, zangas ou
mágoas por qualquer tolice.

O mundo precisa é de quem saiba sorrir de
contentamento, diante de tantas notas
trágicas que fazem chorar; precisa de quem
consiga desculpar e perdoar um mal
entendido a fim de que se multipliquem fluidos
de bondade e de paz em todo o lugar.

Sejamos aqueles que se examinam antes de
examinar os outros, aqueles que seguem
conscientes de que nada no mundo nos
pertence, mas também aqueles que cumprem
com a sua parte confiantes por saber que a
cada passar da meia noite começa um novo
amanhecer!

UMA 3ª AQUI

“Superação”

Conclusão
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A prece é sempre agradável a Deus, quando
ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção
é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do
íntimo à prece lida, por muito bela que seja,
se for lida mais com os lábios do que com o
coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com
fé, com fervor e sinceridade. A Deus não lhe
toca a prece do homem fútil, orgulhoso e
egoísta, a menos que signifique, de sua parte,
um ato de sincero arrependimento e de
verdadeira humildade. A prece é um ato de
adoração. Orar a Deus é pensar nele; é
aproximar-se dele; é pôr-se em comunicação
com ele. A três coisas podemos propor-nos
por meio da prece: louvar, pedir, agradecer.

A prece torna melhor o homem, porquanto
aquele que ora com fervor e confiança se faz
mais forte contra as tentações do mal e Deus
lhe envia bons Espíritos para assisti-lo. É este
um socorro que jamais se lhe recusa, quando
pedido com sinceridade.

Certas pessoas, que oram muito, são, no
entanto, de mau-caráter, ciosas, invejosas,
impertinentes, carentes de benevolência e de
indulgência e até, algumas vezes, viciosas. O
essencial não é orar muito, mas orar bem.
Essas pessoas supõem que todo o mérito
está na longura da prece e fecham os olhos
para os seus próprios defeitos. Fazem da
prece uma ocupação, um emprego do tempo,
nunca, porém, um estudo de si mesmas. A
ineficácia, em tais casos, não é do remédio,
sim da maneira por que o aplicam.

Deus sabe discernir o bem do mal; a prece

não esconde as faltas. Aquele que a Deus
pede perdão de suas faltas só o obtém
mudando de proceder. As boas ações são a
melhor prece, por isso que os atos valem mais
que as palavras.

O pensamento e a vontade representam em
nós um poder de ação que alcança muito
além dos limites da nossa esfera corporal. A
prece que façamos por outrem é um ato
dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode
chamar, em auxílio daquele por quem oramos,
os bons Espíritos, que lhe virão sugerir bons
pensamentos e dar a força de que necessitem
seu corpo e sua alma.

Não é possível que Deus mude a ordem da
natureza ao sabor de cada um, porquanto o
que, do nosso ponto de vista mesquinho e do
da nossa vida efêmera, nos parece um grande
mal é quase sempre um grande bem na
ordem geral do Universo. Além disso, de
quantos males não se constitui o homem o
próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas
suas faltas? Ele é punido naquilo em que
pecou.

Todavia, as súplicas justas são atendidas
mais vezes do que supomos. Julgamos que
Deus não nos ouviu, porque não fez a nosso
favor um milagre, enquanto que nos assiste
por meios tão naturais que nos parecem obra
do acaso ou da força das coisas. Muitas
vezes também, as mais das vezes mesmo,
ele nos sugere a ideia que nos fará sair da

dificuldade pelo nosso próprio esforço.
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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
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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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