
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim Mensal, entrámos em Junho
de 2020. Junho é o sexto mês do
calendário gregoriano e tem 30 dias. O
seu nome é derivado da deusa romana
Juno, mulher do deus Júpiter.

Ainda debaixo dos efeitos da
pandemia, aproveitemos a luz solar
para fortalecermos a luz interior

prestando mais atenção aos
convites do Mestre. Que a nossa
“Candeia não fique debaixo do
Alqueire”!

Bem hajam, bons estudos e um
excelente mês com muito trabalho no
Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Os inimigos desencarnados

O Espírita tem vários motivos para ser
indulgente com os seus inimigos.
Primeiramente, por ele sabe que a maldade
não é um estado permanente dos homens;
que ela decorre de uma imperfeição
temporária e que, assim como a criança se
corrige dos seus defeitos, o homem mau
reconhecerá um dia os seus erros e se
tornará bom. Sabe também que a morte
apenas o livra da presença material do seu
inimigo, pois que este o pode perseguir com o
seu ódio, mesmo depois de haver deixado a
Terra; que, assim, a vingança, que tome, falha
ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem
por efeito produzir maior irritação, capaz de
passar de uma existência a outra. Cabia ao
Espiritismo demonstrar, por meio da
experiência e da lei que rege as relações
entre o mundo visível e o mundo invisível, que
a expressão: extinguir o ódio com o sangue é
radicalmente falsa, que a verdade é que o
sangue alimenta o ódio, mesmo no além-
túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma
razão de ser positiva e uma utilidade prática
ao perdão e ao preceito do Cristo: Amai os
vossos inimigos. Não há coração tão perverso
que, mesmo a seu mau grado, não se mostre
sensível ao bom proceder. Mediante o bom
procedimento, tira-se, pelo menos, todo
pretexto às represálias, podendo-se até fazer
de um inimigo um amigo, antes e depois de
sua morte. Com um mau proceder, o homem
irrita o seu inimigo, que então se constitui
instrumento de que a Justiça de Deus se
serve para punir aquele que não perdoou.

Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre
os encarnados, como entre os
desencarnados. Os inimigos do mundo
invisível manifestam sua malevolência pelas
obsessões e subjugações com que tanta
gente se vê a braços e que representam um
gênero de provações, as quais, como as
outras, concorrem para o adiantamento do
ser, que, por isso, as deve receber com
resignação e como consequência da natureza
inferior do globo terrestre. Se não houvesse
homens maus na Terra, não haveria Espíritos
maus ao seu derredor. Se, conseguintemente,
se deve usar de benevolência com os
inimigos encarnados, do mesmo modo se
deve proceder com relação aos que se acham
desencarnados. Outrora, sacrificavam-se
vítimas sangrentas para aplacar os deuses
infernais, que não eram senão os maus
Espíritos. Aos deuses infernais sucederam os
demônios, que são a mesma coisa. O
Espiritismo demonstra que esses demônios
mais não são do que as almas dos homens
perversos, ainda se não despojaram dos
instintos materiais; que ninguém logra aplacá-
los, senão mediante o sacrifício do ódio
existente, isto é, pela caridade; que esta não
tem por efeito, unicamente, impedi-los de
praticar o mal, e sim também o de os
reconduzir ao caminho do bem e de contribuir
para a salvação deles. É assim que o
mandamento: Amai os vossos inimigos […]
faz parte da grande lei da solidariedade e da
fraternidade universais.

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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CLIV

CLV
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Quando assumas resoluções superiores e te poupes a loucura do desequilíbrio, 
serás visitado por pessoas que te buscarão convencer de que estás equivocado.
Insiste nos teus propósitos sadios e não lhes dês ouvidos.
Ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te.
Nunca falta quem empurre, mais, o caído no fosso do desespero.
Infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar 
desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem 
infelicitando.
Segue adiante no bem e o Bem te fará um grande bem.

Aprende com as lições da vida, mas, principalmente, com as tuas próprias 
experiências, confiando menos nos cantos de sereias, que seduzem arrastando 
para os abismos. Se o ébrio deseja liberar-se do alcoolismo, encontra com mais 
facilidade quem lhe sirva um novo trago, ao invés de quem lhe dê um pão.
Se o fumante quer abandonar o tabagismo, a ironia dos amigos tenta ridicularizá-lo, 
insistindo com ele para que continue envenenando-se. Se o toxicómano faz esforço 
para deixar a droga, o traficante ameaça-o e chantageia-o. Se o delinquente de 
qualquer matiz intenta a reabilitação, enxameiam ao seu lado os que conspiram 
contra o seu esforço.
Tem, pois, cuidado e mantém-te sadio, física e moralmente.



- Exacto.

- E nesse tipo de mundos, que características
se poderão observar?

- Em primeiro lugar, são mundos de transição
para outros mais evoluídos?

- Transição?

- Sim. Imagina um local de descanso após
um longo trabalho.

- Oh, disso eu gosto, de descanso!

- Não é bem desse que estás a pensar. De
facto, há descanso mas não da forma como
hoje o entendemos. Para compreenderes
melhor, num mundo de regeneração o mal já
não domina mais. Existe ainda alguns
desvios à Lei mas o bem, esse é o que
prevalece e domina.

- Então…

- O tal descanso tem mais a ver com a
ausência das nossas frequentes angústias,
preocupações e tristezas maiores. Como
estaremos, espiritualmente, mais evoluídos,
seremos menos materializados e mais
moralizados. Ou seja, descansaremos mais
em relação a todos aqueles estados
emocionais menos agradáveis que, hoje,
sentimos com muita frequência.

- Dados os nossos apegos.

- Sim e voltamos ao mesmo, ao nosso
egoísmo que teimamos em alimentar.

O que é o Espiritismo?
“Mundos de Regeneração”  Pedro Silva
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- Nesses mundos haverá doenças?
- Sabes que quanto mais evoluídos nos
tornarmos, mais compreenderemos o que
Jesus nos ensinou e colocaremos em
prática toda essa teoria já assimilada e
entendida. Sendo o Espírito o comandante
e o corpo o seu instrumento, quanto mais
equilibrado estiver o “líder” tanto melhor
tratará sua ferramenta de trabalho.
- O corpo.
- Sim. Outra questão: Os hospitais só
existem porque há doentes.
- Então isso também se aplica aos
estabelecimentos prisionais.
- E às casas de saúde mental e lares da
terceira idade.
- Mas, todas essas instituições deixarão
de existir?
- Eu não disse que o Mal estava
completamente erradicado. Eu disse que o
Bem dominará!
- Então, os Tribunais também.
- Lógico. Tudo isso existe, numa primeira
fase, para que possamos aprender a nos
disciplinar, de fora para dentro.
- Da legislação humana à legislação
divina…
- Que está gravada na nossa consciência.
Aprendamos enquanto “andamos” por aqui
para observar bem tudo o que nos
acontece.

Continua na página seguinte
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- Os efeitos?

- Sim, todas as consequências dos nossos
actos. Através da compreensão ou da dor,
chegaremos lá.

- Ou vamos a bem ou vamos a mal.

- É mais ou menos isso. O crescimento doí,
meu caro.

- E quanto mais apego maior a dor.

- Com toda a razão. Já sabemos bem o que
fazer daqui para a frente.

- Estamos à espera de quê?

- De colocar em prática a nossa vontade!

(continua)

O que é o Espiritismo?
“Mundos de Regeneração”  Pedro Silva

(Conclusão)
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O que é a depressão? Quais são os seus
sintomas? Que factores podem
desencadeá-la? Quem são os indivíduos
mais propensos a sofrerem de depressão?
Quais os tratamentos que o depressivo
deve buscar? Como o Espiritismo, pode
ajudar uma pessoa que não mais encontra
sentido em sua própria vida? Pode o
tratamento espiritual contribuir,
igualmente, para a melhora do depressivo?

A depressão, como “doença da mente e do
corpo” pode ser considerada a “peste
psicológica” ou a “peste branca”.

Manifesta-se por uma alteração do estado de
humor, uma tristeza intensa, um abatimento
profundo, com desinteresse pelas coisas.
Tudo perde a graça, o mundo fica cinzento,
viver torna-se tarefa difícil, pesada, com idéias
fixas e pessimistas.

Poderíamos considerá-la como uma emoção
estragada. As emoções naturais devem ser
passageiras, circularem normalmente, sem
desequilibrar o ser. A tristeza por exemplo, é
uma emoção natural, que nos leva a entrar
em contato connosco, à introspecção e à
reflexão sobre nossas atitudes. Agora, uma
vez estagnada, prolongada, acompanhada de
sentimento de culpa, nos leva a depressão.

Podemos dividir a "depressão" em três
formas, de acordo com o fator causal:

- Depressão Reativa ou Neurose Depressiva:

- esta depende de um fator externo
desencadeante, geralmente perdas ou
frustrações, tais como separação, perda de
um ente querido, etc.

- Depressão Secundária a Doenças
Orgânicas: acidente vascular cerebral
("Derrame"), tumor cerebral, doenças da
tireóide, etc.

- Depressão Endógena: por deficiência de
neurotransmissores. Exs.: depressão familiar
e psicose maníaco-depressiva.

Ela afeta todo o ser, acarretando uma série de
desequilíbrios orgânicos, sobretudo,
comprometendo a qualidade de vida, tornando
a criatura infeliz e com queda do seu
rendimento pessoal.

(…)

O Espiritismo e o depressivo

O nosso desejo, para nós, e para nossos
entes queridos, saúde, felicidade e sucesso,
mas, algumas vezes, a vida nos brinda com
doenças, contrariedades e decepções. Como
o enfrentamento de algumas dessas situações
difíceis torna-se inevitável, é imprescindível
não permitir com que a fragilidade do
momento se transforme numa arma apontada
para nós mesmos, que é o que acontece com
a pessoa depressiva.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“A Visão Espírita da Depressão”
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Nesse sentido, a vivência de uma
religiosidade equilibrada pode nos ajudar e
fortalecer, porque passamos a ter, por
exemplo, outras explicações para a dor e o
sofrimento que se fazem presentes em nossa
vida. Acreditar que também existe uma outra
realidade a nos envolver é especialmente
poderoso, principalmente quando não
estamos bem.

Embora a Medicina afirme, baseada em
consistentes estudos, que a depressão é um
distúrbio fisiológico do cérebro – daí a
necessidade de tratamento clínico, o
conhecimento espírita amplia esse
entendimento para as carências e dificuldades
do espírito imortal, de forma que a ciência
busca justificativas na presente existência,
enquanto o Espiritismo busca e analisa
causas mais profundas, com base nas
experiências reencarnatórias e evolutivas de
cada um, e ainda considera a possibilidade de
uma negativa influência espiritual sobre a
pessoa, denominada obsessão.

(…)

CRENÇAS LIMITANTES:

- PARA SER FELIZ, TENHO DE SER ACEITE
POR TODOS

- PARA SER FELIZ DE VO TER SUCESSO
EM TUDO O QUE FAÇO

- SE ERRAR, SOU UM INCAPAZ

- NÃO POSSO VIVER SEM OUTRA PESSOA

- SE ALGUÉM DISCORDAR DE MIM, NÃO
GOSTA DE MIM

A OMS tem uma definição de SAÚDE muito
curiosa:

- A SAÚDE É UM COMPLETO ESTADO DE
BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL, SOCIAL E,
ESPIRITUAL. FELICIDADE É ESTAR BEM
CONSIGO MESMO E

COM OS OUTROS. ESTAR BEM CONSIGO
MESMO É TAMBEM ACEITAR

LIMITAÇÕES, SOFRIMENTOS, INCOM-
PETÊNCIAS, FRACASSOS. OU SEJA, A
FELICIDADE É, TAMBEM, FICAR TRISTE
DE VEZ ENQUANDO.

UMA 3ª AQUI

“A Visão Espírita da Depressão”

Conclusão
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O ponto inicial do Espírito é uma dessas
questões que se prendem à origem das
coisas e de que Deus guarda o segredo. […].
Os próprios Espíritos longe estão de tudo
saberem e, acerca do que não sabem,
também podem ter opiniões pessoais mais ou
menos sensatas. […]. Segundo uns, o Espírito
não chega ao período humano senão depois
de se haver elaborado e individualizado nos
diversos graus dos seres inferiores da
Criação. Segundo outros, o Espírito do
homem teria pertencido sempre à raça
humana, sem passar pela fieira animal. O
primeiro desses sistemas apresenta a
vantagem de assinar um alvo ao futuro dos
animais, que formariam então os primeiros
elos da cadeia dos seres pensantes. O
segundo é mais conforme à dignidade do
homem e pode resumir-se da maneira
seguinte: As diferentes espécies de animais
não procedem intelectualmente umas das
outras, mediante progressão. Assim, o espírito
da ostra não se torna sucessivamente o do
peixe, do pássaro, do quadrúpede e do
quadrúmano. Cada espécie constitui, física e
moralmente, um tipo absoluto, cada um de
cujos indivíduos haure na fonte universal a
quantidade do princípio inteligente que lhe
seja necessário, de acordo com a perfeição
de seus órgãos e com o trabalho que tenha de
executar nos fenômenos da Natureza,
quantidade que ele, por sua morte, restitui ao
reservatório donde a tirou. Os dos mundos
mais adiantados que o nosso constituem

igualmente raças distintas, apropriadas às
necessidades desses mundos e ao grau de
adiantamento dos homens, cujos auxiliares
eles são, mas de modo nenhum procedem
das da Terra, espiritualmente falando. Outro
tanto não se dá com o homem. Do ponto de
vista físico, este forma evidentemente um elo
da cadeia dos seres vivos; porém, do ponto
de vista moral, há, entre o animal e o homem,
solução de continuidade. O homem possui,
como propriedade sua, a alma ou Espírito,
centelha divina que lhe confere o senso moral
e um alcance intelectual de que carecem os
animais e que é nele o ser principal, que
preexiste e sobrevive ao corpo, conservando
sua individualidade. Qual a origem do
Espírito? […].Tudo isso são mistérios que fora
inútil querer devassar e sobre os quais, como
dissemos, nada mais se pode fazer do que
construir sistemas. O que é constante, o que
ressalta do raciocínio e da experiência é a
sobrevivência do Espírito, a conservação de
sua individualidade após a morte, a
progressividade de suas faculdades, seu
estado feliz ou desgraçado de acordo com o
seu adiantamento na senda do bem e todas
as verdades morais decorrentes deste
princípio. Quanto às relações misteriosas que
existem entre o homem e os animais, isso,
repetimos, está nos segredos de Deus, como
muitas outras coisas, cujo conhecimento atual
nada importa ao nosso progresso e sobre as
quais seria inútil determo-nos.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Metempsicose
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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
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