
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim Mensal, entrámos em Julho de

2020. Julho é o sétimo mês do

calendário gregoriano e tem 31 dias.

Julho deve o seu nome ao Cônsul e

ditador romano Júlio César .

O Verão renasceu há poucos dias,

demonstrando que a vida tem os seus

ciclos nos quais os contrastes são

visíveis. Aproveitemos, mais uma vez,

para aprender com a Mãe Natureza e

apliquemos, nas nossas vidas, o seu

aprendizado.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Se alguém vos bater na face direita, apresentai-
lhe também a outra

Aprendestes que foi dito: Olho por olho e

dente por dente. Eu, porém, vos digo que não

resistais ao mal que vos queiram fazer; que se

alguém vos bater na face direita, lhe

apresenteis também a outra; e que se alguém

quiser pleitear contra vós, para vos tomar a

túnica, também lhe entregueis o manto; e que

se alguém vos obrigar a caminhar mil passos

com ele, caminheis mais dois mil. Dai àquele

que vos pedir e não repilais aquele que vos

queira tomar emprestado. (Mateus, 5:38 a 42.)

Os preconceitos do mundo sobre o que se
convencionou chamar “ponto de honra”
produzem essa suscetibilidade sombria,
nascida do orgulho e da exaltação da
personalidade, que leva o homem a retribuir
uma injúria com outra injúria, uma ofensa com
outra, o que é tido como justiça por aquele
cujo senso moral não se acha acima do nível
das paixões terrenas. Por isso é que a lei
moisaica prescrevia: olho por olho, dente por
dente, de harmonia com a época em que
Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: “Retribuí o
mal com o bem.” E disse ainda: “Não resistais
ao mal que vos queiram fazer; se alguém vos
bater numa face, apresentai-lhe a outra.” Ao
orgulhoso este ensino parecerá uma covardia,
porquanto ele não compreende que haja mais
coragem em suportar um insulto do que em
tomar uma vingança, e não compreende,
porque sua visão não pode ultrapassar o
presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé
da letra aquele preceito? Tampouco quanto o

outro que manda se arranque o olho, quando
for causa de escândalo. Levado o ensino às
suas últimas consequências, importaria ele
em condenar toda repressão, mesmo legal, e
deixar livre o campo aos maus, isentando-os
de todo e qualquer motivo de temor. Se se
lhes não pusesse um freio às agressões, bem
depressa todos os bons seriam suas vítimas.
O próprio instinto de conservação, que é uma
Lei da Natureza, obsta a que alguém estenda
o pescoço ao assassino. Enunciando, pois,
aquela máxima, não pretendeu Jesus
interdizer toda defesa, mas condenar a
vingança. Dizendo que apresentemos a outra
face àquele que nos haja batido numa, disse,
sob outra forma, que não se deve pagar o mal
com o mal; que o homem deve aceitar com
humildade tudo o que seja de molde a lhe
abater o orgulho; que maior glória lhe advém
de ser ofendido do que de ofender, de
suportar pacientemente uma injustiça do que
de praticar alguma; que mais vale ser
enganado do que enganador, arruinado do
que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a
condenação do duelo, que não passa de uma
manifestação de orgulho. Somente a fé na
vida futura e na Justiça de Deus, que jamais
deixa impune o mal, pode dar ao homem
forças para suportar com paciência os golpes
que lhe sejam desferidos nos interesses e no
amor-próprio. Daí vem o repetirmos
incessantemente: Lançai para diante o olhar;
quanto mais vos elevardes pelo pensamento,
acima da vida material, tanto menos vos
magoarão as coisas da Terra.

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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CLVI

CLVII
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Acostuma-te à verdade.
O hábito da mentira branca também chamada inocente ou social, levar-te-á às 
graves, empurrando-te para o lodaçal da calúnia e da maledicência frequente.
A fagulha produz incêndios semelhantes aos gerados pela labareda crepitante...
Os grandes crimes se originam em pequenos delitos, não alcançados pela Justiça, 
que ensejam o agravamento do mal.
Usa de severidade moral para contigo, não embarcando nas canoas das 
conveniências gerais.
Cada pessoa responde por si mesma e os seus atos ficam gravados na consciência 
individual. Sê tu mesmo, em constante progresso moral.

Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faz espaços mentais e busca as 
Fontes da Vida, onde haurirás energias puras e paz.
Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da Humanidade para 
melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como 
o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima.
Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo, no entanto, 
reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a 
excelência desses colóquios sublimes.
Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do 
oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz.



- Para andar para a frente.

- Sim. Quantos projectos, quantas ideias,
quantos planos na gaveta, quantos?

- Estás a tocar-me na ferida. Sabes que eu
sou daqueles que faço projectos, entusiasmo-
me muito e, depois, fica tudo parado?

- Sabes, eu também era assim.

- E como é que fizeste para modificar essa
atitude?

- Olha, a vontade começou a funcionar aí
mesmo, na vontade de mudança de atitude,
pois cheguei ao momento de pensar que
tinha, de facto, de fazer algo de diferente.

- O quê, concretamente?

- Como estava a chegar a um beco, quase,
sem saída, em vez de me apegar às coisas
exteriores, como sempre fiz, comecei a ver
que, de facto, está tudo dentro de nós.

- A força?

- Sim, tudo. O teu próprio cérebro segrega
substâncias antidepressivas, calmantes e
relaxantes. O que é preciso é …

- Esforço.

- Nem mais! Só depende de ti, ou melhor, só
depende de cada um querer, ou não, mudar
sua vida.

- Mas, ainda estou na mesma!

- Ok, no meu caso, em vez de dormir mais,
optei por acordar mais cedo e fazer,

O que é o Espiritismo?
“Vontade”   Pedro Silva
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por exemplo, antes do trabalho,
caminhadas matinais.
- Ai tal pachorra!
- Também pensava assim até começar a
receber os benefícios do meu próprio
esforço.
- Quais?
- Sensação de liberdade, de calma e de
energia. Sabes que energia gera energia
e, se bem sabes, quantas vezes dissemos
que não temos tempo para nada?
- Tantas vezes!
- Isso não é bem assim. Afinal quando
fazes este tipo de exercício começas a
verificar que, afinal, há. Sempre tempo
para algo mais. E digo-te mais: tens mais
vontade de viver e de conviver. Deixas de
ter pensamentos depressivos, destrutivos
e desanimadores.
- É o “Ajuda-te que o Céu te ajudará!”,
não?
- Exactamente! Pela lei das sintonias, irás
atrair para junto de ti somente aqueles que
te querem bem e te querem ajudar mas
que não o conseguem fazer porque tu não
lhes dás oportunidade.
- Desta forma fico mais consciente?
- Muito mais! E tens mais capacidades de
captar as boas intuições do Alto.
- O mundo está a precisar que nos
acalmemos para fazer face a tanta
confusão que anda por aí.
- A começar por nós mesmos.
- E será que conseguiremos?
-Só depende de nós. O que queres fazer?
Deus quer e, tu?
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A terminologia ‘suicídio’ tem origem da união
das palavras sui (si mesmo) e caedes (ação
de matar) que resulta na ‘ação de matar a si
mesmo’. O suicídio é um ato deliberado de
autodestruição da pessoa. Trata-se de uma
situação complexa que envolve o ser humano
e esconde um conjunto múltiplo de fatores
determinantes e explicativos. Esse fato
mobilizou durante anos vários especialistas,
que têm demonstrado interesse em analisar
as facetas do suicídio e buscar explicações e
soluções para a ação preventiva voltadas para
a pessoa. (…)

A doença mental tem apresentado, cada vez
mais, maior prevalência na população e tem
gerado várias incapacidades e contribuído
para o crescimento da morbilidade e de
mortalidade, na qual se enquadra o suicídio.

O suicídio não é um problema recente. Desde
o século XVIII que se tem estudado este
tema, suas causas e sua relação com
doenças mentais e problemas econômicos e
de integração social, sendo muitas vezes
usado como forma de chamar a atenção da
consciência pública. Durante anos, foram
estudados por investigadores e outros
especialistas, as várias causas e fatores que
levam ao suicídio e que variam entre fatores
sociais, culturais, biológicos, familiares e
socioprofissionais.

(…)

Mediante a análise dos ensinos contidos nas
obras básicas da Doutrina Espírita,
verificamos que, o suicídio é uma
transgressão da Lei Divina (L. E., questão n.
944) e constitui sempre uma falta de
resignação e submissão à vontade do Criador
(L. E., questão n. 953-a).

Desse modo, “Jamais tem o homem o direito

de dispor da sua vida, porquanto só a Deus

cabe retirá-lo do cativeiro da Terra, quando o

julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode

abrandar-lhe os rigores, de acordo com as

circunstâncias, reservando, porém, toda a

severidade para com aquele que se quis

subtrair às provas da vida. O suicida é qual

prisioneiro que se evade da prisão, antes de

cumprida a pena; quando preso de novo, é

mais severamente tratado. O mesmo se dá

com o suicida que julga escapar às misérias

do presente e mergulha em desgraças

maiores.”

(…)

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Suicídio: A Pandemia Silenciosa!”
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(…)

Allan Kardec, no cap. VI de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, diz-nos que todos
os sofrimentos, misérias, decepções,
dores físicas, perda de entes queridos
encontram sua consolação na fé no futuro,
na confiança na justiça de Deus, que o
Cristo veio ensinar aos homens. Naquele
que não crê na vida futura as aflições se
abatem com todo o seu peso, e nenhuma
esperança vem suavizar-lhe a amargura. O
jugo será leve desde que obedeçamos à
lei. Mas, que lei? A lei áurea deixada por
Jesus: “Fazer aos outros o que
gostaríamos que nos fosse feito”.
Praticando-a, vamos atualizando as nossas
potencialidades de justiça, amor e
caridade, primeiramente com relação a
Deus e, secundariamente, com relação a
nós mesmos e ao nosso próximo.

E tudo isto, a Doutrina Espírita esclarece e
com este esclarecimento, acaba por
consolar e fortalecer o ser para os tempos
que se avizinham!

Conclusão: Se somos imortais, suicídio,
aborto, eutanásia e homicídio, são severas
infrações à Lei de Amor para a qual
estamos todos convidados a aprender!

UMA 3ª AQUI

“Suicídio: A Pandemia Silenciosa!”

Conclusão
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A lei natural é a lei de Deus.

É a única verdadeira para a felicidade do
homem.

Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer
e ele só é infeliz quando dela se afasta.

A lei natural é eterna e imutável como o
próprio Deus.

Por outro lado, os homens são muitas vezes
obrigados a modificar suas leis, por serem
imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas.

A harmonia que reina no universo material,
como no universo moral, se funda em leis
estabelecidas por Deus desde toda a
eternidade.

Todas as leis da Natureza são leis divinas,
pois que Deus é o autor de tudo.

O sábio estuda as leis da matéria, o homem
de bem estuda e pratica as da alma.

Dado é ao homem aprofundar umas e outras,
mas uma única existência não lhe basta para
isso.

Efetivamente, que são alguns anos para a
aquisição de tudo o de que precisa o ser, a
fim de se considerar perfeito, embora apenas
se tenha em conta a distancia que vai do
selvagem ao homem civilizado?

Insuficiente seria, para tanto, a existência
mais longa que se possa imaginar. Ainda com
mais forte razão o será quando curta, como é
para a maior parte dos homens.

Entre as leis divinas, umas regulam o
movimento e as relações da matéria bruta: as
leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio
da Ciência.

As outras dizem respeito especialmente ao
homem considerado em si mesmo e nas suas
relações com Deus e com os seus
semelhantes.

Contêm as regras da vida do corpo, bem
como as da vida da alma: são as leis morais.

As leis divinas devem ser apropriadas à
natureza de cada mundo e adequadas ao
grau de progresso dos seres que os habitam.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Caracteres da Lei Natural
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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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