
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim Mensal, entrámos em Janeiro de

2021! No primeiro dia deste mês, faz 41

anos que se deu o violento sismo que

afectou as ilhas Terceira, São Jorge e

Graciosa. Na Terceira, o grau de

destruição foi elevado devido à

precariedade e fragilidade das

construções de então. Hoje, as

habitações são mais seguras, pois foram

construídas e erguidas em bases sólidas.

Neste início de ano repensemos as

nossas estruturas mentais e

comportamentais. Se estão fragilizadas,

façamos uma “demolição” para

erguermos um novo “edifício” que nos

possibilite fazer face a novos e mais

complexos problemas que são, no fundo,

necessidades para que o Espírito possa

evoluir.

Bem hajam, bons estudos, um excelente

ano com muito trabalho no Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Convidar os pobres e os estropiados

(Dar sem esperar retribuição)

Disse também àquele que o convidara:

“Quando derdes um jantar ou uma ceia, não

convideis nem os vossos amigos, nem os

vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem

os vossos vizinhos que forem ricos, para que

em seguida não vos convidem a seu turno e

assim retribuam o que de vós receberam.

Quando derdes um festim, convidai para ele

os pobres, os estropiados, os coxos e os

cegos. E sereis ditosos por não terem eles

meios de vo-lo retribuir, pois isso será

retribuído na ressurreição dos justos.” Um dos

que se achavam à mesa, ouvindo essas

palavras, disse-lhe: “Feliz do que comer do

pão no Reino de Deus!” (Lucas, 14:12 a 15.)

“Quando derdes um festim”, disse Jesus, “não
convideis para ele os vossos amigos, mas os
pobres e os estropiados.” Estas palavras,
absurdas se tomadas ao pé da letra, são
sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é
possível que Jesus haja pretendido que, em
vez de seus amigos, alguém reúna à sua
mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era
quase sempre figurada e, para os homens
incapazes de apanhar os delicados matizes
do pensamento, precisava servir-se de
imagens fortes, que produzissem o efeito de
um colorido vivo.

O âmago do seu pensamento se revela nesta
proposição: “E sereis ditosos por não terem
eles meios de vo-lo retribuir.” Quer dizer que
não se deve fazer o bem tendo em vista uma
retribuição, mas tão só pelo prazer de o
praticar. Usando de uma comparação
vibrante, disse: Convidai para os vossos
festins os pobres, pois sabeis que eles nada
vos podem retribuir. Por festins deveis
entender, não os repastos propriamente ditos,
mas a participação na abundância de que
desfrutais.

Todavia, aquela advertência também pode ser
aplicada em sentido mais literal. Quantos não
convidam para suas mesas apenas os que
podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou,
a seu turno, convidá-los!

Outros, ao contrário, encontram satisfação em
receber os parentes e amigos menos felizes.
Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa
forma, grande serviço, às vezes, se lhes
presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem
recrutar os cegos e os estropiados, praticam a
máxima de Jesus, se o fazem por
benevolência, sem ostentação, e sabem
dissimular o benefício, por meio de uma
sincera cordialidade.

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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CLXVIII

CLXIX
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Sorrateiramente, a intriga se insinua no teu coração, cerrando a porta dos teus 
sentimentos à serenidade.
Torna-te frio e calculista, impiedoso e armado contra o outro, que talvez não mereça 
esta reação de tua parte.
O intrigante sempre encontra uma forma de envenenar-te.
Conhecendo o teu temperamento, infiltra-se com suavidade e te alcança, 
alanceando-te com a informação infame.
Reage à intriga e educa o intrigante, a fim de que ele te deixe em paz e passe a ter 
paz, ao mudar de atitude mental e moral.

Vez que outra acompanha um féretro, a fim de aprofundares reflexão no fenómeno 
biológico da vida e no da morte.
Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder, 
inevitavelmente.
A eternidade é do Espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve.
Por este momento tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até 
quando, porém? E qual a garantia que tens, a respeito do prazo que te está 
concedido?
Assim, vive bem; entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, 
aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos.



Já tinham dois e o terceiro vinha a caminho.
Pais e filhos conviviam num ambiente que
poderíamos caracterizar como harmonioso.
Este último, é que, já não estava bem nos
planos do casal. Mas, como se costuma
dizer: “quem alimenta duas bocas…”, enfim,
tudo se haveria de arranjar! Os mais
chegados, no dia previsto, lá foram na hora
da visita, munidos de flores que faziam inveja
ao senhor Duque de Bragança, o tal que dá o
nome ao nosso jardim. Um dos mais íntimos,
por brincadeira, ofereceu um babete ao papá,
não fosse este “babar” o colarinho.

Felicitações e comentários do costume. À
saída da maternidade, misturavam-se a
alegria com a preocupação.

Já em casa, avós e tios, estranhando,
comentavam que o pequeno não “saía” a
ninguém. Os outros filhos sim, tinham os
olhos da mãe e a boca, essa, era toda do pai.
Interessante que, quanto mais envelhecemos,
mais temos a sensação que o tempo voa. E
voou, aterrando naquela estação que é a
chata, a complicada, a confusa e, onde, até a
voz parece de cana rachada: a adolescência!

Concretizava-se, agora, a afirmação: “Este
não sai a ninguém!” Aquele rapaz e aquelas
companhias vão dar que fazer! Parece que
tem o “diabo” consigo! Estava, agora, a
atravessar aquele misterioso portão que faz a
passagem da infância para a vida adulta e, no
qual, tudo se complica.

O que é o Espiritismo?
“Os “Filhos-Problema”   Pedro Silva
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O ser em crescimento começa a enfrentar
os conflitos advindos da transformação da
criança no tal adulto que, um dia, se
espera, esteja inserido numa sociedade
renovada e, cada vez mais, em vias de
harmonização.
Do tríplice aspecto da doutrina espírita
escolhamos, para este tema, o científico.
Comprovado está que uma nova
existência corporal, ou reencarnação, tem
seu início na união do espermatozóide
com o óvulo, e, é nesse preciso momento
que o espírito ou Princípio Inteligente do
Universo - criado pela Inteligência
Suprema, Causa Primária de todas as
Coisas ou seja, Deus - se liga a esse
corpo, cuja genética é fornecida pelos
pais. Pelo processo da reencarnação e
pela “porta” do berço, a entidade espiritual,
possuindo já uma vasta bagagem de
conhecimentos, fruto de vidas anteriores,
retorna ao planeta, abençoada escola das
almas, para evoluir quer no aspecto
intelectual quer no moral. Com esta se
derruba a pessimista e comum afirmação
que diz: “só vimos aqui para sofrer neste
vale de lágrimas!” É, sim, duplo o nosso
objectivo: Evoluir aprendendo e aumentar
o número de irmãos espirituais, pela
construção de laços indeléveis de amizade
e fraternidade.

Continua na página seguinte
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Voltando ao tal adolescente, este já
atravessou a fase da infância. Falamos, claro
está, do aspecto físico do ser. No espiritual, é
nesta parte da vivência que o espírito está
mais sensível e receptivo aos estímulos
externos, que despoletarão as tais tendências
em estado latente, e começa a despertar do
“parque de diversões” da infância para o
“campo de trabalho” da fase adulta, que o
espera. E perguntamos: “Mas qual a
necessidade de passarmos pela infância?”

Como nada na vida é criado ao acaso, é
nesta fase, na infantil, que o espírito é mais
facilmente, “moldável” e educável pelos
progenitores que, atentos ao aspecto das
tendências latentes, educarão e formarão a
criatura, preparando-a para a vida adulta.
Sendo que educar é estar-se atento,
observando as tais “arestas” que necessitam
ser limadas e que foram adquiridas em
existências pretéritas, e que formar será o
fornecer da tal informação que, um dia, lhe
será bastante útil para que ele possa colocar
em prática, levando-o a reflectir,
relembrando, por vezes: “bem que minha
mãe me avisava…”

No “mais vale prevenir do que remediar” está
implícita profunda sabedoria pois, prevenindo
na infância o filho, mais tarde, pelo
esclarecimento recebido, terá mais facilidade
em encontrar soluções sensatas, para os
problemas ou obstáculos que terá de
enfrentar.

É no lar, principal e primeira escola de vida,
que os filhos surgem. Problemáticos ou não,
via da evolução já feita, encontrarão
orientadores que, pelo esclarecimento, e
sempre dentro das suas possibilidades, se
tornarão não nos tais “culpados”, mas sim,
nos tão desejados “pais-solução”, pois, Deus
não coloca em nenhum de nós fardos
superiores às nossas forças!

O que é o Espiritismo?
“Os “Filhos-Problema”                                                                      

Conclusão 
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Livro disponível na livraria da AET



O item 20, do capítulo 2, do livro A Génese,
refere que a Providencia Divina é a solicitude
de Deus para com todos e que ela se
manifesta no Universo através de leis
admiráveis e sábias. É a suprema sabedoria
com que o Criador conduz todas as coisas, o
cuidado ou zelo incessante com que Deus nos
apoia.

Deus, infinitamente justo e bom, jamais
haveria querer o mal de seus filhos. Deus
ocupa-se com todos os seres que criou, por
mais pequeninos que sejam. Nada para a sua
bondade é destituído de valor.

O seu amor está por todo o lado, tanto a
tentar extinguir as situações deprimentes da
natureza como a tentar diminuir as condições
inferiores da humanidade.

Ele tudo fornece, não quer que sejamos
inativos ou que fiquemos passivamente à
espera da sua graça divina, antes pelo
contrário, Ele deseja que implementemos
esforços e que sejamos perseverantes até
alcançarmos a felicidade e o progresso com
que sonhamos.

Sua providencia divina, atua de maneira
misericordiosa e ao mesmo tempo funciona
como uma forma de justiça. Não quer isto
dizer que estejamos entregues à nossa
própria sorte!

Sempre haverá, amparo, proteção e socorro
até para as mais deploráveis situações, mas a
lei, invariavelmente, terá de se cumprir.
Porque não podemos esquecer que estamos

vinculados aos resultados da nossa ação, por
assim dizer do nosso livre arbítrio.

Ou seja, todas as nossas atitudes estão
submetidas às leis de Deus e às
consequências da violação dessas mesmas
leis.

Entretanto, Deus deseja que cada um faça a
sua parte. É necessário movimentarmo-nos
na prática do bem para avançarmos e nos
aperfeiçoarmos enquanto espíritos.

Cada um, fixa o seu próprio destino e prepara
as suas alegrias ou sofrimentos.

Todos os dias são ocasião de semear e de
colher!

Emmanuel, no livro Agora é o Tempo, diz -nos
assim:

“Hoje é o tempo. Ontem foste o que eras.
Amanhã, serás o que fizeres de ti. Hoje,
porém, és o que és. Por isso mesmo, não te
detenhas. Aproveita, agora, para realizar o
bem que deves e que já possas fazer.”

Acontece que, neste ritmo acelerado dos dias
que correm, mais parece vivermos numa luta
contra o tempo!

Uns vivem nas memórias do passado e
transformam essas memorias em autênticas
prisões de nostalgia, de mágoa ou de
remorso. Prisões que impedem a realização
de novas experiências e que dificultam a
caminhada presente.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Providência Divina”
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Outros passam o tempo a sonhar ou a fazer
previsões do futuro e assim torturam a alma
por meio do tao conhecido fenómeno da
ansiedade.

Entretanto, as palavras de Emmanuel
recordam-nos:

“É apenas no tempo de hoje que dispomos da
faculdade de escolher e realizar. O passado é
a origem da nossa realidade atual. O futuro
será a consequência daquilo que fizermos
nessa mesma realidade”.

Isto significa que não deveríamos permitir que
a nossa mente se centralize nem em um, nem
em outro desses tempos, apesar da
importância de ambos. E que é na bênção do
tempo presente que podemos reconstruir o
que fomos e construir o que seremos.

A Providência Divina sempre estabelece
formas de auxílio para todos e de todas as
maneiras possíveis.

Nada ocorre ao acaso e tudo tem uma razão
de ser. Um contratempo à saída de casa, por
exemplo, pode muito bem ser a mão de Deus
a interferir para impedir o nosso envolvimento
no acidente que lá adiante acontece. Isto é
Providência Divina.

Fique atento e procure alcançar as pequenas

mensagens que Deus lhe envia todas as
horas.

Não se irrite, não se altere. Agradeça.

A mão de Deus age em seu favor, em todos
os momentos e todos os dias.

UMA 3ª AQUI

“Providência Divina”

Conclusão
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O trabalho é lei da Natureza, por isso mesmo
que constitui uma necessidade, e a civilização
obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe
aumenta as necessidades e os gozos. Por
trabalho não se devem apenas entender as
ocupações materiais. O Espírito trabalha,
assim como o corpo. Toda ocupação útil é
trabalho. O trabalho é imposto ao homem por
ser uma consequência da sua natureza
corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo,
meio de aperfeiçoamento da sua inteligência.
Sem o trabalho, o homem permaneceria
sempre na infância, quanto à inteligência. Por
isso é que o seu alimento, a sua segurança e
o seu bem-estar dependem do seu trabalho e
da sua atividade. Ao extremamente fraco de
corpo outorgou Deus a inteligência, em
compensação. Mas é sempre um trabalho.

Tudo na Natureza trabalha. Como nós,
também trabalham os animais, mas o trabalho
deles, de acordo com a inteligência de que
dispõem, limita-se a cuidarem da própria
conservação. Daí vem que do trabalho não
lhes resulta progresso, ao passo que o do
homem visa duplo fim: a conservação do
corpo e o desenvolvimento da faculdade de
pensar, o que também é uma necessidade e o
eleva acima de si mesmo. Quando se diz que
o trabalho dos animais se cifra no cuidarem
da própria conservação, refiro-me ao objetivo
com que trabalham. Entretanto, provendo às
suas necessidades materiais, eles se
constituem, inconscientemente, executores
dos desígnios do Criador e, assim, o trabalho
que executam também concorre para a

realização do objetivo final da Natureza, se
bem quase nunca lhe descubramos o
resultado imediato. O homem que possua
bens suficientes para lhe assegurarem a
existência não se encontra isento da lei do
trabalho. Do trabalho material, talvez; não,
porém, da obrigação de tornar-se útil,
conforme aos meios de que disponha, nem de
aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros,
o que também é trabalho. Aquele a quem
Deus facultou a posse de bens suficientes a
lhe garantirem a existência não está, é certo,
constrangido a alimentar-se com o suor do
seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação
de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais
ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o
adiantamento que lhe foi feito. Há homens
que se encontram impossibilitados de
trabalhar no que quer que seja e cuja
existência pode parecer inútil. Mas Deus é
justo e, pois, só condena aquele que
voluntariamente tornou inútil a sua existência,
porquanto esse vive a expensas do trabalho
dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de
acordo com as suas faculdades. A lei da
Natureza impõe aos filhos a obrigação de
trabalharem para os seus pais, do mesmo
modo que os pais têm que trabalhar para os
seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor
filial e do amor paterno um sentimento natural.
Foi para que, por essa afeição recíproca, os
membros de uma família se sentissem
impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que,
aliás, com muita frequência se esquece na
nossa sociedade atual.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Necessidade do Trabalho



9

Boletim nº 151

Janeiro 2021

"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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@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)
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