
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim Mensal, entrámos em Agosto de
2020. Agosto, do latim augustus, é o
oitavo mês do calendário gregoriano. É
assim chamado por decreto em honra do
imperador César Augusto. Calor, sol,
férias (para alguns) e, muita luz
(exterior). Aproveitemos esta época para
retemperarmos forças para o Outono
que, como sabemos, se inicia nos fins do
mês que vem. É no “cair da folha”, como
referem os que padecem de depressão,
que os sintomas se agravam. Façamos
uma revisão aos nossos pensamentos e

atitudes, mudando a nossa orientação
mental para os aspectos mais positivos
da Vida pois, tudo está certo! Pela força
da Lei de Causa e Efeito, colheremos o
que semearmos. Jesus, no entanto,
afirmou: “O Amor cobre uma multidão de
pecados (erros). Façamos, por isso, o
Bem por onde passarmos, atenuando as
consequências de escolhas equivo-
cadas!

Bem hajam, boas leituras e um excelente
mês com muito trabalho no Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A Vingança

Segundo Júlio Olivier, a vingança é um dos
últimos remanescentes dos costumes
bárbaros que tendem a desaparecer dentre os
homens. É, como o duelo, um dos derradeiros
vestígios dos hábitos selvagens sob cujos
guantes se debatia a Humanidade, no começo
da Era Cristã, razão por que a vingança
constitui indício certo do estado de atraso dos
homens que a ela se dão e dos Espíritos que
ainda as inspirem. Portanto, meus amigos,
nunca esse sentimento deve fazer vibrar o
coração de quem quer que se diga e proclame
espírita.

Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário
àquela prescrição do Cristo: “Perdoai aos
vossos inimigos”, que aquele que se nega a
perdoar não somente não é espírita como
também não é cristão.

A vingança é uma inspiração tanto mais
funesta, quanto tem por companheiras
assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito,
aquele que se entrega a essa fatal e cega
paixão quase nunca se vinga a céu aberto.
Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre
o outro a quem chama seu inimigo, desde que
a presença deste último lhe inflame a paixão,
a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes
assume aparências hipócritas, ocultando nas
profundezas do coração os maus sentimentos
que o animam. Toma caminhos escusos,
segue na sombra o inimigo, que de nada
desconfia, e espera o momento azado para
sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro,
espreitando-o de contínuo, prepara-lhe

odiosas armadilhas e, sendo propícia a
ocasião, derrama-lhe no copo o veneno.
Quando seu ódio não chega a tais extremos,
ataca-o então na honra e nas afeições; não
recua diante da calúnia, e suas pérfidas
insinuações, habilmente espalhadas a todos
os ventos, se vão avolumando pelo caminho.

Em consequência, quando o perseguido se
apresenta nos lugares por onde passou o
sopro do perseguidor, espanta-se de dar com
semblantes frios, em vez de fisionomias
amigas e benevolentes que outrora o
acolhiam. Fica estupefato quando mãos que
se lhe estendiam, agora se recusam a apertar
as suas. Enfim, sente-se aniquilado, ao
verificar que os seus mais caros amigos e
parentes se afastam e o evitam. Ah! o covarde
que se vinga assim é cem vezes mais culpado
do que o que enfrenta o seu inimigo e o
insulta em plena face.

Fora, pois, com esses costumes selvagens!
Fora com esses processos de outros tempos!
Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter
o direito de vingar-se seria indigno de figurar
por mais tempo na falange que tem como
divisa: Sem caridade não há salvação! Mas
não, não posso deter-me a pensar que um
membro da grande família espírita ouse
jamais, de futuro, ceder ao impulso da
vingança, senão para perdoar.

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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Os negócios escusos dão rendimentos venenosos.
Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que 
são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião.
Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela, antes controla os 
abusos e excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica.
O erro nunca deve ser tomado como exemplo.
Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser este, 
somente porque a maioria das pessoas está infetada.
Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem, talvez sem os 
supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta.

Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece 
defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento.
Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas, e o ritmo 
dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior.
Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir.
É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual.
Na área das ações morais a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do 
mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes.
Não abandones, desse modo, os teus intentos de moralidade e crescimento interior, 
em razão das primeiras dificuldades a enfrentar.



“Aqui mando eu!”

Letras gravadas a feltro em barrigas
femininas.

Mando em mim? Sim, é um facto. Mas,
pergunta-se, em que contexto?

Somos, enquanto encarnados ou revestidos
deste corpo de carne, um ser “três em um”.
Somos, essencialmente, Espírito, que é
imaterial e imortal; Corpo que é material e
modificável pelo esgotamento dos órgãos,
cessando a função do fluido vital e, elemento
semi-material que faz a ligação entre um e
outro: o Perispírito. Este último não só
comunica entre ambos como também, regista
todas as nossas acções.

A ligação do espírito reencarnante ao corpo
dá-se no momento da concepção, ou seja, na
união do espermatozoide ao óvulo.

A partir deste momento inicia-se uma nova
missão para alguém que irá evoluir.

Na legislação portuguesa, se não me engano,
pode-se interromper a gravidez até às dez
semanas. Estamos a falar, claro, do
assassinato, perdão, do aborto induzido e
premeditado, pois que do espontâneo outro
discurso se apresentaria. E é interessante a
forma como nós brincamos com as palavras
colocando algum floreado para evitarmos
tocar na ferida.

O que é o Espiritismo?
“Aborto”   Pedro Silva
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É a interrupção, que é o mesmo que
suspensão, como se o processo se
retomasse quando bem me apetecesse; é
a pílula do “dia seguinte” como se ainda
fossemos a tempo de evitar a concepção;
é eutanásia para abreviar o sofrimento,
enfim, tentativas de enganar a própria
consciência, logo essa onde estão
inscritas as Leis Naturais Inexoráveis que
nos regem.
A mentalidade, ainda materialista,
encontra as soluções para as suas
questões naquilo em que se baseia a sua
doutrina: nas aparências. Sim, porque se
ainda não se vê ou, se é do tamanho de
um pequeno feijão, não possui vida.
Interessante, porque o ar que respiramos
também não se visualiza a olho nu e, no
entanto...
Logo, se é inerte, pode-se estraçalhar
ficando, deste modo, o caso resolvido.
Porém, a realidade é bem diferente!
Há vida desde a referida concepção.
Deste modo, existe transgressão à Lei
Natural. É de acrescentar que tal
procedimento se traduz na seguinte
afirmação: “Não permito que evoluas! Ou
então: “Volta para onde viestes!”.
Não são raros, por consequência, os
casos depressivos em mulheres que o
praticam, assim como aos que, directa ou
indirectamente, estiveram relacionados
com o mesmo.

Continua na página seguinte
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Quanto às gravidezes causadas quer por
estupro, assim como às quais foram
detectadas anomalias fetais, o processo
reencarnatório engloba toda uma racional
explicação.

Colhemos o que simplesmente semeamos,
nesta ou em pretéritas existências.

Tudo está certo. Agora, interromper o
processo natural do ciclo evolutivo acarreta,
forçosamente, responsabilidades que, cedo
ou tarde, nos serão exigidas.

Por quem? Por Deus?

Não, pela nossa própria consciência, a tal
que tudo grava e que, a tempo certo, tudo
debitará.

“Consciência tranquila”, uma das três
directrizes que o filósofo da antiga Grécia,
Sócrates, nos deixou para que
alcançássemos o sucesso espiritual. Mas,
pergunta-se: e quem já cometeu tamanho
acto? O que fazer?

O desvio à Lei, esse cometido está. Agora,
olhar em frente com outra atitude. E, para
atenuar o peso consciencial: - Caridade,
Caridade e, Caridade!

- Como e com quem?

- Com confiança num tempo melhor e para
com as crianças, pois são elas, realmente, o
futuro!

O que é o Espiritismo?
“Aborto” Conclusão 
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A função primordial do Espiritismo é a de
educar os espíritos, conduzindo-as ao
equilíbrio através do conhecimento. A Sua
verdadeira obra, é a da educação, é a do
ensino do Evangelho em espírito e verdade.
Ensino e educação que nos ponham na posse
da justiça de Deus, para libertar-se dos seus
instintos primitivos, inferiores até alcançar a
“saúde moral” da angelitude.

Por conseguinte não pretende competir
deliberadamente com a medicina deste
planeta. Se fosse esse o objetivo essencial,
então os mentores que orientaram Allan
Kardec na codificação da doutrina espirita,
certamente ter-lhe-iam indicado todos os
recursos e métodos técnicos que
assegurassem aos médiuns um seguro êxito
terapêutico no combate às doenças que
afetam a humanidade. Somos Espíritos que
estamos na Terra para evoluirmos, é natural
que o aprendamos esta é 1 das tarefas do
verdadeiro espírita. O Espiritismo tem a
função primordial de educar as criaturas,
conduzindo-as ao equilíbrio através do
conhecimento.

A doença tende a aparecer quando nos
perturbamos ou desequilibramos física ou
espiritualmente, de modo intenso e demorado
(por nós mesmos ou sob influência alheia),
pois com o a assimilação de fluidos maus (de
outros ou do ambiente) leva a que a

resistência natural seja quebrada, expondo o
organismo à eclosão da doença ou a contraí-
la do exterior.

A doença é uma terapêutica da alma, dentro
do mecanismo da evolução humana. É a
filtragem, no corpo, dos efeitos prejudiciais
dos desequilíbrios espirituais. Funciona,
também, como processo que induz à reflexão
e disciplina. Enquanto não produziu seus
efeitos benéficos, não deve ser suprimida.

Os códigos genéticos da hereditariedade, em
consonância com o conteúdo vibratório dos
registros, vão organizando o corpo físico.
Certos acontecimentos e doenças são
permitidos pelo plano espiritual para estimular
o espírito a cumprir compromissos com a sua
jornada evolutiva.

Doenças ou acidentes inesperados, carência
afetiva e dificuldades econômicas são meios
utilizados para despertar da anestesia da
ilusão ou da intoxicação do orgulho e do
egoísmo.

A Cólera, tabaco, álcool, drogas, excesso no
sexo e na alimentação a que muitos se
submetem são de livre opção atual,
originalmente não estão incluídos no processo
evolutivo do espirito.

Continua na página seguinte
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“A Saúde à luz do espiritismo”
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Na Génese, capitulo XIV, ponto 18 é
enfatizado que, os fluidos atuam sobre o
perispírito, estes, por sua vez reagem sobre o
organismo material com que se acha em
contacto molecular. Se os fluidos são de boa
natureza, o corpo ressente uma impressão
salutar; se são maus, a impressão é penosa.
Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios
maus podem ocasionar desordens físicas; não
é outra a causa de certas enfermidades.

Em resumo podemos dizer que todos
sabemos que é muito mais fácil tomar um
comprimido que proporcione um rápido
“conserto” do organismo, do que modificar os
hábitos potencialmente nocivos que possam
estar contribuindo para o problema da saúde.

Cada ser humano é responsável pela busca
do seu equilíbrio, da sua harmonia mediante a
aplicação dos seus conhecimentos e acima de
tudo pelo uso do seu livre arbítrio.

UMA 3ª AQUI

“A Saúde à luz do espiritismo”

Conclusão
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A moral é a regra de bem proceder, isto é, de
distinguir o bem do mal. Funda-se na
observância da lei de Deus. O homem
procede bem quando tudo faz pelo bem de
todos, porque então cumpre a lei de Deus. O
bem é tudo o que é conforme à lei de Deus; o
mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o
bem é proceder de acordo com a lei de Deus.
Fazer o mal é infringi-la. Deus deu ao homem
a inteligência para distinguir o bem do mal.
Quando em dúvida devemos lembrar-nos do
que Jesus disse: "Vede o que queríeis que
vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se
resume nisso. Não vos enganareis.”

Quando comemos em excesso, verificamos
que isso nos faz mal. Pois bem, é Deus quem
nos dá a medida daquilo de que
necessitamos. Quando excedemos dessa
medida, somos punidos. Em tudo é assim. A
lei natural traça para o homem o limite das
suas necessidades. Se ele ultrapassa esse
limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse
sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a
maior parte dos males, cuja culpa lança à
Natureza.

Os Espíritos foram criados simples e
ignorantes. Deus deixa que o homem escolha
o caminho. Tanto pior para ele, se toma o
caminho mau: mais longa será a sua
peregrinação. Se não existissem montanhas,
não compreenderia o homem que se pode
subir e descer; se não existissem rochas, não
compreenderia que há corpos duros. É
preciso que o Espírito ganhe experiência; é

preciso, portanto, que conheça o bem e o mal.
Eis por que se une ao corpo.

O mal recai sobre quem lhe foi o causador.
Nessas condições, aquele que é levado a
praticar o mal pela posição em que seus
semelhantes o colocam tem menos culpa do
que os que, assim procedendo, o ocasio-
naram. Porque, cada um será punido, não só
pelo mal que haja feito, mas também pelo mal
a que tenha dado lugar. Aquele que não
pratica o mal, mas que se aproveita do mal
praticado por outrem, é tão culpado como se o
houvera praticado. Aproveitar do mal é
participar dele. A lei de Deus é a mesma para
todos; porém, o mal depende principalmente
da vontade que se tenha de o praticar. O bem
é sempre o bem e o mal sempre o mal.
Diferença só há quanto ao grau da
responsabilidade.

Apenas desejar fazer o mal sem o praticar
pode ser repreensível também. Há virtude em
resistir-se voluntariamente ao mal que se
deseja praticar, sobretudo quando há
possibilidade de satisfazer-se a esse desejo.
Se apenas não o pratica por falta de ocasião,
é culpado quem o deseja.

O mérito do bem está na dificuldade em
praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-
lo sem esforço e quando nada custe. Em
melhor conta tem Deus o pobre que divide
com outro o seu único pedaço de pão, do que
o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse-
o Jesus, a propósito do óbolo da viúva.
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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
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