
Trecho de O Livro dos
Médiuns a que se refere
Emmanuel

paletas e pinceis, telas e tintas na condição
adequada.
Um técnico de eletricidade fará luz, banindo as
trevas de qualquer parte; no entanto, necessitará
de recursos com que possa captar, dinamizar,
distribuir e reter a força.

E não digas que apenas a má-fé provoca o
desastre quando o desastre aparece.
Desleixo é crueldade em máscara diferente.
Se um malfeitor coloca deliberadamente uma
pedra no leito da ferrovia, para descarrilar o
comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o
calhau no trilho, o efeito é sempre o mesmo.
Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à
beira da concha.
Médiuns e mediunidades poderão prestar-te
grandes favores, mas, para que atuem com
segurança e correção, precisam igualmente de
segurança e correção na parte que te compete.
(Emmanuel in Seara dos Médiuns, psicografia Francisco C.
Xavier – 2ª edição FEB 1973)

 Tua parte
Reunião pública de 20-5-60 / Questão 233

Toda produção medianímica é a soma do
mensageiro espiritual com o médium e as
influências do meio.
Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela
de teu concurso é inevitável na equação.
Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o
troco do que lhe damos.
A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes.
O campo dá notícias do lavrador.

Por mais respeitável seja o médium a quem
recorras, não exijas que ele forneça, sozinho, a
solução de tuas necessidades, porque o Criador
fez a Criação de tal modo que todas as criaturas
se interdependam em qualquer construção, por
mais simples que seja.
Se entre os ingredientes de um bolo for
adicionada pequena colher de cinza a dezenas de
colheres outras de material puro e nobre, o
elemento estranho deturpará toda a peça, ainda
mesmo quando preparado num vaso de ouro.
Paganini tocava uma corda só, mas a cravelha e
o braço, o cavalete e o tampo harmônico do
violino sustentavam a melodia.
Ticiano pintava admiravelmente aos noventa e
nove anos de idade; contudo, não dispensava 
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Oração de Natal233. A seriedade de uma reunião, entretanto, não
é sempre suficiente para haver comunicações
elevadas. Há pessoas que nunca riem, mas nem
por isso têm o coração mais puro.
Ora, é acima de tudo o coração que atrai os
Espíritos bons. Nenhuma condição moral impede
as comunicações espíritas, mas se estamos em
más condições nos entretemos com os que se
nos assemelham, que não perdem a ocasião de
nos enganar e quase sempre estimulam os
nossos preconceitos.
Vemos assim a enorme influência do meio sobre
a natureza das manifestações inteligentes.
Mas essa influência não se exerce como
pretendiam algumas pessoas, quando ainda
não se conhecia como hoje o mundo dos
Espíritos, e antes que as experiências mais
decisivas tivessem esclarecido as dúvidas.
Quando as comunicações concordam com a
maneira de ver dos assistentes, não é que as suas
opiniões se tenham refletido no Espírito do
médium como num espelho, mas que os Espíritos
simpáticos a estes, para o bem ou para o mal,
participam das mesmas ideias. A prova disso é
que, se puderem atrair outros Espíritos, para se
comunicarem em lugar dos que habitualmente
os cercam, o mesmo médium falará uma
linguagem muito diferente, dando comunicações
bastante afastadas das suas ideias e convicções.
Em resumo: as condições do meio serão tanto
melhores, quanto maior homogeneidade houver
para o bem, com mais sentimentos puros e
elevados, mais desejo sincero de aprender, sem
segundas intenções (  ).
Ainda hoje subsistem essas explicações
hipotéticas entre os adversários do Espiritismo,
que não tendo tomado conhecimento da obra de
Kardec, ou a tendo examinado com segundas
intenções, não compreendem que as explicações
doutrinárias resultam de experiências e
pesquisas objetivas, de natureza científica. Agora
mesmo, na Parapsicologia multiplicam-se as
hipóteses imaginosas dos que rejeitam a priori a
possibilidade da sobrevivência e da
comunicabilidade dos Espíritos. Mas não só o
apriorismo desses teóricos é anticientífico, pois
também o é a facilidade com que firmam as suas
teorias sobre alguns casos isolados, como se eles
não estivessem ligados a um quadro muito mais
vasto, onde há fatos que não cabem nas suas
hipóteses. O Espiritismo é mais científico do que
esses teóricos sistemáticos, pois não se atém às
ideias, mas se apoia nos fatos. (Nota do
Tradutor.)

(Allan Kardec in O Livro dos Médiuns, 29ª ed. LAKE – 2014 –
Tradução José Herculano Pires)
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Nosso Mestre e Senhor, mais uma vez o mundo
acaba de comemorar o aniversário de teu
natalício . Mas, de que modo? Envolto em brumas
de hostilidades recíprocas, de desconfianças
mútuas, mantendo essa atmosfera de dúvidas,
receios e apreensões.
O homem continua sendo o maior inimigo do
homem.
As nações entreolham-se como feras que, de
quando em vez, lambem as comissuras dos lábios
impregnados de sangue. Protestam amizade,
desfazem-se em hipócritas expressões de
fementido afeto, animando no interior fome e
sede de cruentos repastos. A louca ambição, o
desmedido orgulho, a avidez de sensuais prazeres
campeiam infrenes embotando os senti-mentos,
embrutecendo e enfermando a mente.
Em tais condições, Senhor, é que a Humanidade
atual acaba de honrar a época que assinala a tua
passagem pela Terra. Festas, músicas, pagodes e
regabofes, profanos e religiosos, tiveram lugar
nos templos de pedra, nas casas de pasto e nos
lares.
Em tua honra, Senhor, hinos e cânticos foram
entoados em profusão; luzes multicores
reverberaram embelezando as naves onde
centenares, milhares mesmo de pessoas
genuflexas te renderam louvores. O bimbalhar do
bronze saudou a aurora do teu dia com desusado
garbo e garridice. Mas, Senhor, aceitarás tu essas
ovações e honrarias? Serás acaso semelhante
aos homens que abafam o interior deixando-se
arrastar por influências rumorosas do exterior?
Tu te comprazerás nesses festejos que te
dedicam aqueles que vivem divorciados do ideal
de paz, de fraternidade e de justiça, pelo qual te
sacrificaste? Dar-se-á, Senhor, que os homens
ignorem a súmula de teus preceitos, a base de
tua moral? Se esta geração nunca te viu, e assim
desdenha tua moral, porque te homenageia
tanto? Onde os mentores do povo? os rabinos
das modernas sinagogas para instruirem as
gentes sobre aquelas tuas santas e sugestivas
palavras: "Se estiveres apresentando tua oferta
no altar, e aí lembrares que há alguém que tem
contra ti alguma coisa, deixa ali tua oferta no
altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e
depois vem apresentar a tua oferenda."
Mestre e Senhor! tem piedade das loucuras, das
fraquezas e da hipocrisia da Humanidade.
(Vinícius in Nas Pegadas do Mestre - FEB 5ª ed. 1979)

Algumas observações
A PÁGINA acima foi redigida pelo nosso irmão
Vinícius nos anos 30, embora pareça haver sido 
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Paulo e o Cristianismo

escrita nos dias de hoje, tal a atualidade do
retrato comportamental nela descrita.
Muito se fala, mas nada se faz, para a paz no
planeta. Após a segunda guerra (1939-1945) até
os dias de hoje, não houve um dia sequer sem
conflitos armados, o que bem indica nosso
patamar evolutivo.
Resta-nos uma pergunta: "Nós Espíritas podemos
fazer algo para ajudarmos na mudança dessa
situação?"
O que, como Espiritas, podemos, devemos
mesmo fazer, é um trabalho de formiguinha.
Comecemos com a implantação em nossos lares
do "Culto do Evangelho", o que nos proporcionará
a oportunidade de termos a paz dentro dele.
Devemos também, buscar trabalhos voluntários
para colaborarmos com a diminuição da fome, e
do desequilíbrio de cidadãos em situação de
vulnerabilidade.
Devemos buscar o socorro das casas Espiritas
Kardecistas, para termos nosso equilíbrio
mantido da melhor maneira possível.
E, DEVEMOS, PRECISAMOS MESMO, da prática
da oração, diária, em nossa intimidade, para que
os desequilíbrios reais vivenciados na sociedade,
e divulgados pela im-prensa, de forma
sensacionalista muitas vezes, não nos atinja.
Conseguiremos, dessa forma, manter o equilíbrio
doméstico. Com isso nosso lar se transformará
em ponto de apoio aos trabalhos socorristas da
Espiritualidade, e estaremos, indiretamente,
colaborando para a diminuição, embora
diminuta, do desarranjo em nosso orbe.
Lembremo-nos de que apenas o que Jesus
pregou, e vivenciou, é que prevalecerá.
Mas o quando, dependerá da atuação de cada
um de nós. Feliz Natal a todos. Que as benção do
Mestre nos envolva dando-nos a sua PAZ.
Achilles, dezembro 2022.

Nesse simples preâmbulo da famosa epístola do
apóstolo Paulo aos Gálatas é suficiente para nos
mostrar a grandeza do apóstolo e a firmeza da
sua decisão ao procurar levar ao mundo antigo a
conversão ao cristianismo. O trabalho de Pau-lo,
como sabemos, foi tão intenso e tão profundo
que fez com que até hoje muitos observadores,
estudiosos do cristianismo e mesmo os
historiadores do cristianismo, cheguem às vezes
à conclusão de que existe um cristianismo do
Cristo e outro cristianismo que é o do apóstolo
Paulo. Eles estão, entretanto, enga-nados,
porque o apóstolo Paulo foi procurado pelo
Cristo e foi, por assim dizer, alcançado por ele na
estrada de Damasco, no momento justo em que
ia lutar contra o cristianismo nascente. Foi
apanhado pelo Cristo, se assim podemos dizer,
porque ele, Paulo, era o homem escolhido e
capaz de reorientar o cristianismo nascente,
recolocando-o dentro dos ensinos reais do Cris-
to. Porque, como sabemos, os apóstolos de Jesus
na sua maioria eram homens dedicados às fainas
da vida, às lutas do tempo e não tinham a
profundidade cultural do apóstolo Paulo. Paulo
era um doutor da lei, era um homem que
abrangia na sua mente toda cultura da época, a
cultura grega e romana, juntamente com a
cultura judaica.
Paulo possuía, portanto, uma capacidade
intelectual bastante cultiva-da e desenvolvida
que o faria compreender aquilo que os demais
apóstolos de Jesus ainda não haviam
compreendido.
Quando remontamos àquele tempo, vemos que a
pequena igreja do caminho em Jerusalém, não
obstante a sua simplicidade e a sua pureza,
aproximava-se ainda bastante do ritualismo
judaico. Entretanto, Jesus havia rompido com
esse ritualismo. Ele ensinara a libertação
espiritual do homem, libertação pela graça, pela
compreensão espiritual que o cristianismo trazia
e não prisão aos dogmas do judaísmo. Um dos
exemplos disso nós tivemos na luta do apóstolo
Paulo com o apóstolo Pedro. Pedro, não obstante
toda sua fé, toda sua firmeza cristã, entendia que
para ser cristão, um homem devia primeiro
tornar-se judeu. Assim, ele não admitia no
cristianismo aquele que não fosse primeiramente
circunci-dado, não fosse marcado com o estigma
do judaísmo para poder, dali por diante avançar
para o cristia-nismo. Paulo foi contra isto.
Mostrou que nada disto era necessário, que o
cristianismo era uma libertação, era uma carta
de alforria concedida àqueles que estavam
presos ao pecado, que era preciso libertar-se
desse conceito e avançar para as claridades da 
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A conversão de Paulo; A igreja do caminho;
Cristianismo: libertação espiritual dos
homens.

Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem
por algum homem, mas por Jesus Cristo e por
Deus pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e
todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da
Galácia. Graças a vós, e paz da parte de Deus,
nosso pai, e da do senhor Jesus Cristo, que se deu
a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar
do presente mundo perverso, conforme a
vontade de nosso Deus e pai, a quem seja dada a
glória pelo século dos séculos, amém. (Gl, 1:1-5)



Ao homemlibertação espiritual.
Então, por isso é que Paulo diz que ele não
recebeu o evangelho de Jesus de parte de
nenhum homem.
Nenhum homem lhe deu isso, mas Jesus, que o
ressuscitou dentre os mortos.
Nessa frase só, Paulo condena inteiramente toda
antiguidade religiosa do judaísmo, porque ele
mostra que aqueles que ainda estavam
apegados aos dogmas antigos, eram
considerados por ele, Paulo, como os mortos. O
Cristo o ressuscitou dentre os mortos, porque o
levantou da lei a que ele se apegava, a lei criada
pelos homens, para encontrar a libertação
espiritual nos ensinos do evangelho. E o Cristo,
ele mesmo, o Cristo quem deu a Paulo o seu
evangelho. Esta era das façanhas de que Paulo
constantemente se vangloriou durante o seu
apostolado. Ele dizia sempre que não recebera o
evangelho nenhum homem, de nenhum discípulo
de Jesus, mas recebera do próprio Jesus. O
próprio Cristo é que lhe dera a mensagem
evangélica total para que ele a estabelecesse no
mundo. E isto ele reafirma neste momento ao
iniciar a carta aos Gálatas.
(J. Herculano Pires in O Evangelho de Jesus em Espírito e
Verdade, 1ª ed. Paideia, 2016)
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Tu não és força nêurica somente,
Movimentando células de argila,
Lama de sangue e cal que se aniquila
Nos abismos do Nada eternamente;

És mais, és muito mais, és a cintila
Do Céu, a alma da luz resplandecente,
Que um mistério implacável e inclemente
Amortalhou na carne atra e intranquila.

Apesar das verdades fisiológicas,
Reflexas das ações psicológicas,
Nas células primevas da existência.

És um ser imortal e responsável,
Que tens a liberdade incontestável
E as lições da verdade na consciência.

(Augusto dos Anjos in Parnaso de Além-túmulo, psicografia
Francisco C. Xavier, Ed.FEB-NET)



Informativo mensal do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ
Rua Frei Itaparica, 33 Ponte São João, Jundiaí, SP., telefone (11)4587.5357.

acesse nossas redes sociais: www.vinhadeluzjundiai.org.br
fale conosco - contato@vinhadeluzjundiai.org.br

agenda
atividades

@vinhadeluzjundiai

A TODOS OS FREQUENTADORES
A direção do LAR ESPÍRITA VINHA DE
LUZ, tem mantido durante o
isolamento social determinado pelas
autoridades, em função do corona
vírus (covid-19) o atendimento às
famílias que buscam socorro
material, como alimentos, com o
distanciamento seguro, e sem a
realização de reuniões com os
assistidos. Além disso, tem também
mantido as despesas inerentes à 
instituição, pagas em dia. Como a frequência de todos nós não está ocorrendo,
as receitas para a manutenção básica da instituição também não estão
ocorrendo. Esta situação nos leva a pedir a colaboração de todos, não apenas
em doação de alimentos que atendam os assistidos materialmente pela casa,
mas também, se possível, em dinheiro, com depósitos na conta corrente da
instituição, cujos dados passamos a seguir. Gratos pela colaboração.

Banco Itaú (341)
 Agência – 0026

Conta corrente – 03995.8 
Lar Espírita Vinha de Luz

CNPJ – 50.977.636/0001-66
CÓDIGO PIX—50977636000166

LEMBREMO-NOS de que a Providência Divina opera invariavelmente  para o
bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade.

Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos
desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales, com a dureza das rochas. Assim

também, no círculo de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem
desastrosos,  à atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio
e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades

na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao
Senhor a benção da Luz Divina para o teu coração e para a tua inteligência, a
fim de que não te percas no labirinto dos problemas; contudo não esqueças

de que, na maioria das  ocasiões, o socorro inicial dos céu nos vem ao
caminho comum  através de angústias e desenganos.  Aguarda, porém,
confiante, a passagem dos dias. (Emmanuel — lição 63 de Pão Nosso).

SEGUNDA-FEIRA
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20h25 Estudo do livro 'Obreiros da Vida Eterna' - presencial  e on-line  Instagram 
(Fernando)

Estudo do livro 'O Livro dos Médiuns' - presencial e on-line  Youtube - (Dráuzio)20h20

19h55 Passe individual - apoio da equipe técnica -

19h30 Estudo do Evangelho                                 14h30 - presencial 
19h15 Vibração/Passe à distância - a pedidos -

20h00 Evangelização Crianças                                 Adolescentes - a partir de 12 anos -

TERÇA-FEIRA,
20h00 Live das Parábolas e outros temas  - exclusivo no Youtube

QUARTA-FEIRA
19h30 Tratamento espiritual / conversa fraterna

20h55 Passe individual
20h00 Estudo das obras básicas  - Evangelho e Livro dos Espíritos -

- apoio da equipe técnica -

QUINTA-FEIRA
20h15 - Eventualmente - Live e Cursos on-line

20h00
20h50 Passe individual

Estudo das obras básicas ( Evangelho e Livro dos Espíritos)

- apoio da equipe técnica -

SEXTA-FEIRA

- presencial e on-line 

- a partir de 5 anos -

 - exclusivo no Youtube
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clica aqui
 Acesse a playlist do Estudo

https://chat.whatsapp.com/KlxVF0aT1VMJSXuYTAidL0
https://chat.whatsapp.com/KlxVF0aT1VMJSXuYTAidL0
https://chat.whatsapp.com/KlxVF0aT1VMJSXuYTAidL0
https://youtube.com/playlist?list=PL-_CyzxuzvSVM9uiWBO-WAYpEp3dvGdUw
https://youtube.com/playlist?list=PL-_CyzxuzvSXgHa9lHgM8K_C45CUvMrHD


ESTUDO
Terceira obra da Codificação Espírita, hoje
o livro espírita mais lido no Brasil. Contém
a essência do ensino moral de Jesus. 
 Estruturado em 28 capítulos
consoladores, este livro oferece um
roteiro seguro para a nossa reforma
íntima, objetivo apontado pelo Cristo de
Deus como indispensável para
alcançarmos a felicidade vindoura, a paz
interior que tanto almejamos, essa
conquista que somente a observância
integral das Leis divinas pode
proporcionar ao Espírito imortal na sua
ascensão evolutiva para Deus.

(fonte www.amazon.com)

clique e assista no Youtube

ESTUDO
A partir da premissa de que a morte
definitiva não existe e de que devemos
sempre evoluir, o Espírito André Luiz
apresenta o trabalho de amigos
espirituais que viajam para auxiliar na
transição para o plano superior de
Espíritos dedicados ao bem. É nesta nova
realidade que os seres desencarnados
devem se preparar para voltar à Terra e
continuar sua jornada rumo ao
crescimento moral. Em 20 capítulos de
profundos exemplos de princípios da
Doutrina Espírita, Obreiros da vida eterna
mostra como são imensas as dimensões
vibratórias do universo e como é
essencial o aperfeiçoamento íntimo, o
amparo amigo e o verdadeiro serviço
para alcançar o equilíbrio pessoal.

clique e assista no Youtube
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https://youtube.com/playlist?list=PL-_CyzxuzvSWNORxraBadXxO6mPhn_0oo
https://youtube.com/playlist?list=PL-_CyzxuzvSURBopKaJgogqOjWdir3QKn


Já anota pra lembrar !

Aproveita e

compartilha com

outras pessoas.

Inscreva-se já
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 www.vinhadeluzjundia.org.br

https://www.youtube.com/larespiritavinhadeluzjundiai/?sub_confirmation=1
http://www.vinhadeluzjundiai.org.br/
http://www.vinhadeluzjundiai.org.br/

