
 Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a
fim de externar-se entre os homens, embora o
dinheiro seja elemento importante na lavoura do
bem. 
 O ouro que descansa raramente ajuda a
discernir. 
Uma casa bancária não tem livros para registro
de sentimentos. 
 Não é tanto de competições que o Senhor
necessita a fim de patentear-se entre os homens,
embora as competições colaborem na conquista
da habilidade. 
 A concorrência que apaixona raramente ajuda a
discernir. 
 A multidão aristocrática que se comprime no
turfe de vez em vez grita e chora, aplaudindo um
vencedor, e esse vencedor é sempre um cavalo. 
 
 Para sermos fiéis na interpretação do Senhor,
junto daqueles que nos rodeiam, precisamos,
acima de tudo, da paciência e do amor, porque só
a paciência trabalha sem cessar, construindo o
progresso e a compreensão, e só o amor é poder
que realmente transforma a vida. 
 
(Emmanuel in Seara dos Médiuns, psicografia Francisco C.
Xavier, 2ª edição FEB, 1973)

Faixa
 Reunião pública de 30-5-60 Questão nº 223 - §6°

 Não é tanto de fenômenos que necessita o
Senhor a fim de evidenciar-se entre os homens,
embora os fenômenos consigam alicerçar a
convicção. 
 O espetáculo que assombra raramente ajuda a
discernir. 
 Uma chuva de meteoros suscita observações
científicas, mas não interfere em questões de
conduta.
 
 Não é tanto de palavras que o Senhor necessita
a fim de revelar-se entre os homens, embora as
palavras sejam recursos imprescindíveis na
extensão do Reino de Deus. 
 A discussão que contunde raramente ajuda a
discernir. 
 O mais nobre orador pode representar-se num
disco.
 
 Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita
a fim de mostrar-se entre os homens, embora os
raciocínios cooperem na sublimação da
inteligência. 
 O cálculo que exagera raramente ajuda a
discernir. 
 O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da
cabeça, mas desconhece os problemas do
coração. 
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 6º - O Espírito comunicante transmite
diretamente o seu pensamento ou tem como
intermediário o espírito do médium.
 - O Espírito do médium é o intérprete, porque
está ligado ao corpo que serve para a
comunicação e porque é necessária essa cadeia
entre vós e os Espíritos comunicantes, como é
necessário um fio elétrico para transmitir uma
notícia à distância, e na ponta do fio uma pessoa
inteligente que a receba e comunique.
 
 NOTA DO TRADUTOR - O papel do médium nas
comunicações é sempre ativo. Seja o médium
consciente ou inconsciente, intuitivo ou
mecânico, dele sempre depende a transmissão e
sua pureza. Essa condição explicaria muitas
dificuldades que os observadores apressados
atribuem a intuitos de mistificação, caso
tivessem a prudência científica necessária para
uma análise mais profunda do problema
mediúnico. A mediunidade, como se vê, é mais
complexa. e sutil do que o supõem os críticos e
negadores sistemáticos.

 (O Livro dos Médiuns, questão 06, Espírito Verdade, tradução
J. Herculano Pires, 29ª edição LAKE, 2014)

Trecho de O Livro dos
Médiuns a que se refere
Emmanuel
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quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes,
fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem
convicção nem paixão, amam com tibieza e
gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria?
Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma.
E esse grande problema ficaria inteiramente por
resolver, se o Espiritismo não viesse em auxílio
dos pesquisadores, para demonstrar-lhes as
relações existentes entre o corpo e a alma, e
dizer-lhes que, desde que são reciprocamente
necessários, é indispensável cuidar de ambos.
 Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do
corpo, instrumento da alma; desconhecer as
necessidades que lhe são peculiares por força da
própria natureza, é desconhecer as leis de Deus.
Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-
arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão
responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos
acidentes que causa. Sereis por acaso mais
perfeitos se, martirizando o corpo, não vos
tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e
mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso,
mas inteiramente nas reformas a que
submeterdes o vosso Espírito. Dobrai-o, subjugai-
o, humilhai-o, mortificai-o: é esse o meio de o
tornar mais dócil à vontade de Deus, e o único
que conduz à perfeição. 

 (• Georges • Espírito Protetor, Paris, 1863 – in O Evangelho
Segundo o Espiritismo, CAPÍTULO XVII, item 11 Tradução J.
Herculano Pires, 98ª edição LAKE, 2018)

Cuidar do corpo e
do espírito
 11. Consistirá a perfeição espiritual na
maceração do corpo? 
  
 Para resolver esta questão, apoio-me em
princípios elementares, e começo por
demonstrar a necessidade de cuidar do corpo,
que, segundo as alternativas de saúde e doença,
influi sobre a alma de maneira muito
importante, pois temos de considerá-la como
prisioneira na carne. Para que esta prisioneira
possa viver, movimentar-se, e até mesmo
conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve
estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos
uma comparação: eis que ambos se encontram
em perfeito estado; que devem fazer para
manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as
suas necessidades tão diferentes? O embate
entre eles parece inevitável, e difícil chegar-se
ao segredo do equilíbrio. 
Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos
ascetas, que  desejam abater o corpo, e o dos
materialistas, que querem diminuir a alma.
Duas violências, quase tão insensatas uma 

Equilíbrio e Harmonia
 Não usar é mais fácil que não abusar. Há mais
facilidade em deixarmos os vícios do álcool, do
fumo -e do jogo, que em regularmos nossa
alimentação mantendo-a nos rigorosos limites
do necessário. 
O objeto dos vícios não constitui inelutável
necessidade, ao passo que, sem comer ninguém
pode viver. Vícios não se regulam: banem-se. A
alimentação requer peso e medida. E' preciso,
portanto, maior soma' de esforços neste caso que
naquele outro. 
 Da mesma sorte, é muito mais fácil
conformarmo-nos. com a pobreza que
limitarmos voluntariamente nossas ambições.
Em ser pobre pela força de circunstâncias não há
mérito algum; enquanto que o conservarmo-nos
no justo limite de simples independência
pecuniária, por vontade própria, sofreando
intencionalmente os surtos da ambição, é algo de
meritório. 
 O governo do equilíbrio requer vontade firme,
saber, paciência e perseverança. Tais requisitos
só se reúnem à custa de esforços e porfias. 
O abstêmio acaba perdendo completamente o
desejo de beber, de fumar, de jogar, etc., 



tornando-se-lhe, por isso, fácil manter-se livre
daqueles vícios, uma vez subjugados. Seu poder
de resistência não é mais abalado, não é mais
excitado, visto como desapareceu nele o hábito
contraído, a necessidade fictícia, em tempo
sustada. 
Precisamente o contrário é o que se dá com a
temperança. O comedimento, a medida exata
na alimentação, no trabalho, no repouso, na
vigília, no sono, no prazer, na aplicação mental,
no exercício físico e em tudo o mais que constitui
necessidades inalienáveis é de dificílima
execução. A linha rigorosa do equilíbrio falseia,
oscila como o fiel da balança, precipitando, ora
a concha da direita, ora a da esquerda. E' a
consequência das constantes excitações,
reclamando nossa atenção para exigências
legítimas de nossa dupla natureza - física e
espiritual. Em atender a essas naturais
solicitações na proporção precisa, sem excessos
nem insuficiências, é que está a magna
dificuldade. 
 Não obstante, é forçoso superá-Ia, porquanto, a
saúde, tanto do corpo como do espírito, depende
desse justo equilíbrio cuja chave está conosco. A
Providência, em sua sabedoria, colocou nas
mãos do homem o seu bem e o seu mal, a sua
dita e a sua desdita, fazendo-o arquiteto de seus
destinos. 
 Não podemos ser felizes e venturosos enquanto
não lograrmos aquele desideratum, enquanto
não criarmos em nós mesmos essa harmonia
que em tudo se verifica na natureza e em cujos
fundamentos repousa a vida do Universo. 
 O bem-estar físico, ou saúde, prende-se ao
fenômeno do metabolismo, que outra coisa não
é senão o balanço exato entre a receita e a
despesa de nosso organismo. 
 Os mundos mantêm-se girando em suas
respectivas órbitas, graças ao equilíbrio
impecável que resulta de suas forças: atração e
repulsão. Em tal se resume a maravilhosa
mecânica celeste. No macrocosmo como no
microcosmo, o segredo está no equilíbrio. 
A estabilidade social depende, a seu turno, de
uma questão de equilíbrio entre dois fatores: a
ordem e o progresso. Ordem de mais traz
estacionamento. Progresso desmedido gera a
anarquia. O concurso de ambos numa justa
proporção  determina e assegura a marcha
regular da evolução. 
 A própria virtude. degenera, deixa de ser
virtude, quando lhe falta o equilíbrio. Zelo
excessivo é intolerância. Paciência demasiada é
indiferentismo. Dignidade em excesso é orgulho.
Humildade que a tudo se curva é baixeza, é
vilania. Daí o acerto do adágio latino: ln medio
virtus. 
 Finalmente: tudo na vida é harmonia, e 
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“Arrastamentos e paixões: Vigiemos a nós
mesmos para que não venhamos a resvalar para
as margens da senda que nos cabe trilhar.”

Ideia dirigida

e harmonia é equilíbrio. Deus é a suprema
harmonia das causas. Ele revela-se no Amor
porque o Amor é a majestosa harmonia dos
sentimentos apurados, assim como a música é a
harmonia dos sons. 
Estabeleçamos, pois, a harmonia do nosso ser,
colocando-o em harmonia com o Infinito: de tal
depende a nossa felicidade. 

(Vinicius in Nas Pegadas do Mestre, FEB 5ª edição, 1979)

 Observando as conquistas da Civilização,
reflitamos nos poderes da ideia dirigida de que
necessitamos no burilamento e ascensão do
espírito. 
Por séculos, o homem usou tugúrios de taipa por
domicílio, todavia, submeteu-se à inspiração das
Esferas Superiores e ergueu os parques
residenciais que dignificam as cidades modernas;
por milênios viajou no dorso de animais de
grande porte, no entanto, obedeceu aos impulsos
determinados pelo  progresso e aprimorou a
maquinaria com que anula distâncias. 
 Pensa nos méritos da ideia dirigida de que não
prescindimos no próprio aperfeiçoamento. 
 Se te acreditas doente, encaminha as forças da
imaginação para o reajuste, provendo o corpo
com os recursos de proteção possíveis ao teu
alcance, para que a ideia dirigida de saúde te
mantenha o equilíbrio orgânico. 
 Se julgas reter o germe das moléstias que te
marcaram os ascendentes, guia os desejos de
renovação para nível mais alto, abraçando
hábitos e ideais superiores às convicções e aos
costumes em que se te acomodavam os
avoengos, para que a ideia dirigida te garanta
libertação. 
 Se te admites carregando incapacidade
intelectual, conduze os anseios de conhecimento
para a cultura, utilizando atenção e tempo
disponíveis no estudo nobre, para que a ideia
dirigida te assegure os investimentos da
educação. 
 Se te aceitas por vítima de infortúnio e
abandono, orienta aspirações de felicidade para
o trabalho e para a cooperação fraternal,
esposando serviço e humildade por recomeço de
aprendizado, para que a ideia dirigida te granjeie
simpatia e reconforto. 
A ideia dirigida é alicerce de qualquer
organização; entretanto, como ocorre ao projeto
de obra determinada, que exige material 



 

Vozes do Infinito
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“Louco, que emerges de apodrecimentos,
Alma pobre, esquelético fantasma
Que gastaste a energia do teu plasma
Em combates estéreis, famulentos...

Em teus dias inúteis, foste apenas
Um corvo ou sanguessuga de defuntos,
Vendo somente a cárie dos conjuntos,
Entre as sombras das lágrimas terrenas.
 
Vias os teus iguais, iguais aos odres
Onde se guarda o fragmento imundo.
De todo o esterco que apavora o mundo
E os tóxicos letais dos corpos podres.
 
E tanto viste os corpos e as matérias
No esterquilínio generalizados.
E os instintos hidrófobos, danados,
Em meio de excrescências e misérias.

Que corrompeste a íntima saúde
Da tua alma cegada de amargores,
Que na Terra não viu os esplendores
E as ignívomas luzes da virtude.

Olhos cegos às chamas da bondade
De Deus e à divina misericórdia,
Que espalha o bem e as auras da concórdia
No coração de toda a Humanidade.

Descansa, agora, vibrião das ruínas.
Esquece o verme, as carnes, os estrumes.
Retempera-te em meio dos perfumes
Cantando a luz das amplidões divinas.

(Augusto dos Anjos = Parnaso de Além-túmulo, psicografia
Francisco C. Xavier – Edição digitalizada FEB – 2009)

adequado para que se levante, a ideia dirigida
não vale só por si. Para evidenciar-se, é
indispensável conjugá-la ao suor da realização.
Mesmo assim, urge compreender que, se pede a
alavanca da vontade, a fim de fundamentar-se
no bem, ligar-se ao bem, revestir-se do bem e
sustentar-se no bem, reclama trabalho intenso
de nossa parte, para que se mantenha no melhor
que possamos fazer. Porque, sendo a ideia
dirigida uma construção da inteligência, a
inteligência do mal  age também com ela.

 (Emmanuel in Meditações Diárias, psicografia Francisco C.
Xavier, 1ª edição IDE – 2009)

solicite aqui

http://www.vinhadeluzjundiai.org.br/conte%C3%BAdo


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

19h30

20h15

20h50

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).

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

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 / acompanhe as divulgações

QUARTA-FEIRA
Tratamento espiritual / conversa fraterna

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

- apoio da equipe técnica -

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

20h00
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 Estu
do

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
Apresenta a ação da Justiça Divina e a
jornada que aguarda o Espírito assim que
ele deixa o plano terrestre. A primeira
parte da obra apresenta as diferentes
crenças sobre céu e inferno, anjos e
demônios, punições e recompensas depois
da morte, além de análises dos conceitos
sob o ponto de vista das próprias Leis da
Natureza. A segunda parte aborda a real
situação da alma, tanto durante o
processo de desencarnação quanto após
a morte, baseada em exemplos e
depoimentos de inúmeros Espíritos bem-
sucedidos ou não em suas experiências. O
livro ajuda a esclarecer mais uma face da
vida além-túmulo, com suas recompensas
e adversidades, de acordo com o mérito
de cada um..

(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

Lucas Coraine conduz o estudo da
importantíssima obra repleta de
ensinamentos e lições do Mestre

Jesus que podem ser aplicados no
nosso dia-a-dia.

acesse aqui

https://www.youtube.com/larespiritavinhadeluzjundiai/?sub_confirmation=1
http://www.vinhadeluzjundiai.org.br/
http://www.vinhadeluzjundiai.org.br/
http://www.vinhadeluzjundiai.org.br/conte%C3%BAdo

