
terem sido socorridos, apoiados, renovados
intimamente, e suas necessidades espirituais do
momento, atendidas.

Diante desta data, indicando uma longevidade
da casa, OREMOS todos pela continuidade da
vida do Lar. 

COMEMORA-SE também neste 03 de outubro o
reencarne daquele que seria o codificador da
doutrina dos Espíritos, sob o nome oficial de
Denizard Hyppolyte Leon Rivail na cidade de
Lyon, na França, em 1804. Filho de magistrado,
estudou em Yverdun, Suíça, na escola de
Pestalozzi, tornando-se após dela sair, membro
atuante na área educacional, escrevendo livros
sobre educação, que foram adotados pela
Universidade da França. DE seus estudos sobre as
mesas girantes, frisson nas rodas sociais dos
anos 1850 em Paris, constata a existência de
inteligências por traz dos fenômenos, publica em
abril de 1857 aquele que é a base de todo o
arcabouço científico/filosófico do espiritismo – O
Livro dos Espíritos.  – sob o pseudônimo de Allan
Kardec para separar das atividades normais do
professor Rivail.  

Uma curiosidade – grafamos o nome conforme
biografia elaborada por Jorge Rizzini. Entretanto 

 Algumas notas interessantes
03 de outubro 1962 - 03 de outubro de 2022

* 60 anos *

COMPLETA o Lar nesta segunda feira, 03 de
outubro de 2022, 60 anos de existência, todos
eles vividos conforme os preceitos Espíritas,
dentro da codificação Kardeciana, com objetivos
na divulgação da doutrina dos Espíritos, e à
assistência social fraterna, espiritual e/ou
material às pessoas que o procuram. 

A convivência fraterna entre seus frequentadores
sempre foi o seu marco maior, sejam associados,
voluntários, colaboradores, assistidos material
e/ou espiritualmente, façam ou não parte da
direção. O que sempre importou é que façam
todos, sem nenhuma exceção, parte integrante
da casa, participando de alguma forma das
atividades desenvolvidas, como sejam, cursos
doutrinários presenciais,  através de aulas de
reforço escolar, palestras de orientação às mães,
distribuição de roupas, alimentos, balcão de
empregos, aulas de economia doméstica, projeto
educar pelo futebol; participação nos eventos
beneficentes, plantões de socorro espiritual,
enfim, em todas atividades desenvolvidas com o
objetivo de socorro espiritual e/ou material a
quem deles necessitar. Como consequência
dessas atividades, o ambiente criado pela
espiritualidade maior, dá a todos a certeza de 
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os que andam no mundo com todos os desejos
satisfeitos; 
os que não sentem necessidade de trabalhar; 
os que clamam contra a ingratidão sem
examinar os problemas dos supostos ingratos; 
os que julgam comprar o céu, entregando um
vintém ao serviço da caridade e reservando
milhões para enlouquecer os próprios
descendentes, nos inventários de sangue e ódio; 
os que condenam e amaldiçoam, ao invés de
compreender e abençoar; 
os que perderam a simplicidade e precisam de
uma torre de marfim para viver; 
os que se fazem peso morto, dificultando o curso
das boas obras ... 
Deserção! Deserção! sé trazemos semelhante
chaga, corrigenda para nós! ... 
E se a vemos nos outros, compaixão para eles!...

 

(Emmanuel in “Seara dos Médiuns, psicografia Francisco C.
Xavier, FEB 2ª edição, 1973)

 
 
 
 
 

 
220. A faculdade mediúnica está sujeita a
intermitências e a suspensões momentâneas,
tanto para as manifestações físicas, quanto para
a escrita. Eis a resposta dos Espíritos a algumas
perguntas feitas a propósito: 

1. Os médiuns podem perder sua faculdade? 
Isso acontece com frequência, qualquer que seja
o gênero da faculdade. Mas quase sempre,
também, não passa de uma interrupção
momentânea, que cessa com a causa que a
produziu. 

2. A causa da perda da mediunidade seria o
esgotamento do fluido? 
- Qualquer que seja a faculdade do médium, ele
não tem poder sem o concurso simpático dos
Espíritos. Quando nada obtém, nem sempre é
porque a faculdade lhe falta, mas
frequentemente são os Espíritos que não querem
ou não podem servir-se dele. 

3. Qual a causa do abandono do médium pelos
Espíritos? 
O uso que ele faz da mediunidade é o que mais
influi sobre os Espíritos bons. Podemos
abandoná-Io quando ele a emprega em
futilidades ou com finalidades ambiciosas, e
quando se recusa a transmitir as nossas palavras
ou a colaborar na produção dos fenômenos para
os encarnados que apelam a ele ou que precisam
ver para se convencerem. Esse dom de Deus não
é concedido ao médium para o seu prazer, e
menos ainda para servir às suas ambições, mas

existem inúmeras publicações que grafam o
nome como Hyppolyte Denizard Leon Rivail. Mas,
todos indistintamente o chamam de Professos
Rivail.

 
18 DE ABRIL – DIA NACIONAL DO ESPIRITISMO
Conforme a lei 14.354 e 31 de Maio de 2022, o
dia 18 de abril é instituído como o Diz Nacional
do Espiritismo,. A lei é de autoria do senador
Eduardo Girão, homenageia o lançamento de O
Livro dos Espíritos, primeira obra do pentateuco
Kardeciano, lançado nessa data, como todos
sabemos. Diz o autor da lei “O conhecimento da
Doutrina Espírita foi certamente o acontecimento
mais marcante desta minha encarnação,
consolidando valores e fortalecendo a fé em
Deus.”

Reunião pública de 13-5-60 - Questão nº 220 - §§ 1º, 2º e 3º

Médiuns desertores não são apenas aqueles que
deixam de transmitir com fidelidade sinais e
palavras, avisos e observações da Esfera
Espiritual para a Esfera Física. 
De criatura a criatura flui a corrente da vida e
todos nós, encarnados e desencarnados de
qualquer condição, estamos conclamados a lutar
pela vitória do Bem Eterno. 
Desertores são igualmente: 
os que armazenam o pão, sem proveito justo,
convertendo cereais em cifrões vazios; 
os que pregam virtudes religiosas e sociais,
acolhendo-se em trincheiras de usura; 
os que fecham escolas, escancarando prisões; 
os que transformam as chaves da Ciência em
gazuas douradas; 
os que levantam casas de socorro, desviando
recursos que deveriam ser aplicados para sanar
as dores do próximo; 
os que exterminam crianças em formação,
garantindo a impunidade, no silêncio das
próprias vítimas; 
as mães que, sem motivo, emudecem as trompas
da vida no santuário do próprio corpo,
embriagando-se de prazeres que vão estuar na
loucura; 
os que aviltam a inteligência vendendo emoções
na feira do vício;
os que se afogam lentamente no álcool; 
os que matam o tempo para que o tempo não
lhes dê responsabilidade; 
os que passam as horas censurando atitudes de
outrem, olvidando os deveres que lhes
competem;
os que andam no mundo com todos os desejos
satisfeitos; 
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Desertores
Trecho de 'O Livro dos Médiuns' 
Perda e suspensão da
mediunidade



para servir ao seu progresso e para dar a
conhecer a verdade aos homens. Se o Espírito vê
que o médium não corresponde mais aos seus
propósitos, nem aproveita as instruções e os
conselhos que lhe dá, afasta-se e vai procurar um
protegido mais digno. 
(O Livro dos Médiuns, capítulo XVII, questão 220, itens 01 a 03

– Tradução J. Herculano Pires, 29{ edição LAKE)

Quando se considera que as existências humanas
são solidárias entre si e que somos solidários na
responsabilidade de nossos atos, a partir da
afirmação do Cristo de que são muitas  as
moradas, é conclusivo chegarmos a um novo
conceito complementar, mas de maior expressão:
também a de solidariedade entre os mundos
habitados. Essa tese autoriza a admitir
migrações interplanetárias. Note-se que um
conceito como que puxa outro num crescendo e
assim a sobrevivência da alma como noção
básica de todas as religiões chega a
culminâncias. Com as palavras do Cristo
tomadas a descoberto e incorporadas à Doutrina
dos Espíritos, a da reencarnação e a da
pluralidade dos mundos habitados, vistas em
conexão, fica a Terra em sua verdadeira posição
no Cosmo assim no entendimento da Ciência
como no campo da conceituação intelecto-moral
da filosofia, pelo menos da filosofia espírita, com
a interpretação desmistificada e decodificada
dos textos da Nova Escritura. E deixa de envergar
a hegemonia dos velhos conceitos bíblicos do
geocentrismo. Já não é tida e havida por única
residência de seres inteligentes. E por força não
estão brincando os cientistas que gastam tempo
precioso, muito dinheiro e que cansam a
paciência no afã da investigação dos sinais de
vida inteligente além dos Espaços. Mais próximos
dos cientistas está exatamente o Espiritismo. Ou
vice-versa.

Certo que é preciso muito cuidado com tudo isso.
O que já se escreveu de fantasioso a respeito é de
admirar. Nomes famosos assinaram descrições
não confirmadas ... Videntes e sonhadores nem se
contam. Nem porque isso seja um fato, outro é o
caminho. Cuidado e paciência são necessários. O
que a respeito nos falam os Espíritos que
reputamos sérios não tem nada de espetacular,
mas de cabimento. É por aí que se pode trilhar.
Não se trata de descrições de vida em outro
planeta. Mal entendemos quando nos falam da
vida espírita ainda no âmbito da psicosfera
terrestre. Enumeramos, em resumo, pelo menos o
que seriam cinco noções que podem nortear o 

nosso raciocínio. Elas são tiradas das afirmações
constantes de ”0 Livro dos Espíritos", de "A
Gênese" e de "A Caminho da Luz". Seriam elas: 1ª
- Os Espíritos não estão ligados indefinidamente
a um mundo, nele não passam obrigatoriamente
por todas as fases de progresso até à perfeição.
2ª - Não precisam os Espíritos passar pela fieira
interminável dos mundos, mas pelo
correspondente a cada grau de sua evolução. Em
cada um deles ocupará situações diferentes e
somará experiências. 3ª - Os mundos por sua vez
também progridem, com o progresso de sua
humanidade, mas haverá sempre retardatários,
recalcitrantes no erro, que o novo estágio
evolutivo não mais comporta. 4ª - Os
recalcitrantes, embora com bons níveis de
conhecimento, podem então sofrer degredo
provisório. Levam o progresso adquirido a
mundos primitivos, impulsionando o progresso
das populações primitivas e a si próprios
beneficiando pelo sofrimento e pelo trabalho. 5ª -
Espíritos devotados ao Bem podem imergir em
mundos atrasados em missão de auxílio sem a
condição de degredo.

Ora, dir-se-á, trocaria o Espiritismo o Inferno dos
pagãos, e que a Igreja levou de herança, por esse
outro tipo de castigo? Menos mal, todavia. Mas o
que se deseja passar aqui, porque predomina
como princípio divino, é não bem o castigo, mas a
solidariedade. Aqui a oportunidade de progredir e
de fazer progredir dignifica o processo. Na idéia
do Inferno e das penas eternas não existe o
sentido da recuperação nem do auxílio de
ninguém. 

Quais seriam os elementos de substancialização
da tese? Ela explicaria alguma coisa mais?
Perfeito. Ela explica lendas como reminiscências.
Ajusta afirmações que sem ela ficariam sem
cabimento, no rol dos dogmas que muitos
aceitam porque é proibido não aceitar. Adão
passa a ser o símbolo de uma raça, a raça
adâmica. 

E é por isso que ele, o pretenso primeiro homem,
encontrou cidades e sua descendência encontrou
mulheres com quem coabitar. Era uma raça não
autóctone, que veio trazer um surto de progresso
ao homo sapiens. O pecado original não tem
nada de fantasia do Éden. Era a lembrança da
culpa, do pecado que originou o degredo. E a
lenda deixa entender em seu simbolismo que era
sobretudo o da luxúria. Aí se enquadra a idéia da
queda dos anjos rebelados. Ora, bons que
fossem, não se poderiam tornar maus, rebelados,
porque em seu nível de progresso os anjos estão
em plena harmonia com Deus.

Rebeldes os Espíritos, embora o progresso
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intelectual, caíram nas malhas do degredo como
um imperativo de ajuste. As saudades do mundo
que deixaram formaram o quadro do paraíso
perdido. E é por isso que se diz ainda dos deuses
que desceram em tempos idos, realizaram a
miscigenação das raças humanas e
desapareceram. 

E fica então a pergunta: estaria a Terra
caminhando hoje em dia para um próximo
processo de expurgo? É o que deixa entender a
questão 1019, exatamente a última de O Livro
dos Espíritos". Uma longa dissertação de São
Luís. Um expurgo à vista. O que não significa
nenhuma hecatombe, mas um trabalho de
seleção em curso. E será então que os mansos e
pacíficos herdarão a Terra, um mundo que terá
passado para a fase da regeneração. Promoção
que poderá ocorrer por todo o decorrer do
próximo milênio, ao que podemos supor. Porque
a lei do Progresso abrange os seres inteligentes e
os mundos no Infinito. 

(Alberto de Souza Rocha in Reencarnação em Foco, 1ª edição
Casa Editora O CLARIM, 1991)

 
 
 
 

...Disse, então, Jesus aos judeus que nele creram:
"Se vós permanecerdes nas minhas palavras.

verdadeiramente sereis meus discípulos". 
 

Há crer e crer. Os demônios criam: criam, mas
não praticavam, criam mas não se convertiam. O
templo cristão é uma escola. Aquele que se limita
a admirar lhe a fachada, contornando-o ou
permanecendo no vestíbulo, não sabe o que é
essa escola; ignora e ignorará tudo o que ali é
ensinado. 

O Cristianismo é uma doutrina que precisa de ser
apreendida e de ser sentida. Estuda-se sua ética
mais com o coração que com a inteligência.
Aquele que não sente em si mesmo a influência
da moral cristã, desconhece .o que ela é, embora
tenha perfeito conhecimento teórico de todos os
seus preceitos e postulados. O coração regista
emoções: nossos atos, nossa conduta gera as
emoções. O Cristianismo é a verdadeira doutrina
positiva, visto como é a doutrina da prova e da
experiência pessoal. 

Ninguém saberá o que significa - amai vossos
inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal -,
enquanto não escoimar seu interior de toda a
odiosidade, de todo o sentimento de rancor.
"Bem-aventurados os que choram, porque eles
serão consolados": - Quem pode saber o valor
desta beatitude senão aquele cujas lágrimas de
arrependimento ou de dor o conduziram aos pés
da cruz? "Vinde a mim, vós todos, que vos 

aliviarei." Estas palavras não têm sentido para os
epicuristas, para os felizes do século, para os
ricos e para os poderosos da Terra. Mas os
pobres, os pequeninos, os sofredores sabem
perfeitamente, por experiência, o quanto elas
valem e o que significam. "Aquele que não abre
mão de tudo quanto tem, não pode ser meu
discípulo." Semelhante expressão é loucura para
o onzenário, para o banqueiro, para o homem de
negócio, para todos os argentários do mundo.
Porém, é um programa para quem já descobriu
outra espécie de riqueza: a que "o ladrão não
rouba e a traça não rói". 
"Recebei o Espírito Santo", - que juízo poderão
fazer desta dádiva os que ainda não a
receberam? Definirão o caso de mil formas,
jamais, porém, conhecerão do fenômeno
enquanto não o experimentarem em si mesmos.
Teólogos eminentes, ilustrados e eruditos, têm
escrito coisas sem nexo quando se reportam ao
assunto. Porquê? Porque do caso conhecem pela
mente, mas o ignoram de coração. Daí o dizer de
Paulo: "Só o homem espiritual entende o que é
espiritual." 
Jesus não foi teólogo, nem sacerdote. A Teologia,
tal como ensinam as religiões, tem confundido
muitos crentes, tem dividido e subdividido o
rebanho do Cristo, sem jamais levar consolo a um
só coração. 
Na fé de Jesus-Cristo não há confusão. Sua
túnica era inconsútil: uma só peça.
Sua doutrina é integral; e só podemos conhecê-la
seguindo as pegadas do Senhor, que é a sua
personificação. Jesus é um mestre cuja escola é
ele mesmo. Por isso, deixou de escrever, não
legou livro algum à Humanidade, que veio remir.
O Cristianismo não se reduz a teorias: é luz, é
verdade, é vida. 
O homem é conversível. Jesus veio promover sua
conversão anunciando o Evangelho antes que
existisse qualquer livro ou manuscrito com essa
designação. O Evangelho é uma mensagem
convidando os homens para o reino de Deus.
Para alcançá-lo, porém, é mister uma condição:
converter-se. Converter significa mudar de vida,
deixar o caminho velho, e tomar rota nova, pois o
homem tem vivido no reino da. carne, da mentira
e do egoísmo; e o reino de Deus é precisamente o
oposto, isto é, o reino do espírito, da. verdade e
do amor. 
Cristãos verdadeiros, portanto, são somente
aqueles que se reformam continuadamente. Este
é o cunho que os distingue dos falsos crentes, dos
cristãos de fancaria e de rotulagem. 

(Vinicius in Nas pegadas do Mestre, FEB 3ª dição, 1979).
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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 Estudo do Evangelho  - exclusivo no Grupo do Whatsapp - vídeo de 5 minutos -

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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BIBLIOTECA
Nosso acervo está disponível para
consulta e empréstimos. Obras para
adultos e também para crianças.
Estamos aceitando doações.
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clica aqui

https://chat.whatsapp.com/KlxVF0aT1VMJSXuYTAidL0


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)
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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.



Já anota pra lembrar !

Aproveita e

compartilha com

outras pessoas.
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Você gosta de trabalhar com crianças?
Tem vontade de fazer algum trabalho
voluntário? Estuda a Doutrina Espírita?
Frequenta o Lar Espírita Vinha de Luz?
Então você tem a oportunidade de nos
ajudar na Evangelização das nossas
crianças, na nossa missão de prepará-las
para serem pessoas do bem. Só há um
pré-requisito indispensável: AMOR! Ter
amor no coração! Para saber mais,
informe-se! Entre em contato conosco
pelas redes sociais 
ou pelo nosso Whatsapp (11) 4587.5357.


