
Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso,
não podem esquecer a obrigação de preservá-lo
a cavaleiro de todas as investidas dos alunos
ociosos, que nada procuram senão divertir e
polemizar. 
Vê-los-emos, em todos os lugares, sempre
dispostos a pentear as ocorrências e expor de
público as caspas recolhidas, para o espetáculo
das discussões sem proveito.
Resguardemos a mensagem edificante do
Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da
lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis
perquirições sobre a casca, com deliberado
abandono da substância. 
Há dois milênios se agita a opinião da Terra em
torno do Cristo, organizando-se, em nome dele,
guerras e conchavos, disputas e controvérsias,
dietas e conselhos, interpretações e
perseguições, mas o que permanece firme,
através do tempo, é a palavra do Evangelho. 
Armem-se os caçadores de fenômenos como
desejem, e detenham, como puderem, os
elementos que a vida endereça à necessária
renovação.  
Todo fenômeno edifica, se recebido para
enriquecer o campo da essência. 
Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução,
desmaterializando o espírito, quanto possível, 

 Dever Espírita
Reunião pública de 23-5-60 / Questão 137

Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec
que os Espíritos elevados se ligam de preferência
aos que procuram instruir-se. 
E quem busca instruir-se, escolhe o caminho do
esforço máximo. 
Todo educandário é instituto de disciplina. 
Entretanto, aqui e ali, aparecem alunos viciados
em recreio e preguiça, suborno e cola. 
Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes
situações, no jogo das aparências, mas nunca o
respeito e a confiança dos professores dignos do
título que conquistaram. 
Na Doutrina Espírita, escola maternal de nossas
almas, há mais de um século surgem aprendizes
de todas as condições.
Aos que pediam fenômenos para alicerçar a
convicção, foi concedida pelos instrutores da
Humanidade a mais alta cópia de francas
demonstrações da sobrevivência. 
As pesquisas rigorosamente científicas de
William Crookes e as respostas positivas do
Plano Espiritual valeram por insofismável
testemunho da verdade, a benefício de todo o
orbe, e, porque os discípulos da Nova Revelação
se espalhassem por toda parte, as experiências
foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas,
sob variada nomenclatura, em todas as direções. 
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Cantinho do Larpara que o Espírito se conheça e se disponha a
brilhar. 
(Emmanuel in Seara dos Médiuns, psicografia Francisco C.
Xavier – FEB 2ª ed. 1973)

 
 

137. Comunicações Instrutivas são as
comunicações sérias que têm por finalidade
principal algum ensinamento dado pelos
Espíritos sobre as Ciências, a Moral, a Filosofia,
etc. Sua maior ou menor profundidade dependem
do grau de elevação e de desmaterialização do
Espírito. Para se obterem proveitos reais dessas
comunicações, é necessário que elas sejam
regulares e que sejam seguidas com
perseverança. Os Espíritos sérios se ligam aos
que desejam instruir-se e perseveram, deixando
aos Espíritos levianos o cuidado de divertir os que
só veem nas comunicações uma forma de
distração passageira. 
É somente pela regularidade e a frequência
dessas comunicações que podemos apreciar o
valor moral e intelectual dos Espíritos com os
quais nos comunicamos, bem como o grau de
confiança que eles merecem. Se necessitamos de
experiência para julgar os homens, de mais ainda
talvez necessitemos para julgar os Espíritos.
Dando a essas comunicações a qualificação de
instrutivas nós a supomos verdadeiras, porque
uma coisa que não fosse verdadeira não poderia
ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais
empolgante linguagem. Não poderíamos, pois,
incluir nesta categoria certos ensinos que de
sério só têm a forma, frequentemente empolada
e enfática, através da qual Espíritos mais
presunçosos do que sábios procuram enganar.
Esses Espíritos, porém, não conseguindo suprir o
próprio vazio, não poderiam sustentar o seu
papel por muito tempo. Logo mostrariam o seu
lado fraco, por pouco que as suas comunicações
tenham continuidade ou que se saiba empurrá-
los até os seus últimos redutos. 

(Allan Kardec in O Livro dos Médiuns, Segunda parte, cap. X,
item 137. Tradução J.H.Pires – LAKE 29ª edição, 2014)

Trecho de O Livro dos
Médiuns a que se refere
Emmanuel

Terapêutica Espiritual
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No encerramento das atividades do ano, o
departamento de assistência entregou cestas de
alimentos e brinquedos aos frequentadores da
casa que buscam também o socorro material

Cestas de alimentos
48 Famílias cadastradas 
(estas famílias perfazem 118 pessoas)
10 Colaboradores 
(coletores de lixo, porteiros, etc.)
19 Não cadastrados           
(pessoas, famílias em grandes dificuldades)
Total de cestas: 77

83 sacolas de brinquedos para crianças até 12
anos.

Houve também a já tradicional festa, com
brincadeiras, cantos de coral formado pelos
frequentadores, e lanche a todos, ao final.

Razão; Sentimento; Religião cristã; Processo de
racionalização; Terapêutica espiritual; Poderes
mediúnicos; Imposição das mãos; Passe espírita.

Faziam-se muitos milagres e prodígios entre o
povo pelas mãos dos apóstolos. Todos estavam
de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos
outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles,
mas o povo os engrandecia. Cada vez mais se
agregavam crentes ao Senhor, homens e
mulheres em grande número a ponto de levarem
os enfermos até pelas ruas e os porém em leitos
e em chergões para que, ao passar Pedro, ao
menos a sua sombra cobrisse alguns deles.
Também das cidades circunvizinhas de Jerusalém
afluía uma multidão trazendo enfermos e
atormentados de espíritos imundos os quais
eram todos curados. (At, 5:12-16) 
Vemos nesse trecho do livro de Atos tão
significativo, tão importante, como o problema
da terapia espiritual vem de longe, vem mesmo
dos tempos mais remotos da humanidade. Houve
sempre uma terapêutica no espírito na Terra, e
esta terapêutica do espírito acentuou-se
principalmente no Cristianismo. Por quê?  Porque
o Cristianismo é, por assim dizer, um momento
de divisão entre duas fases da evolução religiosa
do homem na Terra. Até o Cristianismo, nós
encontramos as religiões empolgadas apenas
pelo seu aspecto de revelação divina, por aquilo
que é dado ao homem como que de graça,
através de altas figuras da espiritualidade.



Mas o Cristianismo modificou essa situação.
Jesus encarnou-se na Terra como um homem,
um homem pobre, filho de operário, operário ele
mesmo, vivendo com dificuldade sua pobreza,
mas procurando transmitir aos homens um novo
alento para a compreensão do mistério da sua
própria existência na Terra. E Jesus procurou
racionalizar a religião, aquela religião puramente
emotiva que nascia, por assim dizer, do
sentimento, sem passar por aquilo que Kardec
chama o crivo da razão; aquela religião emotiva
que chegava a todos os absurdos, a atribuir
condições divinas a criaturas humanas, a animais
e até acidentes geográficos como, por exemplo o
Rio Jordão, que era um rio sagrado, o Monte
Sinai, que era um monte sagrado. Aquela religião
emotiva passou, a partir de Jesus, por um
processo de racionalização. Assim, os apóstolos
de Jesus eram homens que, embora provindos
desse mundo, por assim dizer, subterrâneo das
simples emoções espirituais, apesar disso já
estavam aprendendo a  racionalizar os
problemas religiosos. E eles aprenderam com
Jesus que a terapêutica espiritual é exercida
através de poderes mediúnicos que as criaturas
humanas possuem, poderes que, naturalmente,
lhes é dado pelo espírito que constitui a sua
essência. Assim, os apóstolos passaram a curar,
porque Jesus os ensinou a curar. Primeiro
mostrou como se curava. Ele praticava a
imposição das mãos - isto que hoje chamamos no
Espiritismo de passe. O passe espírita não é mais
do que a imposição das mãos. 
A imposição das mãos pra ticada por Jesus foi
ensinada aos apóstolos, e os apóstolos a
realizaram e a desenvolveram no mais alto grau,
a ponto de obterem as curas mais
extraordinárias com a simples imposição das
mãos. Nesse episódio do livro de Atos, nós vemos
que até mesmo a sombra do apóstolo Pedro,
quando ele passava junto dos mendigos deitados
ali à porta do templo, a sombra dele era
considerada pelos mendigos como milagrosa. É
evidente que a sombra não teria efeito nenhum.
Mas é evidente também que o poder mediúnico
curador do apóstolo Pedro, médium curador que
ele era, se transmitia aos doentes no momento
em que ele passava por eles. 
E assim nós temos, nesse episódio do livro de
Atos, uma das mais belas confirmações
evangélicas da realidade e da verdade do
Espiritismo e das suas práticas como continuação
do cristianismo em espírito e verdade aqui na
Terra. 

(J. Herculano Pires in O Evangelho de Jesus em Espírito e
Verdade. Ed. Paideia 1ª edição 2016)
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Terapêutica Espírita
[ ... ] de graça recebestes, de graça dai. (JESUS 
 Mateus 10:8)

Bem-aventurados aqueles que se entregam ao
serviço do bem, como a semente humilde na
obscuridade da terra. O Pai enriquece-lhe as
mãos de alegrias e bênçãos, como enriquece os
ramos verdes das árvores de flores e frutos.
(BEZERRA DE MENEZES) 

É simples e bela a terapêutica espírita. Dispensa 
 quaisquer atavios rituais, instrumentos,
diplomas. É por excelência a caridade pura,
doação fraterna, ato de amor ao próximo. 
Requer silêncio, ambiente elevado, sintonia com o
mais alto através da prece. Deve ser realizada
com simplicidade, pois as coisas mais belas e
relevantes da vida espiritual têm os traços da
singeleza, da ternura e do amor. 
O tratamento espírita abrange três aspectos
básicos, como se segue:
1 - O tratamento fluidoterápico (passes), que
deve ser ministrado regularmente ao enfermo e
que visa ao seu reequilíbrio energético, físico e
espiritual;
2 - As reuniões de desobsessão realizam o
tratamento espiritual de profundidade, trazendo
ao presente, através das comunicações
mediúnicas dos espíritos envolvidos, as causas
remotas ou mais próximas dos distúrbios mentais
que ora atormentam o paciente.
3 - A imprescindível transformação moral que
este deve empreender, recebendo para isso as
orientações espíritas necessárias que o motivam
para uma mudança interior, o que hoje se
poderia denominar de processo de autoajuda
espírita.

Assim devem ser estas as bases do tratamento
espiritual, em benefício dos sofredores de todos
os matizes. 
No âmbito dos transtornos mentais, os
resultados são extremamente positivos, estejam
eles associados ou não, a obsessões de cunho
espiritual.

(Suely C. Shubert in Transtornos Mentais editora Intervidas 1ª
edição 2012) 

O porteiro e o almirante
O Almirante Francisco Vieira Paim Pamplona, que
foi Presidente da Federação Espírita Brasileira e
espírita dos mais abnegados, no Rio, dirigia o
"Asilo de Órfãos Anália Franco" e era ali muito
procurado. 
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Homem de muitas atribuições, compadecia-se
daqueles companheiros aos quais não podia
ceder maior atenção. 
Pensando sanar o problema, tomou a
cooperação de um confrade desempregado que
lhe pedira auxílio. 
Até que lhe arranjasse colocação, o moço ficaria
junto à instituição, atendendo às visitas
inesperadas. 
Conversaria pacientemente. 
Trataria a todos com caridade. 
Indicaria o horário certo em que ele pudesse ser
encontrado, sem prejuízo do trabalho. 
E ele, o Almirante, pagaria modesta remuneração
do próprio bolso. 
O amigo aceitou, contente. 
No vigésimo dia de serviço, porém, Paim
Pamplona teve responsabilidades mais graves e
por lá ficou, até muito tarde, sem que o homem
soubesse de sua presença, em sala próxima. 
Em certa hora, ouviu altas vozes. 
Aguçou o ouvido e escutou. 
O moço gritava para pobre mulher: 
- Safe-se daqui! "Sua" velhaca! A senhora acha
que pode pedir ao Almirante uma coisa dessas?
Espiritismo não é feitiçaria. Se a senhora voltar
aqui com este assunto de homem fugido, bato a
porta em sua cara! Compreendeu? Rua! vá para a
rua! O Almirante não esteve, não está e nem
estará. Suma de minha vista! 
- Desculpe! desculpe! - rogava a pobre. Mas o
improvisado porteiro gritava: 
- Rua, antes que eu chame a polícia! Rua, antes
que eu chame a polícia! 
A senhora saiu correndo. 
O Almirante chegou calmo e ainda encontrou o
moço fulo de cólera. 
- Há quantos dias você está trabalhando? –falou
Paim Pamplona, sem alterar-se. 
- Vinte dias, Almirante. 
O distinto oficial da Marinha Brasileira enfiou a
mão no bolso, retirou a carteira, contou a
importância e estendeu as cédulas ao moço,
dizendo-lhe: ,
 Bem, meu filho, de hoje em diante não se
considere mais a meu serviço. 
- Mas, por quê? - indagou o amigo desapontado. 
E o Almirante sereno: 
- A cena que você acabou de representar não
condiz com o programa espírita desta Casa. 

(Hilário Silva in Almas em Desfile, psicografia Francisco C.
Xavier, FEB 10ª edição 2003)

Estude, medite,
converse Kardec
A cada leitura, cada meditação, o seu
entendimento vai aumentando, tanto das coisas
da matéria, como das do Espírito, as quais
retratam as nossas reais necessidades e os
motivos de estarmos reencarnados. 

Questão nº 364. Do livro
"O CONSOLADOR"
O espiritista para evolutir na doutrina, necessita
estudar e meditar por si mesmo ou será
suficiente frequentar as organizações
doutrinárias, esperando a palavra dos guias?
- É indispensável a cada um o esforço próprio no
estudo, meditação, cultivo e aplicação da
Doutrina, em toda a intimidade de sua vida.
A frequência às sessões ou o fato de presenciar
esse ou aquele fenômeno, aceitando lhe a
veracidade, não traduz a aquisição de
conhecimentos.
Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas
nunca poderá desempenhar os vossos deveres
próprios, nem vos arrancar das provas e das
experiências imprescindíveis à vossa iluminação.
Daí surge a necessidade de vos preparardes
individualmente, na Doutrina, para viverdes tais
experiências com dignidade espiritual, no
instante oportuno.

(Emmanuel in O Consolador psicografia Francisco C. Xavier –
FEB 8ª edição 1980) 



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

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).

19h30

20h15

20h50

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

Saúde
mental
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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/

