
palmas de quem chega e de quem recepciona,
entre a menina Kate e o Espírito Charles Rosna,
baseando-se em pancadas os rudimentos da
linguagem primitiva entre os dois planos.
Desde então, embora as dificuldades morais de
muitos dos trabalhadores humanos,
reencarnados no circuito terrestre, começam a
operar diversas comissões mediúnicas,
chamando pacificamente a atenção da Terra.
Os fenômenos físicos por Daniel Dunglas Home e
pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por
Eusápia, tanto quanto através de outros
medianeiros, falam à aristocracia do poder e da
inteligência, em palácios e laboratórios, agitando
os salões de lazer e as preocupações da
imprensa.
Aos ruídos da visitação invisível, misturam-se os
ruídos da opinião.
Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali,
mãos luminosas acenando por toda a parte,
vozes ressoam entre lábios selados, mensagens
rápidas são transmitidas, de maneira direta, e
entidades materializam-se ante os
experimentadores, tomados de assombro.
Entretanto, a obra do entendimento é encetada

 Aviso, chegada e entendimento

Reunião pública de 25-4-60 Questão nº 160

A intervenção franca do Plano Espiritual, no
Plano Físico, pode ser admitida no conceito
popular como embaixada portadora de metas
decisivas, a definir-se em três períodos
essenciais: aviso, chegada e entendimento.
De Swedenborg a Andrew Jackson Davis,
surpreendemos a mediunidade ativa, sob as
ordens da Esfera Superior, no aviso da renovação
necessária.
E se pequenas disparidades são registradas no
verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar
que na interpretação da realidade, quanTo na
interpretação da música, a expressão isolada
varia, conforme as peculiaridades do
instrumento.
Em 1848, no vilarejo de Hydesville, inicia-se
publicamente a chegada dos comandos da
sobrevivência.
Os emissários desencarnados, quais familiares há
muito tempo ausentes da própria casa, alcançam
a moradia terrestre, batendo freneticamente à
porta.
Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as

1

Ajude a todos com sua oraçãoAjude a todos com sua oraçãoAjude a todos com sua oração



raramente se manifesta entre os que dispõem de
meios mais perfeitos de comunicação, como a
escrita e a palavra . Geralmente a faculdade
diminui num sentido à medida que se desenvolve
em outro. (2)

Nota do tradutor
(2) Os Espíritos não dão aos fenômenos físicos a
mesma importância que lhes atribuímos.
Interessam-se mais pelas manifestações
inteligentes, destinadas à transmissão de
mensagens ou à conversação esclarecedora.
Veja-se o caso de Francisco Cândido Xavier,
dotado de excelentes faculdades de efeitos
físicos mas aplicando-se, por instrução de seus
guias, especialmente à psicografia. Os
fenômenos impressionam e servem muitas vezes
para despertar o interesse pela Doutrina, mas o
que realmente interessa é esta, com suas
consequências morais e espirituais. Os Espíritos
superiores chegam a proibir manifestações
físicas em grupos que podem produzir mais no
sentido da orientação e do alevantamento moral.
Assim fizeram na Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas. (N. do T.)
(O Livro dos Médiuns - Allan Kardec - tradução J.
Herculano Pires - LAKE 25ª ed. 2014)

fragmentou-se em pequenas e grandes facções, 
com Allan Kardec, que esclarece a posição da
doutrina e do fenômeno, como quem separa o
trigo da vestimenta de palha, estabelecendo
rumos, criando obrigações e definindo
responsabilidades.
Mas, como toda edificação espiritual obedece à
cronologia da mente, ainda hoje encontramos
milhares de pessoas na fase do aviso e milhares
de outras na fase da chegada, entre a esperança
e a convicção.
Quanto a nós, que nos achamos na fase do
entendimento, saibamos concretizar os princípios
da fraternidade e esparzir o socorro moral em
benefício das consciências, estendendo a luz  ao
coração do povo, porquanto o Plano Espiritual
atinge o Plano Físico, em cumprimento das
promessas do Cristo, de modo a reunir todas as
criaturas na lei do bem e habilitá-las,
convenientemente, para a continuidade do
serviço de hoje, no grande futuro ou no grande
além, ante a Vida Maior.
(Emmanuel in Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco C.
Xavier, FEB 2ª ed. 1973)

Questão de O Livro dos Médiuns a que se refere
Emmanuel - MÉDIUNS DE EFEITOS FÍSICOS

160. Os médiuns de efeitos físicos são
particularmente aptos a produzir fenômenos
materiais como os movimentos dos corpos
inertes, os ruídos, etc. Podem ser divididos em
médiuns facultativos e médiuns involuntários
(Ver 2ª parte, caps. II e IV).
Os médiuns facultativos têm consciência do seu
poder e produzem fenômenos espíritas pela
própria vontade. Essa faculdade, embora
inerente à espécie humana, como dissemos, não
se manifesta em todos no mesmo grau. Mas se
são poucas as pessoas que não a possuem, ainda
mais raras são as que produzem grandes efeitos
como a suspensão de corpos pesados no espaço,
o transporte através do ar e sobretudo as
aparições.
Os efeitos mais simples são o da rotação de um
objeto, de pancada por meio de movimentos
desse objeto ou dadas interiormente na sua
própria substância. Sem se dar importância
capital a esses fenômenos, achamos que não
devem ser menosprezados.  Podem proporcionar
interessantes observações e contribuir para
firmar a convicção. mas convém notar que a
faculdade de produzir efeitos materiais 

2

A LENDA DO DINHEIRO
Conta-se que, no princípio do mundo, o Senhor
entrou em dificuldades no desenvolvimento da
obra terrestre, porque os homens se entregaram
a excessivo repouso.
Ninguém se animava a trabalhar.
Terra solta amontoava-se aqui e ali. Minerais
variados estendiam-se ao léu. Águas estagnadas
apareciam em toda parte.
O Divino Organizados pretendia erguer lares e
templos, educandários e abrigos diversos, mas ...
com que braços?
Os homens e as mulheres da Terra, convidados
ao suor da edificação por amor, respondiam:
"Para quê?". E comiam frutos silvestres,
perseguia animais para devorá-los e dormiam
sob as grandes árvores.
Após refletir muito, o Celeste Governados criou o
dinheiro, adivinhando que as criaturas, presas da
ignorância, se não sabiam agir por amor,
operariam por ambição. 
E assim aconteceu.
Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade 
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incentivando-se a produção de benefícios gerais
e de valores imaginativos.
Apareceram candidatos a toda espécie de
serviços.
O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para
fundar uma grande olaria. Outro requereu meios
de pesquisar minérios pesados, de maneira a
transformá-los em utensílios. Certo trabalhador
suplicou recursos para aproveitamento de
grandes áreas na exploração de cereais. Outro,
ainda, implorou empréstimo para produzir fios,
de modo a colaborar no aperfeiçoamento do
vestuário. Servidores de várias procedências
vieram e solicitaram auxílio financeiro destinado
à criação de remédios.
O Senhor a todos atendeu com alegria.
Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e
oficinas rudimentares se improvisaram aqui e
acolá, desenvolvendo progresso amplo na
inteligência e nas coisas.
Os homens ansiosamente procurando o dinheiro,
a fim de se tornarem mais destacados e
poderosos entre si, trabalhavam sem descanso,
produzindo tijolos, instrumentos agrícolas,
máquinas, fios, óleos, alimento abundante,
agasalho, calçados e inúmeras invenções de
conforto, e, assim, a terra menos proveitosa foi
removida, as pedras aproveitadas e os rios
canalizados convenientemente para a irrigação;
os frutos foram guardados em conserva preciosa;
estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a
oeste e as águas receberam as primeiras
embarcações.
Toda gente perseguia o dinheiro e guerreava pela  
posse dele.
Vendo, então, o Senhor que os homens
produziam vantagem e prosperidade, no anseio
de posse, considerou, satisfeito:
- Meus filhos da Terra não puderam servir por
amor, em vista da deficiência que, por enquanto,
lhes assinala a posição; todavia, o dinheiro
estabelecera benéficas competições entre eles,
em benefício da obra geral. Reterão
provisoriamente os recursos que me pertencem
e, com a sensação da prosperidade, improvisarão
todos os produtos e materiais de que o
aprimoramento do mundo necessita. Esta é a
minha Lei de Empréstimo que permanecerá
assentada no Céu. Cederei possibilidades a
quantos mo pedirem, de acordo com as
exigências do aproveitamento comum; todavia,
cada beneficiário apresentar-me-á contas do que 
houver despendido, porque a Morte 

conduzi-los-á, um a um, à minha presença. Este
decreto divino funcionará para cada pessoa, em
particular, até que meus filhos, individualmente,
aprendam a servir por amor à felicidade geral,
livres do grilhão que a posse institui.
Desde então, a maioria das criaturas passou a
trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de
propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do
qual cada homem e cada mulher prestarão
contas a Ele mais tarde.
(Neio Lucio in Alvorada Cristã, psicografia Francisco C. Xavier
- FEB 3ª ed. 1977)

Companheiro de Cristo
Companheiro do Mestre Nazareno,
De cruz alçada aos ombros no caminho,
Segue vencendo o escuro torvelinho
Que contemplas, na estrada, olhar sereno ...

Guarda o teu peito de esperanças pleno,
À procura da paz do Excelso Ninho,
Alma que sofre sob o pelourinho
Das provações do cárcere terreno ...

Segue abraçado ao lenho em que te escoras,
Abençoando as lágrimas que choras,
Suprimindo-te as dores, ao vencê-las ...

E hás de encontrar o Cristo que te espera,
Numa clara manhã de primavera, 
Por entre as flores de um jardim de estrelas! ...

Eurícledes Formiga, psicografia Carlos A. Baccelli, em reunião
pública no "Grupo Espírita da Prece", na noite de 6-10-90, em
Uberaba, MG)
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Tenha um ideal de vida. Fuja do vazio existencial de que muitos se tornam prisioneiros. O homem que tem
ideais sempre encontrará forças interiores para transpor quaisquer obstáculos. 
Encontre uma razão para viver, alguém a cuidar, um ideal a atingir, uma meta a alcançar, um sonho a
realizar. É provável que certas depressões se instalem em mentes que não se enobreceram no prazer de
ser útil à vida. Quem não aprende a cooperar com a vida, não pode exigir cooperação de ninguém.
Quem tem objetivos e trabalha por eles sente a própria vida palpitando dentro de si. A vida se realiza em
cada um dos nossos sonhos concretizados. Quanto mais ideal, mais trabalho mais vida, e quanto mais
vida, mais felicidade.
O espírito veio ao mundo terreno para se realizar. Ninguém reencarnou para uma excursão de férias.
Procure se perguntar sobre o que tem feito da vida, das horas que passam e não voltam e das
oportunidades que surgem e não se repetem.
Você terá outras tantas encarnações para repetir experiências malsucedidas, mas saiba que esta
existência não terá replay.
Quando você deixar este mundo, fatalmente olhará para suas mãos e perceberá se elas estão vazias ou
cheias de realizações positivas. Você pode fazer um ensaio e começar a notar isso agora mesmo. Ainda dá
tempo de você mudar a história da sua vida e ser lembrado amanhã como alguém que não deixou a vida
passar em branco.

A FORÇA DO IDEAL 

(José Carlos de Lucca in Força Espiritual -
Petit Editora - 2007)
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www.vinhadeluzjundiai.org.br - fale conosco - vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br
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A TODOS OS FREQUENTADORES
A direção do LAR ESPÍRITA VINHA DE
LUZ, tem 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 ao lado. 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 - presencial e on-line 
19h15 Vibração/Passe à distância - a pedidos -

20h00 Evangelização Adolescentes - a partir de 12 anos -

TERÇA-FEIRA, 03
20h00 Live das Parábolas  - exclusivo no Instagram

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, 5

20h15 Live do Dia das Mães  - exclusivo no Youtube

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
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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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ESTUDO
Existem Espíritos? Com esta questão
instigante, que inicia "O livro dos
Médiuns" , Kardec nos aponta o caminho
a ser construído na leitura desta obra: 
 através de um método rigorosamente
científico,  compreender, de maneira
clara,  lógica e inequívoca, todas as leis
que regem o fenômeno mediúnico e
desmontar todas as ideias supersticiosas
ou fantasiosas sobre o tema. Como todos
nós somos médiuns e o nosso intercâmbio
com o plano espiritual é constante,  este
livro é também uma fantástica
ferramenta de autoconhecimento e
reflexão profunda sobre o nosso propósito
de vida... Assim,  sinta-se convidado para
esta "aventura".
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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.
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LIVE exclusiva - 03.maio
Escolhemos uma das parábolas de
Jesus Cristo para mostrar como
ensinamentos tão valiosos ainda
se fazem presentes no nosso dia-
a-dia. Assista no nosso canal do
Instagram, ao vivo.

LIVE exclusiva - 05.maio

A Doutrina Espírita e o papel
fundamental da mulher.
Construir laços, reparações,
posicionamento, importância.
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Já anota pra lembrar !

Aproveita e

compartilha com

outras pessoas.


