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Não jogue este jornal em vias públicas

Evangelho no Lar

Editorial
A mídia, em geral, acaba sendo
rotulada como portadora de más
notícias. E ficar por dentro do dia
a dia das cidades e do mundo, pode
se tornar um programa bem indigesto.

Destruímos o local onde vivemos com a nossa inércia. Bueiros
entupidos com lixo, causando
enchentes; queimadas no terreno
baldio, matando toda a fauna e
afastando animais.

São inúmeras tragédias, de todos os tipos, em todos os lugares.
Independente de credo ou posição
social todos estão sujeitos.

E o que dizer de todos estes
atos em âmbito global: o efeito
estufa, a poluição, os alagamentos?

Uma das causas é a “Transição
Planetária” pela qual estamos passando. Nesse período, o mal dará
lugar ao bem e aos bons. Passaremos por um estágio de regeneração
e limpeza do mundo.
Mas é importante lembrar, que
independente em que acreditamos,
precisamos ter ciência de que muito do que está acontecendo no orbe
terrestre tem influência direta dos
nossos atos. Ou melhor, dos nossos
erros, da nossa alienação e do nosso desdém.

Tudo culpa nossa!
Deus não é injusto, e só estamos colhendo o que plantamos.
Agora é o momento de decidirmos de que lado queremos ficar: no mundo regenerado, ou em
planos inferiores para corrigirmos
nossas imperfeições?
Faça a sua escolha.
Boa leitura!
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1. Escolha o dia de sua preferência. Sugerimos um dia de
fácil memorização, por exemplo, segunda ou sexta-feira.
2. Escolha um aposento silencioso e agradável da casa,
de preferência a sala de jantar,
e que esteja com os aparelhos
eletro-eletrônicos desligados.
3. Coloque uma jarra com
água sobre a mesa, para fluidificação. Na falta dessa podem ser utilizados copos,
qualquer um, em número correspondente aos integrantes
do Evangelho.
4. Sentar-se à mesa sem
alarde e sem barulho.
5. Fazer a prece de abertura, a que toque mais fundamente o sentimento familiar.
Pode ser uma prece pronta ou
uma prece espontânea, o importante é repetirmos o sentimento da fé e a confiança na
proteção Divina.

7. Os demais integrantes
poderão tecer comentários
também, caso o desejem,
mesmo que estes levem a assuntos pessoais e/ou a diálogos, naturalmente que sempre pertinentes ao tema em
foco. O Evangelho no Lar
é antes de tudo uma reunião
de espíritos reencarnados no
mesmo ambiente, buscando
através da prece, da elevação
de pensamentos e do diálogo
fraterno, o amparo e o auxílio
do alto para seus problemas
e necessidades. Não deve ser
jamais solene ou ritualístico,
com palavras e movimentos
decorados a lembrar missas e
demais cultos.

8. Para incentivar a participação dos filhos ou demais
membros, com exceção dos
pequeninos, é conveniente
pedir que leiam mensagens
espíritas, para reflexão do
grupo. Incentivar também,
com carinho, o comentário
6. Após, fazer uma leitura
após a leitura. Sugerimos
PARTICIPE
DO JORNAL
VERDADE E VIDA
breve de O Evangelho
Segunaqui os livros Fonte Viva e/
do o Espiritismo. Comentar
ou Pão Nosso, de Emmacom palavras próprias o trenuel, Agenda Cristã e/ou Sicho lido. No início poderá
nal Verde, de André Luiz.
existir certa timidez, mas,
com o correr do tempo, os
comentários surgirão espontaneamente, pois os espíritos
Elaborado pelo Instituamigos estarão auxiliando na
to
André
Site
Espírita
Se você estuda a Doutrina
Espírita
e tem facilidade
paraLuiz.
escrever,
envie-nos
um
compreensão
dos textos
seleAndré
Luiz
www.institutocionados.artigo inédito e ele poderá ser publicado aqui no jornal.*
andreluiz.org/

Envie para: renatagirodo@ig.com.br
* os textos estarão sujeitos a análise prévia
RECORTE
E USE

ANUNCIE AQUI

C O LAB O R E

Coloque sua empresa em evidência e
contribua com a divulgação do Espiritismo.

Acesse o site www.adde.com.br e no menu “colabore” você pode se cadastrar e
doar mensalmente o valor que desejar.

Ligue (17) 98118-9373
E-mail: anizio@delarco.com.br

Para manter o trabalho de divulgação da doutrina, a ADDE precisa de sua ajuda.

Você também pode ser um voluntário, participando das reuniões mensais, sempre
na última segunda-feira do mês, às 20h realizadas na sede da ADDE:
Rua Voluntários de São Paulo, 3180 - sala 111 Centro - S. J. do Rio Preto - SP

fonte: http://institutoandreluiz.org/evangelho_no_lar.html
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Visão Espírita

por: Roosevelt Tiago

Enchentes, secas,
catástrofes e misérias,
afinal, o que a vida quer?

Trazidos
pelas
situações
inesperadas
ou
ocorrendo
reincidentemente, em períodos
distintos, somos visitados por
catástrofes que se apresentam em
várias roupagens.

dissemos ser a destruição uma
necessidade para a regeneração
moral dos Espíritos, que, em cada
nova existência, sobem um degrau
na escala do aperfeiçoamento?
Preciso é que se veja o objetivo,

Enquanto que a falta de água,
furta a vida em determinada
região, o excesso dela arrasta,
impiedosamente, cidades inteiras,
deixando um rastro de morte e
destruição por toda parte.

de uma melhor ordem de coisas
e para que se realize em alguns
anos o que teria exigido muitos
séculos.”
E pensaríamos: — Por que
Deus tem “pressa” se é dono da

Já deveríamos, nas portas da
regeneração do planeta, possuir
uma conduta menos pautada
pelo materialismo que escraviza,
e focados na Divindade que
dizemos acreditar.

Partindo da ideia de que a vida
é conduzida por uma inteligência
soberana, deve, necessariamente,
existir uma causa que explique ou
justifique tamanha crueldade da
natureza.
Procurando
apoio
nas
orientações
dos
espíritos,
recorremos em O Livro dos
Espíritos, onde Allan Kardec
questiona no item 737, sobre esses
flagelos destruidores: “Com que
fim fere Deus a Humanidade por
meio de flagelos destruidores?”.
Observemos
que
Kardec
pergunta sobre a “finalidade”
dos flagelos e a resposta pede
cautelosa análise: “Para fazê-la
progredir mais depressa. Já não

edificante. Temos hoje inúmeras
religiões,
todas
com
seus
adeptos e uma única finalidade:
tornar o homem melhor. Porém,
prosseguimos tropeçando em
situações primárias, falando de
um amor que não praticamos, de
uma bondade que esquecemos e
de uma retidão moral tendenciosa.

para que os resultados possam
ser apreciados. Somente do
vosso ponto de vista pessoal
os apreciais; daí vem que os
qualificais de flagelos, por efeito
do prejuízo que vos causam.
Essas subversões, porém, são
frequentemente necessárias para
que mais pronto se dê o advento

eternidade?
E chegaríamos à conclusão
de que a pressa, no sentido da
expressão, reflete o nosso atraso
e não a falta de tempo do Criador.
Tudo que já poderíamos ter
aprendido, mas ainda é apenas
teoria divorciada de prática

Não dá mais tempo de
deixarmos a bondade somente
como
ornamento
fictício,
afinal, tendo templos, igrejas e
centros espíritas todos lotados,
já deveríamos encontrar na vida
cotidiana, maior fraternidade e
conduta de paz.
Na condição de alunos
atrasados, ou tratamos de aprender
o que viemos aqui realizar, ou as
aulas serão cada vez mais penosas.
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Amor que se vai,
amor que se vive

As pessoas pensam diferentes e
divergem, por isso se completam.
Quando se desentendem, o tempo
faz com que se reaproximem. As
mágoas passam, o perdão surge,
porque o perdão é um derivado do
amor.

Quem os levou embora?
Crescemos, e com isso, perdemos
a ingenuidade, como Adão e Eva
perderam o paraíso. Estamos

amor imenso.

decepcionados, porém, eles são
nossos pais. Nos amam mais que
qualquer pessoa neste mundo, nos
amam mais que nossos filhos, que
a pessoa que escolhemos casar
e viver junto a vida inteira. É um

os defeitos que eles por ventura
tenham. Não sabemos quantos
Natais estarão conosco, porém, eu
quero curtir cada momento com
eles, que poderá ser o último.

Como nos sacrificamos por
nossos filhos, eles se sacrificaram
por nós, e isso compensa todos

por: Aloísio Silva

os números contados de trás para
frente, dez, nove, oito... Pergunte
a um amigo ou amiga cuja mãe ou
pai já se foi, se gostaria de passar o

Temos uma vida inteira para
refazer equívocos, livrar dos
remorsos, perceber os nossos
próprios erros, perdoar os erros
alheios, pois a vida é feita de erros,
e com eles nós aprendemos.
O perdão vai aos poucos
surgindo em nosso coração e nele
fazendo morada, então tudo fica
bem, o tempo é o nosso maior
aliado. Porém, com relação aos
pais idosos, não sabemos quanto
tempo estarão conosco. Com
eles, a regra de esperar não se
aplica. Descobrimos que nossos
pais têm mais defeitos do que
imaginávamos.
Nos aborrecemos com algumas
atitudes deles, que parecem estar
diferentes.
Cadê os
infância?

nossos

Foram abduzidos?

heróis

da

ANUNCIE AQUI
Coloque sua empresa em evidência e
contribua com a divulgação do Espiritismo.
Ligue (17) 98118-9373
E-mail: anizio@delarco.com.br

A vida física deles começa a ter

Natal com eles. Dá para imaginar a
resposta?
Vamos
aproveitar
cada
momento, começando hoje, agora!
Viva bem com os seus amados
velhos, com os seus amados
novos.
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Capa

por: Francisco Ortolan

Modelos Mentais
de Julgamentos

Muitas vezes nos deparamos em
situações cômicas, devido o nosso
julgamento com relação à atitude
do outro e nos pegamos fazendo
exatamente igual. São lições que a
vida nos oferece num processo de
espelhamento.

“Tendências ou pensamentos
julgadores estão sedimentados
em nossa memória profunda,
são subprodutos de uma série de
conhecimentos que adquirimos na
idade infantil e também por meio
das vivências pregressas”. Hammed

O que são esses modelos de
julgamentos?

Esses subprodutos são nossas
construções milenares das muitas
experiências na carne, quer dizer,
ideias construídas ao longo do
tempo, que ficaram sedimentadas
em nossa memória e registradas
há milênios. Daí a necessidade da
reforma interior - “fazer diferente
para se obter um resultado diferente”.

Basicamente é exigir do outro
aquilo que não fazemos a nós
mesmos. Quem não se aceita e se
autocritica, automaticamente passa
a julgar com mais severidade os
outros. Criamos alguns modelos
mentais e encaixamos as atitudes
das pessoas nesses moldes. Seria
mais ou menos assim:
Eu vejo uma cena de duas pessoas
de sexo oposto – uma casada e outra
solteira - tomando um suco em lugar
público. Qual o meu julgamento?
“Aí tem...”, ou, “só podem ser
amantes...”, enfim, emitimos um
julgamento sem analisarmos que
pode ser uma entrevista de emprego,
ou são irmãos, ou primos, ou podem
ser amantes, quer dizer, eu posso
estar certo no meu julgamento, mas
também posso estar errado.
Temos o direito de ter nossa
opinião, afinal, estamos construindo
nossa personalidade, mas existe uma
linha tênue entre a “verdade”, com o
que eu acho que seja verdade.

O fato de não nos conhecermos
faz com que eu exija demais de
mim, e automaticamente a exigir
mais do outro, criticando por ele
não se encaixar no meu modelo de
julgamento.
Por que isso acontece? Está
errado?
Está e não está. Está errado
porque acabo julgando de acordo
com o meu ponto de vista. Não
estaria se eu olhasse vários pontos
de vista como o exemplo dado agora
a pouco. Nós só podemos fazer
suposições a respeito do sentimento
alheio, sem, portanto, termos
certeza.
Como podemos acabar ou pelo

menos diminuir nosso julgamento?

Ao invés de acusar, sejamos
indulgentes para com o próximo
como disse Jesus. Podemos
aprender a respeitar a opinião alheia
mesmo que não seja a nossa. Isso
chama-se alteridade. “Quando você
se relaciona com outras pessoas
ou grupos é preciso conhecer,
compreender e aprender com as
diferenças, respeitando o indivíduo
como ser humano psicossocial. Isso
é alteridade.”
Quando eu julgo, é porque aquela
pessoa não fez como eu acho que
deveria ter feito, ou que não agiu de
acordo com meu ponto de vista.
Criamos programas mentais com
capacidade de influir decisivamente
na formação dos sentimentos. São
modelos que criamos para definir os
outros na avaliação pessoal.
E como começar a resolver isso?
“A vida nos convocará infinitas
vezes à transformação desses
modelos
mentais”.
(Ermance
Dufaux)
“O
perispírito
reproduzirá
sempre, até entrarmos em contato
com a inteligência”. (Espírito Carlos
através da médium Marlete em
Presidente Prudente)
Duas frases querendo dizer a

mesma coisa, nos levando à reflexão
de que teremos que desconstruir
nossas ideias prontas para reconstruir
de forma diferente.
“Somente com a compaixão
e a tolerância nascidas nas fontes
do coração disposto a amar
encontraremos motivos nobres
para nos desapegar de tais imagens
idealizadas e aceitar o próximo
como ele é”.
“A mulher adúltera, que todos
ansiavam
apedrejar
naquele
instante, representava a parcela
menos digna de cada um dos
agressores ali presentes. Projetavam
sua sombra na mulher em pecado. É
a defesa do ego contra os impulsos
que trazemos na intimidade. É mais
fácil e menos doloroso aos outros
as pedras da incompreensão do que
verificar em nós próprios o volume
de deficiências em sintonia com a
atitude que costumamos recriminar”.
Trecho retirado do livro Diferenças
não são Defeitos, Ermance Dufaux.

Pontos de Luz
Veja o centro espírita mais
perto de sua casa
acessando o site da ADDE.
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Atualidade

por: Amanda Oliveira Silva

Se livre do vitimismo

Em virtude de alguma situação
que não anda bem, você deixou
o mau humor tomar conta de
você, e sem notar, passou os dias
e noites remoendo uma única
situação. Engana-se quem pensa
que remoendo um determinado
assunto encontrará a solução, é o
contrário disso. Remoer lhe trará
aquele sentimento de impotência e
a consequência disso é você jogar
a culpa no mundo, atraindo assim,
ainda mais energias negativas,
fazendo com que ilusoriamente
pense que todos a sua volta são
felizes, menos você.

se vitimizar, escolha regar somente
os pensamentos e ações positivas.
Você escolhe como quer viver, e os
frutos que colherá depende de como
você regou cada situação. Permitase sair dessa situação.
Lembre- se que o propósito
da reencarnação é a evolução, se

desenvolver. Lembre- se, você
colherá apenas o que plantou. Se
sua vida esta equilibrada, foi você
que atraiu isso com suas atitudes, se
está ruim, sinto- lhe em informar,
que o responsável por isso também
é você, isso porque o livre arbítrio
existe.

receber os bons pensamentos. Uma
maneira simples de reconhecer se
está no caminho certo é se atentar
as sensações. Sempre que for
tomar alguma atitude não ignore
seus instintos, eles lhe mostram o
caminho. Se antes de tomar uma
decisão a sensação é de conforto, é
sinal de que está no caminho certo.

Está certo, pode ser que em um
determinado momento da sua vida,
você tentou se reanimar. Aceitou
fazer terapia, passar no neurologista
e fez até o uso das medicações, mas
parece que de nada adiantou e você
mais uma vez se iludiu e pensou
que sua vida ao invés de melhorar
estava piorando.
Como se não bastasse, você
começa a sentir que a sua volta
só tem pessoas que não te querem
bem. Não consegue manter um
relacionamento saudável, pois
estes só lhe trazem decepções, e
então você opta por colocar a culpa
na crise, em seus pais, amigos e
familiares. É hora de dar um basta
nisso, reprograme suas metas e
mude sua vida de uma vez por
todas, você é responsável por tudo
aquilo que atrai.
Pare de dizer que Deus não te
escuta quando você o chama, pare de

livre da ilusão de pensar que as
coisas boas acontecem somente
para o seu próximo. Existe um
espírito único e eterno dentro de
você, com talentos natos a qual
você é o único responsável por

Experimente! Se livre do
vitimismo,
reconheça
que
reencarnar na Terra é um presente
Divino. Cuide da sua mente, quando
os pensamentos ruins surgirem não
os alimente, medite e se abra para

Caso sinta aquele desconforto
interior, silencie-se em prece e a
inspiração virá. E lembre - se sempre
que você tem o poder da escolha e é
responsável por tudo aquilo que lhe
acontece. Escolha ser feliz!
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Bem coletivo

por: Carmem Paiva de Barros

Por que Temos Medo
de Morrer?

Por que não encaramos a morte
com o mesmo sentimento de
alegria que envolve os espíritos
que reencarnam em nosso círculo
familiar? Afinal de contas, a morte
é um fenômeno natural do qual
nenhum ser humano escapa.

que afloram na hora do desenlace
físico, principalmente em quem
não cuidou de viver segundo os
ensinamentos morais de sua crença
religiosa.

se aos velhos hábitos e vícios que
carregavam quando “vivos”. Esse
apego às coisas materiais e às
paixões humanas vão complicar,
sem dúvida alguma, o processo de

as arestas morais dos defeitos
trazidos de outras existências.
Facilidade não existe para
quem quer ser bem recebido no
mundo espíritos. Tem que está em

Difícil mesmo é encarar a
morte com naturalidade quando
perdemos um filho para a violência
urbana que assola nosso País.
Doloroso também é prolongar a
qualquer custo a vida do nosso
idoso, tratando-o como se nada
soubesse acerca do estágio
avançado da doença incurável que
o prostou na cama.
A Tanatalogia – ciência
moderna que estuda as nuances da
morte, minimizando os efeitos da
depressão e da síndrome de pânico
em doentes terminais – trata do
assunto como algo que deve ser
enriquecido pelo bom senso e
espírito de sabedoria.
Sabe-se, todavia, que há pouca
contribuição
oferecida
pelas
pesquisas para o desenvolvimento
temático e entendimento das
pessoas.
O medo da morte tem estreita
relação com o desconhecido, com
a dúvida e a culpa. São sentimentos

(17) 3218-1917

/ 3218-3233

Segundo Chico Xavier, “morrer
é fácil, desencarnar é muito mais
complexo”. Ou seja, libertar-se
de um estado psíquico espiritual
movido por sentimentos negativos.
Na maioria dos casos, os
“mortos” não se dão conta que
passaram desta vida para uma
outra melhor, e acabam apegando-

Av. Treze de Maio, 4140
Pq. Res. Cambuí - Rio Preto

“desencarne”, como Chico Xavier
enfatizou.
Não existe segredo para termos
uma boa morte e um desencarne
pós-morte física sem traumas
profundos. Basta viver bem a
vidinha que levamos por aqui, sem
abusar de nada nem de ninguém,
praticando boas ações e corrigindo

paz com a própria consciência e
com uma luzinha própria de quem
seguiu à risca a sentença “fora da
caridade não há salvação”.
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Palavra Espírita

por: Aguinaldo de Paula Vasconcelos

Ética na Evolução
do Espírito

A ética é um conjunto de leis que
zelam pelo bom relacionamento entre
os partícipes de uma comunidade.
Cada época tem sua ética, de acordo
com a evolução dos seres dentro das
sociedades. Quando saímos das mãos
de Deus éramos apenas átomos, que
se uniram para formar as moléculas,
as células, os vegetais, os animais e os
seres humanos.
O ser humano, no seu aspecto
primitivo, era regido pela ética da força
bruta, fazendo prevalecer o mais forte,
após dominar o inimigo. Com o passar
do tempo e o desenvolvimento da
consciência, o homem foi percebendo
que esta ética não era boa, pois estaria
sofrendo as consequências da violência
perpetrada contra os adversários.
Por isso, ele, o homem primitivo,
desenvolveu a inteligência para superar
as suas fraquezas, criando estratégias
para vencer e submeter o outro; surgiu,
portanto, a ética da inteligência.
Dentro desta ética da inteligência, o
homem criou a astúcia e a mentira para
ludibriar o adversário e se justificar
quando questionado sobre sua conduta
díspar para com a lei vigente.
Pela mesma razão anterior, ou seja,
a mentira e a astúcia trazendo tantos
sofrimentos, pelo comportamento
inadequado contra a Lei Divina, fez
com que o indivíduo buscasse ser
honesto, como norma de conduta,
criando a ética da honestidade. Tenho
plena convicção de que a humanidade
de hoje está localizada entre estes dois
patamares:- entre a ética da inteligência,
com astúcia e mentira, e a ética da
honestidade. Em muitas situações
ainda prevalece a ética da força bruta.

O homem do futuro, redimido de
seus erros, por meio do sofrimento e
do reparo de seus equívocos, criará
a ética do amor, do perdão e da
solidariedade, que deverá ser seguida
pelos retardatários. Vivendo esta nova
ética, estaremos mais próximos de
Deus, sem sofrimentos impostos pela
revolta contra Sua lei.
Nosso livre arbítrio, permitido pela
lei de Deus, vai até o momento em que
a dor se torna insuportável, fazendo
com o homem repense a suas más

novas quedas. Deus sempre procura
nos envolver positivamente com sua
energia, cabendo a nós facilitar ou não
o trabalho Dele.
Quando atingirmos a ética do amor
e estabelecermos uma sintonia com a
proposta Divina, encerraremos a nossa
evolução na nossa individualidade e
criaremos um vínculo com os espíritos
superiores, fazendo a nossa evolução
conjunta com eles, desenvolvendo
trabalho de vulto para o bem comum e
da humanidade.

inclinações e resolva fazer seu caminho
de volta em direção a Deus, em busca
da perfeição.
A lei de Deus, a ética do amor,
tem total domínio sobre nós, nos
transformando moralmente e nos
conduzindo em direção à luz e
à felicidade plena. Quanto mais
próximos da lei de Deus, mais energia
positiva, mais assistência Divina,
menos sofrimento e mais lucidez,
impedindo novas quedas. Quanto mais
longe da lei de Deus, mais sofrimento,
mais ignorância, contribuindo para

Quando nos revoltamos contra a lei
de Deus, complicamos cada vez mais
a nossa evolução espiritual, chegando
ao extremo, às vezes, da desintegração
da nossa forma perispirítica, atingindo
a forma de um ovoide, com imenso
sofrimento moral como espírito
desencarnado e extremado sofrimento
físico, moral e espiritual quando
reencarnado. Neste momento, o
indivíduo percebe que não foi boa
esta atitude infeliz de se posicionar
contra a lei de Deus e começa a
fazer o caminho de volta, tendo que

refazer o que foi desorganizado pela
sua imprudência, através de longas e
penosas reencarnações.
Geralmente as pessoas que
estão voltadas para a materialidade,
comprometendo-se cada vez mais,
tem medo da morte física, por
estarem distantes de Deus. E as que se
distanciam do envolvimento material,
focando mais o lado espiritual,
normalmente não tem medo da morte
física. Estes últimos entendem que a
vida no mundo espiritual será o que a
nossa mente propiciar. Estando bem
espiritualmente, porque temer a morte?
Quem já atingiu este grau de
entendimento sobre os valores da vida,
no plano físico e material, procura
ajudar aos que vêm atrás, por amar o
irmão menos favorecido, no aspecto
material, psicológico e espiritual.
Em contrapartida, os ignorantes
tentam prejudicar e submeter os seus
semelhantes, procurando tirar proveito
da desdita alheia, sem entenderem que
todos somos irmãos, filhos do mesmo
Pai, que é Deus.
Haverá um dia em que todos nós
entenderemos que a lei de Deus, a
ética do Amor, tem total domínio sobre
toda a sua criação e tem um único
objetivo que é o de nos tornar perfeitos
e felizes. O grande papel da Doutrina
Espírita é nos trazer estas informações,
a fim de que aproveitemos muito
bem as reencarnações, observando e
vivenciando os postulados de Jesus, o
grande terapeuta Divino, o modelo e
guia da humanidade, cujo propósito é o
de nos levar de volta ao reino de Deus.

