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Percebe que não pode recolher, de pronto, a
simpatia da família espiritual de Jesus, mas não
se sente fracassado por isso.
Observa a extensão dos próprios erros, mas
não se entrega ao remorso vazio.
Empreende, com sacrifício, a viagem da
própria renovação.
Para tanto, não reclama a cooperação alheia,
mas dispõe-se, ele mesmo, a colaborar com os
outros.
Encontra imensas dificuldades para a
iluminação da alma; no entanto, não esmorece
na luta.
Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é
açoitado e preso, várias vezes, pelo amor com
que ensinava a verdade, mas, em contraposição,
na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo
"Mercúrio" encarnado e "Servo do Pai Altíssimo".
Não se sente, todavia, esmagado pela
flagelação ou confundido pelo êxito.
Tolera assaltos e elogios como o pagador
correto, interessado no resgate das próprias
contas.
Diz ainda a Boa-Nova que "Deus operava
maravilhas pelas mãos dele"; entretanto, ele

Estudando mediunidade e ambiente,
recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos
dias apostólicos: Paulo de Tarso.
Em torno dele, tudo era contra a luz do
Evangelho.
A sombra do fanatismo e da crueldade não se
instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava
a corte dos mentores e amigos, mas também
nele próprio, transformando-o em perigoso
instrumento da perseguição e da morte.
Feria, humilhava e injuriava a todos os que não
pensassem pelos princípios que lhe norteavam a
ação.
Mas, desabrocha-lhe a mediunidade
inesperadamente.
Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz.
Aterrado, reconhece os enganos em que
vivera.
Entretanto, não perde tempo em lamentações
inúteis.
Não sucumbe desesperado.
Não se confia à volúpia da autocondenação.
Não foge à luta pela renovação íntima.
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próprio declara trazer consigo "um espinho na
carne", que o obriga a viver em provação
permanente.
E enquanto o corpo lhe permite, dá
testemunho da realidade espiritual, combatendo
ignorância e superstição, maldade e orgulho,
tentação e vaidade.
Nem ouro fácil.
Nem privilégios.
Nem cidadela social.
Nem apoio político.
Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se
ficaram, através dos séculos, como símbolo
perfeito de influência pessoal e meio adverso,
ensinando-nos a todos, principalmente a nós
outros, encarnados e desencarnados de todos os
tempos, que podemos pedir orientação, falar em
orientação, examinar os sistemas de orientação,
mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria
orientação em nós mesmos.

Isso é tão importante que a civilização atual
na Terra estabelece em toda parte o chamado
serviço de relações públicas, sempre confiado ao
critério de psicólogos hábeis, conhecedores da
alma humana e, por isso, técnicos em
lubrificação da cortesia e do conhecimento.
Você possui igualmente a necessidade de um
serviço de relações humanas no instituto de sua
personalidade.
Cada um de nós tem parentesco de ideal com
uma organização de comércio. Precisamos
adquirir dos outros e fornecer de nós mesmos.
Capacite-se você de que toda pessoa que lhe
busca a presença ou a cooperação, a palavra ou
a influência é cliente de seus recursos, comprador
do armazém de suas ideias.
Observe um supermercado. Ninguém aparece
procurando manteiga rançosa ou batatas
apodrecidas. Pede a freguesia produtos sãos.
Artigos que lhe proporcione benefícios e
satisfação ao consumo.
Assim ocorre no plano dos contatos
individuais.
Se alguém surge a lhe buscar. uma frase ou
um conselho, evite impingir-lhe os seus
descontentamentos. Varra isso do armazém de
suas emoções. Dê às suas mágoas o auxílio da
faxina, como você entrega papel sujo aos
cuidados do cesto.
Não conte suas tristezas, rixas ou
indisposições. Fale de modo a que o ouvinte saia
melhor do seu clima pessoal, à maneira de
alguém que tem a convicção de estar levando
para casa produto agradável ao paladar e
valioso à saúde.
Você é seu próprio agente de propaganda. Não
adianta passar à frente de assuntos amargosos
ou situações deterioradas porque isso
desmoraliza a sua firma e lhe dificulta os
movimentos.
Isso não quer dizer que você deva entregar aos
amigos mentiras e ilusões em pílulas de sorrisos
estudados. Não. Também a verdade é artigo, e
dos mais importantes, da sua loja, mas não
precisa ser lançada ao rosto dos demais, como
lâmina em riste.
Você pode alinhar honestidade e gentileza no
seu mostruário.
Forneça esperança, otimismo, coragem,
alegria e bondade através do balcão de sua
conversa e o mundo inteiro será seu freguês.

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

Texto de O Livro dos
Médiuns que Emmanuel
se utiliza para a lição
231. 1. O meio em que o médium se encontra
exerce alguma influência sobre as
manifestações?
- Todos os Espíritos que cercam o médium o
ajudam para o bem ou para o mal.
(O Livro dos Médiuns, tradução J.H.Pires Cap. XXI, questão 231,
§1 - 29ª ed. LAKE 2014) .

Você e seus clientes
AINDA QUE não deseje, você tem a obrigação
de conviver com os outros, porque ninguém é
enciclopédia de serviço.
As pessoas que estimam isolamento, mesmo
assim, não prescindem do concurso de alguém
que lhes estenda algum pequenino recurso de
sustentação. Aquelas que se isolam demais
costumam voltar à intimidade de muita gente em
casas de saúde ou nas clínicas as mais diversas.
Todos dependemos uns dos outros. E
encontramos nos outros aquilo-que os outros
encontram em nós.
De quando em quando, voltemo-nos para os
estudos da convivência de modo a enriquecê-la
de regozijo e tranquilidade.

(Kelvin von Dine in Técnica de Viver – psicografia de Waldo
Vieira – 5ª edição CEC – 1984.)
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Publicamos este poema, escrito pelo Thiago,
aluno do PROJETO POESIA, dentro do projeto de
recuperação escolar do Lar.
Esse poema foi apresentado no concurso VIDA
ILUMINADA, edição 2022, da Associação
MULHER UNIMED JUNDIAÍ, em parceria com o
INSTITUTO BRAILE, CONQUISTANDO O
SEGUNDO LUGAR.

O médico e o fiscal
- Se possível, acelere um pouco a marcha. Era
o abnegado médico espírita, Dr. Militão Pacheco,
que rogava ao amigo que o conduzia por
gentileza.
E acrescentava:
- O caso é crupe.
O companheiro ao volante aumentou a
velocidade, mas, daí a momentos, um fiscal
apitou.
O carro atendeu com dificuldade e, talvez por
isso, a motocicleta do guarda sofreu pequeno
choque sem consequências.
O policial, porém, não estava num dia feliz e o
Dr. Pacheco com o amigo receberam uma
saraivada de palavrões.
Notando que não reagiam, o funcionário fez-se
mais duro e declarou que não se conformava
simplesmente com a multa.
Os infratores estavam detidos.
O Dr. Pacheco deu-lhe razão e informou que
realmente seguiam com pressa para socorrer um
menino sem recursos, rogando, humilde, para
que a entrevista com a autoridade superior fosse
adiada.
- Se o senhor é médico - disse o interlocutor,
com ironia -, deve proceder disciplinadamente,
sem sair do regulamento. Para ser franco, se eu
pudesse, meteria os dois, agora, no xadrez.
Embora o amigo estivesse rubro de
indignação, o Dr. Pacheco, benevolente, fez uma
proposta.
O guarda deixaria, por alguns instantes, o
veículo, e seguiria com eles no carro, mantendo
vigilância.
Depois do socorro ao doentinho, segui-lo-iam
para onde quisesse.
Havia tanta humildade na súplica, que o fiscal
concordou, conquanto repetisse asperamente os
insultos.
- Aceito - exclamou -, e verificarei por mim
mesmo. Ando saturado de vigaristas. E creiam
que, se estão agindo com mentira, hoje dormirão
no Distrito.

E esperança não tem fim
Uma bola em minhas mãos
Encosto no meu rosto
Arrasto pelo meu corpo
Giro de um lado, de outro
Não tem começo, não tem fim
Como os sonhos que habitam em mim
Dizem que o mundo é redondo
Como uma bola
E ninguém pode ficar do lado de fora
Todos juntos, girando dentro desse globo
Uns em cima, outros embaixo
Muitas vezes tentando ocupar o mesmo espaço
Nessa caminhada incerta, com muitos sonhos a
realizar
Amor, paciência e perseverança
Sentimentos que jamais irão me abandonar
A bola continua a girar
Como os ponteiros de um relógio
Lembrando que a vida não pode parar
Nesse mundo muitos procuram a paz
A esperança não descansa
Pode até andar devagar
Mas nos meus planos sempre está em primeiro
lugar
Tudo passa, e fortalecido pela fé
Dando certo ou errado
Preciso aceitar : meus sonhos são projetos
pessoais
Desistir, jamais
Sempre acreditar
Os planos de Deus são sempre maiores que os
meus.
Thiago
(aluno do Projeto Educar pelo Futebol, dele ainda
participa como um dos seus monitores)

3

A motocicleta foi confiada a um colega de
serviço e o homem entrou, seguindo em silêncio.
Rua aqui, esquina acolá, dentro em pouco o
carro atingiu modesta residência na Lapa, em S.
Paulo.
Os três entram por grande portão e caminham
até encontrar esburacado casebre nos fundos.
Mas, ao ver o menino torturado de aflição nos
braços de infeliz mulher, o bravo fiscal, com
grande assombro dos circunstantes, ficou pálido
e com os olhos rasos de água.
O petiz agonizante e a jovem senhora sem
recursos eram o seu próprio filhinho e a sua
própria esposa que ele havia abandonado dois
anos antes.

A Reencarnação, como princípio filosófico, impõese:
a) pela lógica, explicando as desigualdades morais e
intelectuais entre as criaturas, as aptidões, as
tendências e as idéias inatas;
b) pela função, como instrumento de
aperfeiçoamento e de redenção do homem na sua
qualidade de Espírito eterno; c) pela moral,
integrando-se à Justiça Divina por um conceito bem
superior ao dos diferentes credos que insistem
numa punição eterna.
Poderemos alinhar como objetivos da
Reencarnação:
1. desenvolver as faculdades da alma, a inteligência
sobretudo e as aptidões;
2. melhorar-lhe sucessivamente o caráter pelo
aprendizado moral continuado, pelo cansaço e
exaustão do mal, assinalando exemplos e
realizando experiências;
3. influir cada alma pelos valores assimilados
(culturais, intelectuais, sentimentais, morais) no
progresso da Humanidade como um todo;
4. permitir que se cumpram, no que respeita a
méritos e a deméritos, através das provas e de
expiações necessárias, a lei de causa e efeito ou de
ação e reação;
5. preparar-se o Espírito através do progresso
realizado para atuar mais e melhor como parte do
concerto universal, em sua ação cocriadora.
Haveria então reencarnações, na Terra, de
Espíritos em diferentes níveis:
a) de resgate e de regeneração;
b) de aprimoramento de conhecimentos e virtudes;
c) de possibilidade a que, evolvidos, aceitem missões
e tarefas de auxílio. Longe portanto a idéia,
prevalecente em alguns círculos pouco
familiarizados com o estudo, de que o conceito de
reencarnação se resuma naquela de castigo.
Mesmo com vistas ao futuro dos homens na
Terra onde nos situamos, lembremos a observação
de Delanne ("A Reencarnação", pág 309 da edição
vernácula): "As nações reencarnam por grupos, de
sorte que existe uma responsabilidade coletiva
como existe a individual; daí resulta que, qualquer
que seja nossa posição na sociedade, temos
interesse em melhorá-la, porque é o nosso futuro
que preparamos.
Temos, sim, uma responsabilidade muito grande
aqueles sobretudo que alcançaram um certo grau
de conhecimentos. A reencarnação nesse caso nos
cobra sempre com novas oportunidades de
recomeço e será ideal não marcarmos passo na
senda da evolução e do trabalho.

(Hilario Silva in Almas em Desfile, psicografia Francisco C.
Xavier- 10ª edição—FEB.)

Reencarnação no
conceito espírita
A lei da Reencarnação não é, dentro do contexto
da Doutrina Espírita, um dado singular, de forma a
que pudéssemos considerá-lo isoladamente, em
separado de outros temas. Em qualquer deles em
que nos situemos, volta e meia vamos encontrá-Ia
virtualmente. É, pois, um raciocínio que se impõe,
relacionado de perto com todos os princípios
doutrinários, aos quais empresta a necessária viga
de sustentação, impondo-se a partir do conceito de
Justiça Divina e de evolução incessante. Bem se
houve o Espírito Lázaro, em comunicação de 1862,
em Paris, inserta no Cap XI de "O Evangelho
segundo o Espiritismo", falando-nos da lei do Amor,
quando acrescenta: "- O Espiritismo, por sua vez,
vem pronunciar a SEGUNDA PALAVRA do alfabeto
divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a
lápide dos túmulos vazios e a reencarnação,
vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o
seu patrimônio intelectual". Com efeito, nenhuma
perspectiva de vida futura, para estar consoante
com a grandeza excelsa de Deus, deixa de passar
obrigatoriamente por essa lei, que nos abre a todos
ampla visão da Vida Infinita, ajustada, com
exatidão, à lei maior, que é a do Amor.
A idéia das vidas sucessivas ou das múltiplas
existências planetárias casa-se perfeitamente
àquela das muitas moradas da Casa do Senhor,
ampliando-se em termos de reencarnação em
diferentes mundos, de forma a sustentar a tese da
progressão dos mundos habitados. Com isso,
assume o Espiritismo uma amplitude significativa,
deixando de ser uma corrente avançada dos
conhecimentos humanos para ajustar-se à
concepção ciclópica do Universo em suas infinitas
dimensões têmporo-espaciais e morais.

(Alberto de Souza Rocha in Reencarnação em Foco. 1ª edição
Casa Edit. O Clarim, 1991)
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A TODOS OS FREQUENTADORES
A direção do LAR ESPÍRITA VINHA DE
LUZ, tem mantido durante o
Banco Itaú (341)
isolamento social determinado pelas
Agência – 0026
autoridades, em função do corona
Conta
corrente – 03995.8
vírus (covid-19) o atendimento às
Lar Espírita Vinha de Luz
famílias que buscam socorro
CNPJ – 50.977.636/0001-66
material, como alimentos, com o
CÓDIGO PIX—50977636000166
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.
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
19h15
19h30
19h55
20h00
20h20
20h25

agenda
Vibração/Passe à distância - a pedidos atividades
Estudo do Evangelho - presencial e on-line 14h30 - presencial
Passe individual - apoio da equipe técnica Evangelização Crianças - a partir de 5 anos - Adolescentes - a partir de 12 anos Estudo do livro 'O Livro dos Médiuns' - presencial e on-line Youtube - (Dráuzio)
Estudo do livro 'Obreiros da Vida Eterna' - presencial e on-line Instagram
(Fernando)

TERÇA-FEIRA,
20h00

Live das Parábolas

- exclusivo no Instagram

QUARTA-FEIRA
19h30
20h00
20h55

Tratamento espiritual / conversa fraterna
Estudo das obras básicas - Evangelho e Livro dos Espíritos Passe individual - apoio da equipe técnica -

QUINTA-FEIRA
20h00
20h15

Estudo do Evangelho
- Eventualmente -

- exclusivo no Grupo do Whatsapp - vídeo de 5 minutos -

SEXTA-FEIRA
20h00
20h50

Estudo das obras básicas ( Evangelho e Livro dos Espíritos)
Passe individual - apoio da equipe técnica -

@vinhadeluzjundiai

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
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BIBLIOTECA

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

clica aqui
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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.

ESTUDO

(fonte www.amazon.com)

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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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.
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