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“Nascer, morrer, renascer ainda e progredir
sempre, tal é a lei.” (Allan Kardec)
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 princípio intel igente 

Oindepende da matéria. A 

alma individual preexiste e 

sobrevive ao corpo. O ponto de parti- 

da ou de origem é o mesmo para todas 

as almas, sem exceção; todas são 

criadas simples e ignorantes e 

sujeitas a progresso indefinido. Nada 

de criaturas privilegiadas e mais 

favorecidas do que outras. Os anjos 

são seres que chegaram à perfeição, 

depois de haverem passado, como 

todas as outras criaturas, por todos 

os graus da inferioridade. As almas ou 

Espíritos progridem mais ou menos 

rapidamente, mediante o uso do livre-

arbítrio, pelo trabalho e pela boa 

vontade. A vida espiritual é a vida 

normal; a vida corpórea é uma fase 

temporária da vida do Espírito, que 

durante ela se reveste de um envoltó-

rio material, de que se despe por 

ocasião da morte.

 O Espírito progride no estado 

corporal e no estado espiritual. O 

primeiro é necessário ao Espírito, até 

que haja galgado um certo grau de 

perfeição. Ele aí se desenvolve pelo 

trabalho a que é submetido pelas suas 

próprias necessidades. Sendo 

insuficiente uma só existência 

corporal para que adquira todas as 

perfeições, retoma um corpo tantas 

vezes quantas lhe forem necessárias 

e de cada vez encarna com o progres-

so que haja realizado em suas 

existências precedentes e na vida 

espiritual. Quando, num mundo, 

alcança tudo o que aí pode obter, 

deixa-o para ir a outros mundos, 

intelectual e moralmente mais 

adiantados, cada vez menos materia-

is, e assim por diante, até à perfeição 

de que é suscetível a criatura.

 O estado ditoso ou inditoso 

dos Espíritos é inerente ao adianta-

mento moral deles; a punição que 

sofrem é consequência do seu 

endurecimento no mal, eles se punem 

a si mesmos; mas, a porta do arrepen-

dimento nunca se lhes fecha e eles 

podem, desde que o queiram, volver ao 

caminho do bem e efetuar, com o 

tempo, todos os progressos. As 

crianças que morrem em tenra idade 

podem ser Espíritos mais ou menos 

adiantados, porquanto já tiveram 

outras existências em que ou pratica-

ram o bem ou cometeram ações más. A 

morte não os livra das provas que 

hajam de sofrer e, em tempo oportu-

no, eles voltam a uma nova existência 

na Terra, ou em mundos superiores, 

conforme o grau de elevação que 

tenham atingido.

 A alma dos cretinos e dos 

idiotas é da mesma natureza que a de 

qualquer outro encarnado; possuem, 

muitas vezes, grande inteligência; 

sofrem pela deficiência dos meios de 

que dispõem para entrar em relação 

com os seus companheiros de existên-

cia, como os mudos sofrem por não 

poderem falar. É que abusaram da 

inteligência em existências pretéri-

tas e aceitaram voluntariamente a 

situação de impotência a que foram 

relegados, a fim de expiarem o mal 

que praticaram.
Allan Kardec

Do livro Obras Póstumas



Insiste no bem e o bem te garantirá. (Emmanuel)

Evangelho no Lar
Carmi Wildner
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SUGESTÃO
DE LEITURA

(À venda em nosso Posto de Livros)

 O Evangelho Segundo o 
Espiritismo é o livro de Kardec que 
trata sobre as leis morais. É conside-
rado o livro sagrado do espiritismo; 
compila os ensinamentos de Jesus 
em uma linguagem voltada aos 
ensinos espíritas, trazendo passa-
gens do evangelho que são, algumas 
delas, de difícil entendimento, por 
conta de termos da época, incorre-
ções de tradução e mudanças de 
sentido devido à alteração da Bíblia 
no decorrer dos tempos. 
 A realização do evangelho 
no lar, em que se lê um trecho 
aleatório do Evangelho uma vez por 
semana (reunido com a família), 
garante um ambiente doméstico 
harmonizado e saudável, devido ao 
contato com os bons espíritos, 
contando com a sua proteção.

SOPÃO
Colabore doando 

I N G R E D I E N T E S .
Ajude a levar carinho

e alimento às comunidades
carentes de nossa cidade.

PRINCIPAIS INGREDIENTES:

Massa - Arroz
Legumes

 É no lar que os Espíritos se reencontram através da reencarnação, como 
pais, filhos e irmãos. Renascendo sob o mesmo teto, de  maneira bem próxima uns 
dos outros, o espaço da família constitui o ambiente onde os sujeitos têm 
possibilidade de desenvolver suas aptidões, corrigir seus defeitos e elaborar novo 
aprendizado moral através do exercício no campo afetivo, no treino das virtudes que 
irão levar seus membros a desenvolver condições de exercício futuro da 
fraternidade, da solidariedade e do amor incondicional a Deus e aos outros irmãos da  
grande família universal. 
 Trazer as claridades da Boa Nova, através do estudo da moral evangélica ao 
lar, é aprimorar todos os valores que esta experiência reencarnatória nos oferece. As 
fragilidades encontradas no convívio entre os membros da família, geralmente 
constituem desafio, pela característica de antipatia que qualifica as relações de 
alguns e que tem neste reencontro possibilidades de reajustes.  
 A função educadora da família é importante e, por vezes, delicada, porque o 
aprendizado acontece na prática, nos enfrentamentos do dia a dia. O Espírito 
Emannuel, de acordo com estas ideias, nos ensina que “... a melhor escola, ainda é o 
lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter.” 
 Para que a família cumpra seu papel, é necessário que aconteça a 
evangelização dos corações que compõe este núcleo tão importante, porque é dele 
que saem os sujeitos que serão os líderes na sociedade, em todos os segmentos. A 
paz que desejamos no mundo começa a ser construída na família, através da 
educação dos sentimentos de cada sujeito. 
 Constitui esforço necessário à cada família, promover um encontro semanal 
para refletir sobre a conduta diária, para adequação das ações de cada um, dentro 
dos princípios cristãos que nos pedem vigilância e oração, buscando construir e 
manter uma psicosfera saudável no ambiente familiar. 
 Para isto, os espíritas são convidados a realizar um esforço, para implantar, 
praticar e divulgar o CULTO DO EVANGELHO NO LAR, valendo-se das orientações 
seguras trazidas pelo Cristo e que obtemos na leitura e reflexão do Evangelho 
Segundo o Espiritismo.  
 O Culto do Evangelho no Lar é uma reunião semanal, com dia e horário 
escolhidos para que a família possa se reunir em torno de trinta minutos. As crianças 
devem participar também. Eventuais visitas podem ser convidadas, se desejarem 
participar. Pessoas que moram sozinhas podem realizar da mesma forma. É 
importante manter a disciplina do dia e horário, para comprometimento de cada um e, 
também para receber as bênçãos da presença dos Benfeitores Espirituais que neste 
momento dedicam seu tempo e trabalho em torno da construção da paz no nosso 
ambiente doméstico. 
 As claridades construídas neste momento de reflexão em torno da Boa 
Nova, da prece e da vibração amorosa pelos outros, alcançam grandes distâncias, 
colaborando assim com o Mestre Jesus, na reestruturação das famílias e na 
regeneração da Terra. 
 O roteiro para este culto é simples: inicia com uma prece sincera, 
expontânea e curta. Leitura de pequena mensagem edificante e em seguida, 
distende-se a mensagem da fé, através da leitura de um item do Evangelho Segundo 
o Espiritismo, começando desde o prefácio, em sequência. Após, faz-se breve 
comentário da lição, evidenciando o ensino moral e sua aplicabilidade no dia a dia, 
porém, sem julgamentos nem acusações a ninguém. Em seguida, faz-se um 
momento de vibração pela fraternidade e paz universal, pela implantação do 
Evangelho em todos os lares, pela manutenção da paz no próprio lar e encerra-se 
com nova prece expontanea, sucinta e sincera, expressando gratidão ao Criador. 
Sugere-se colocar uma jarra com água que será fluidificada pelos Benfeitores e 
oferecida a cada integrante.  
 Ao realizar o Evangelho no Lar, estamos convidando Jesus a nos visitar 
semanalmente e permanecer conosco. Os sofrimentos passarão a ter outro 
significado, aprenderemos que eles podem tecer a felicidade comum ao lar, pelo 
aprendizado que oferecem. As alegrias serão mais duradouras. Quem desejar 
aprender a realizar este culto, pode procurar uma Casa Espírita e conversar com um 
trabalhador da Área da Família, que auxiliará a implantar e realizar o Evangelho no 
Lar. 

A IMPORTÃNCIA DO

O melhor é viver em família! Aperte mais este laço.
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Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. (Jesus - Jo 3,21)

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

LEIA E ESTUDE AS OBRAS BÁSICAS

Fonte: Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. lll - ìtem 06

Destinação da Terra. Causas das Misérias Humanas
Neste mês,

nosso jornal
completa 15 anos

 Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões 
grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda natureza, e daí concluem que a 
espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista 
em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-
se considerar que na Terra não está a Humanidade toda, mas apenas uma pequena 
fração da Humanidade.
 Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que 
povoam os inúmeros orbes do Universo. Ora, que é a população da Terra, em face da 
população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto 
com a de um grande império. A situação material e moral da Humanidade terrena 
nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a 
natureza dos que a habitam.
 Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os 
julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, 
ninguém vê senão doentes e estropiados; numa penitenciária, veem-se reunidas 
todas as torpezas, todos os vícios; nas regiões insalubres, os habitantes, em sua 
maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços.
 Pois bem: figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma 
penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-
se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o 
hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum 
mal praticaram; nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de 
deleite. Ora, assim como, numa cidade, a população não se encontra toda nos 
hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a Humanidade inteira. E, do 
mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram 
suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades 
morais.
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 Como Instituição Federada 
temos o desafio e a responsabilidade 
de divulgar o Espiritismo na sua 
pureza Doutrinária, respaldando-nos 
nas Obras Básicas, quais sejam, O 
Livro dos Espíritos, O Livro dos 
Médiuns, O Evangelho Segundo O 
Espiritismo, O Céu e o Inferno e A 
Gênese, que contém o conjunto de 
princípios e leis, revelados pelos 
Espíritos Superiores, contidos nas 
obras de Allan Kardec.

 O título deste Jornal vem 
ratificar os seus propósitos, levar 
VERDADE e LUZ a todos os 
corações. Na VERDADE, reafirmar o 
exemplo de Jesus, modelo e guia da 
humanidade, quando nos esclarecia: 
“Conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará.” (João, 8:31). Na nossa 
busca da LUZ, de iluminação interior, 
seguindo no mesmo exemplo do 
Mestre de Nazaré que nos disse: “Vós 
sois a luz do mundo.” (Mateus 5:14)

 A difusão da Doutrina 
Espírita com responsabilidade está 
alicerçada nos Órgãos Federativos 
que são as Uniões Municipais, os 
Conselhos Regionais, a FERGS e a 
Federação Espírita Brasileira apoio 
na condução segura dentro do 
Movimento Espírita.

 Por tudo isto o Consolador 
Prometido, o Espiritismo convida-nos 
todos os dias, a caminhar na busca da 
felicidade, do progresso moral e 
intelectual, da fé racionada, nos 
esclarecendo que Jesus segue ao 
nosso lado, que seus exemplos são e 
serão sempre a conduta segura para 
buscarmos compreender a Justiça 
Divina e o amparo de Deus a todas as 
criaturas!



Preces
Espíritas

Fonte:
Evangelho Segundo o Espiritismo

Para pedir forças
e resistir à tentação
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Valorizando a Vida

 Se hoje você pudesse fazer um único pedido, o que você faria? Se um gênio 
da lâmpada lhe aparecesse como por milagre, o que você pediria?
 Muitos, nessa fantasia, imaginam pedir largas somas em dinheiro. Outros, a 
passar temporadas infindas de férias em algum lugar paradisíaco. Outros mais 
desejariam largos períodos de tempo para satisfazer sensações e paixões.
 Porém, se perguntássemos para um tetraplégico qual seria seu maior 
desejo ou para um cego, o que responderiam? Para o portador de uma doença 
incurável, qual seria seu pedido?
 A resposta parece clara, em qualquer desses casos. Eles desejariam 
milagres de que nós, que não estamos nessas situações, somos portadores.
 Por vezes desejamos coisas sem sentido ou infantilidades, esquecendo que 
somos presenteados com milagres da vida todos os dias.
 Desejamos ter olhos mais expressivos, ou de outra cor, outro formato... E 
alguns apenas desejariam enxergar.
 Desejamos ter um corpo mais magro, mais atlético, um corpo de formas 
mais harmoniosas. E alguns... apenas um corpo com saúde.
 Tantos reclamam desejando serem mais altos, terem pernas mais 
proporcionais. Outros reclamam dos pés que julgam feios. E alguns... apenas 
desejariam andar.
 São tantos a reclamar da voz estridente de alguém, do barulho da rua, do 
choro da criança que mora ao lado. E alguns... apenas desejariam escutar.
 Diariamente o milagre da vida e suas riquezas oferecem-nos presentes, pois 
nos dão a oportunidade de presenciar e vivenciar a grandiosidade das coisas de 
Deus.
 São inúmeros os milagres que nos sucedem e que poucas vezes nos damos 
conta. Afinal, qual foi a última vez que lembramos de agradecer a Deus pela saúde?
 Quando nos lembramos de agradecer ao Pai pela família, pelos amigos, por 
termos a quem amar e por sermos amados?
 Qual foi a última vez que agradecemos pelo corpo que dispomos, pelas 
condições em que vivemos, pelas oportunidades que a vida nos oferece?
 Sempre que formos imaginar a necessidade de um grande gênio da 
lâmpada a surgir na nossa frente a fim de fazer algum milagre que desejamos, é 
necessário lembrar que estamos cercados de milagres da vida.
 Um dia, nosso corpo se iniciou com apenas uma célula, e hoje são trilhões 
delas a nos oferecer a imensa oportunidade da experiência terrena, do aprendizado, 
do ressarcimento de nossas economias morais perante a Lei de Deus.
 Isso já é suficiente para termos o coração pleno de gratidão.
 E, se por acaso, um dia, um gênio da lâmpada nos perguntar qual o nosso 
pedido, que possamos ter a alegria de responder que nada temos a pedir, somente a 
agradecer, frente a tudo que a vida nos ofereceu até o dia de hoje.

Redação do Momento Espírita.
Em 09.07.2010.

  PREFÁCIO
 Duas origens pode ter 
qualquer pensamento mau: a própria 
imperfeição de nossa alma, ou uma 
funesta influência que sobre ela se 
exerça. Neste último caso, há sempre 
indício de uma fraqueza que nos 
sujeita a receber essa influência; há, 
por conseguinte, indício de uma alma 
imperfeita. De sorte que aquele que 
venha a falir não poderá invocar por 
escusa a influência de um Espírito 
estranho, visto que esse Espírito não 
o teria arrastado ao mal, se o 
considerasse inacessível à sedução. 
Quando surge em nós um mau 
pensamento, podemos, pois, imagi-
nar um Espírito maléfico a nos atrair 
para o mal, mas cuja atração 
podemos ceder ou resistir, como se se 
tratara das solicitações de uma 
pessoa viva. Devemos, ao mesmo 
tempo, imaginar que, por seu lado, o 
nosso anjo guardião, ou Espírito 
protetor, combate em nós a má 
influência e espera com ansiedade a 
decisão que tomemos. A nossa 
hesitação em praticar o mal é a voz do 
Espírito bom, a se fazer ouvir pela 
nossa consciência. Reconhece-se 
que um pensamento é mau quando se 
afasta da caridade, que constitui a 
base da verdadeira moral, quando 
tem por princípio o orgulho, a vaidade, 
ou o egoísmo; quando a sua 
realização pode causar qualquer 
prejuízo a outrem; quando, enfim, nos 
induz a fazer aos outros o que não 
quereríamos que nos fizessem. (Cap. 
XXVIII, nº 15; cap. XV, nº10.)

 Prece.
 Deus Todo-Poderoso, não me 
deixes sucumbir à tentação que me 
impele a falir. Espíritos benfazejos, 
que me protegeis, afastai de mim este 
mau pensamento e dai-me a força de 
resistir à sugestão do mal. Se eu 
sucumbir, merecerei expiar a minha 
falta nesta vida e na outra, porque 
tenho a liberdade de escolher.

 



A  prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. (Joanna de Ângelis)

Desafios Existenciais
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 Existem momentos em nossas 
vidas marcados por desafios que, por 
vezes, superam todos àqueles pequenos 
acontecimentos diários e árduos que 
normalmente enfrentamos. Poderão ser 
dificuldades no sustento da família, 

 Sucede que o homem da 
atualidade, após  as conquistas exter-
nas que persegue, não se preocupou 
quanto deveria pela autopenetração nos 
valores que se lhe encontram ínsitos, 
desenvolvendo-os e harmonizando-os 
com as aquisições de fora. Priorizou 
demasiadamente a face material em 
detrimento da realidade espiritual, 
agonizando, agora, nos favores do 
poder e do prazer, sem preencher-se de 
paz, porquanto lhe ocorrem saturação e 
cansaço, enquanto permanece com 
sede de realização íntima e de maior 
contato com a vida em si mesma. 
 Confundindo a transitoriedade 
do corpo com a eternidade do Espírito, 
desfruta das sensações e das emoções 
do primarismo orgânico, sem as 
correspondentes expressões da 
emotividade superior. 
 Experimenta, por tua vez, 
identificar-te com Jesus, penetrar-lhe os 
ensinamentos, reflexionar neles, 
assimilá-los, aplicando-os ao comporta-
mento, e verificarás que uma transfor-
mação vigorosa se operará em ter seu 
interior, propiciando-te coragem e valor 
para prosseguires sem qualquer 
desânimo ou perturbação.
 Desse modo, não fujas do 
mundo nem te atires a ele, buscando 
soluções que nessa conduta não 
encontrarás. 
 Reconsidera, portanto, as tuas 

separações ou términos de relaciona-
mentos marcados pela intolerância e 
sofrimento, doenças que trazem não só 
a dor física, mas também o medo e o 
futuro incerto, a separação momentâ-
nea de um ente querido causado pela 
morte do corpo físico; noutras vezes, um 
sentimento de vazio existencial que leva 
o indivíduo à tristeza e até à depressão. 
Enfim, inúmeras situações difíceis até 
de relacionar, mas que se tornam 
desafios existenciais, comuns ainda no 
mundo de provas e expiações em que 
vivemos. Em todos os casos, lamentar 
ou ficar preso a revoltas não ajudará, 
apenas agravará as situações que 
exigem paciência e calma, e que em 
muitos casos vem para que aprendamos 
com elas e assim, evoluamos. O espírito 
Joanna de Angelis nos diz: “Ama a tua 
dor. No momento em que o teu amor 
seja capaz de superar o sofrimento, sem 
rebeldia nem queixa, terás alcançado a 
meta que buscais (...) quem não 
enfrenta com harmonia interior os 

desafios da evolução, acautelando-se 
do sofrimento, permanece em lamentá-
vel estagnação que o conduz à paralisia 
emocional em relação ao crescimento 
íntimo(*)”. Somos sim convidados a 
refletir diante de situações desafiadoras: 
O que a vida quer me ensinar? Sendo 
assim, enfrentaremos as dificuldades 
com coragem, paciência e a certeza de 
que jamais estamos desamparados, 
pois Deus sempre providencia o socorro 
necessário. Que possamos assim 
buscar, quando preciso for, a ajuda 
psicológica, o apoio de familiares e 
amigos, o amparo e conversa amiga no 
atendimento fraterno na casa espírita, a 
fluidoterapia, a eficaz terapia da prece, 
sem jamais desanimar frente aos 
desafios existenciais, pois como diz 
André Luiz: “Não perca a serenidade. O 
problema pode não ser tão difícil quanto 
pensa(*)”.

Lucas Hartfeil

(*) Fonte:(*) Do livro “Caminho Espírita”; 
André Luiz/Francisco Cândido Xavier.

Nunca a sós

atuais atitudes e experimenta renova-
ção com Jesus, facultando-te uma nova 
oportunidade para enriquecer-te de 
alegria de viver e poderes expandir o teu 
pensamento e as tuas realizações. 
 Em nome dele, Espíritos nobres  
te associam na empresa evolutiva, 
trabalhando pelo teu progresso, 
auxiliando-te nas dificuldades e animan-
do-te na luta.
São os teus Guias Espirituais e Espíritos 
Protetores.
 Quem O visse na cruz, naquela 
tarde funesta e tenebrosa, entre dois 
ladrões e sob a zombaria dos trêfegos e 
aturdidos do mundo, pensaria que 
estava diante de um vencido e abando-
nado, que a morte logo iria colher. No 
entanto, Ele estava em vinculação 
estreita com DEUS, muito além das 
percepções humanas, cercados por 

legiões de cooperadores espirituais do 
Seu reino, preparando-se para a 
libertação, a fim de logo mais retornar 
em gloriosa ressurreição, demonstran-
do a Sua e a imortalidade de todas as 
criaturas.
 Desse modo, quando te sintas 
em abandono, aparentemente desam-
parado e sem amigos, sob sofrimentos e 
angústia, pensa em Jesus, e jamais 
experimentarás solidão.

Joanna De Ângelis (Espírito)
Psicografia de Divaldo Franco
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A  prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. (Joanna de Ângelis)

Corresponda-se conosco! Esclareça suas dúvidas.

E-mails:  auxfrat@gmail.com   ou  seaf.ijui@fergs.org.br

Também estamos no Facebook. Curta nossa página!
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Verdade e Luz

N
o evangelho de João, capítulo 8, 
verso 32, se encontra esta 
orientação de Jesus: “E conhe-

cereis a verdade e a verdade vos 
libertará”. Em Mateus 5:16 encon-
traremos: “Assim resplandeça a vossa 
luz diante dos homens, para que vejam 
as vossas boas obras e glorifiquem a 
vosso Pai, que está nos céus”.
 Deus nos colocou neste mundo, 
em meio as vicissitudes da vida corporal, 
para vencermos a nós mesmos, nossas 
más inclinações, transformarmo-nos em 
pessoas melhores e, assim, andarmos 
sem recuos no rumo da perfeição. Para 
isto, buscar sempre a verdade é 
inarredável. E a verdade, somente ela, 
produzirá a luz de que necessitamos 
para que andemos em segurança, 
confiantes, de passo firme.
 Verdade e Luz são funda-
mentais.
 Nosso jornal, Verdade e Luz, 
que ora tens em tuas mãos, há 15 anos 
vem trazendo, mensalmente, matérias 
que auxiliam, quando lidas e meditadas, 
a seguir em direção ao alvo da 
encarnação. Nome e objetivo a ser 
perseguido: Verdade e Luz!
 As matér ias ,  os  tex tos ,  
mensagens, tudo que o compõe é 
pesquisado rigorosamente para, dentro 
da pureza doutrinária, suscitar reflexões 
que conduzam ao cumprimento do 
maior mandamento, conforme o 
descreveu Jesus: “amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos”.
 Suas matérias nunca extensas 

mas sempre palpitantes, trazem a fonte 
de onde foram retiradas, para que o 
leitor possa complementar o enten-
dimento nascente. Na sugestão de livros 
e estudos encontraremos obras de 
conteúdo doutrinário seguro. Esta 
postura objetiva, também, despertar o 
gosto pela leitura. Pois lendo, meditando 
e praticando o que ele traz e o que 
sugere, cumpriremos o que o Espírito de 
Verdade recomenda em uma das suas 
mensagens, no capítulo VI do 
Evangelho Segundo o Espiritismo  
“Espiritas amai-vos, este o primeiro 
ensinamento; instruí-vos, este o 
segundo”.
 Quanto  ma is  nos  apro-
fundarmos nos ensinamentos espíritas, 
mais rapidamente compreenderemos a 
vida, aprenderemos a viver no mundo 
sem ser dele e a desenvolver a empatia, 
sentimento fundamental para os bons 
relacionamentos. Tudo será observado, 
não mais com nosso gosto ou desejo 
pessoal, mas com a lente ajustada às 
leis divinas e à moral ensinada pelo 
Cristo.
 Nosso jornal, ou “jornalzinho”, 
como o tratamos carinhosamente, está 
sempre a disposição, gratuitamente, e 
pode ser levado para leitura e releitura 
nos lares, no trabalho, como também 
levar a amigos, familiares, a todos 
aqueles que gostaríamos que olhassem 
a existência terrena por outro ângulo.
 Este periódico viaja por várias 
regiões de nosso país, através de 
assinaturas ou de envio a outras Casas 
Espíritas, para que, desta forma, 
atendamos a orientação de Jesus – “ide 
e pregai”.
 Ao longo destes anos tem sido 
veículo de muito esclarecimento e 
consolo. Toda vez que recebemos um 
testemunho do cumprimento desta 
missão, desperta o sentimento de 
gratidão, mas de mais responsabilidade. 
Pois é imperioso fazê-lo sempre melhor, 
mais abrangente, mais envolvente, 
chegando a todos nós como o abraço 
caloroso do amigo que desejamos ter ao 
nosso lado na hora difícil, com a palavra 
certa.
 Leia e divulgue: Verdade e Luz.

             Existem contrastes exprimin-
do desigualdades.
 Muitas criaturas encarnadas 
querem fugir da vida humana; 
contudo, as filas da reencarnação 
congregam milhares de candidatos 
ansiosos pelo renascimento...
 Legiões de trabalhadores se 
esquivam do trabalho; no entanto, 
sempre há multidões de desemprega-
dos...
 Numerosos alunos negligen-
ciam os estudos; todavia, inúmeros 
jovens não têm qualquer oportunida-
de de acesso às casas de instrução, 
embora o desejem ardentemente... 
 Existem contrastes tecendo 
contradições...
 Tudo prova a presença do 
Criador no Universo; todavia, mentes 
recheadas de conhecimento não 
creem na Realidade Divina...
 Todos podemos dar algo em 
favor do próximo; no entanto, muitos 
possuem em abundância e nada 
oferecem a ninguém...
 Temos a apologia da paz 
onipresente; contudo, extensa 
maioria forja a guerra dentro de si 
mesmo...
 Existem contrastes gravando 
ensinamentos.
 Há direitos idênticos e 
deveres semelhantes; contudo, há 
vontades diferentes, experiências 
diversas e méritos desiguais...
 A caridade mais oculta aos 
homens é, no entanto, a mais 
conhecida por Deus...
 A vida humana constitui cópia 
imperfeita da Vida Espiritual; todavia, 
a perfeição das Grandes Almas 
Desencarnadas na Terra foi adquirida 
no solo rude do Planeta.

Psicografia de Chico Xavier. 
Livro: O Espírito da Verdade

Pelo Espirito Andre Luiz

Contrastes
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