
Amai-vos, 
eis o primeiro ensinamento. 
Instruí-vos, eis o segundo!
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Carta De Ano Novo
Ano Novo é também a renovação de
nossa oportunidade de aprender,
trabalhar e servir.
O tempo, como paternal amigo,
como que se reencarna no corpo do
calendário, descerrando-nos
horizontes mais claros para a
necessária ascensão.
Lembra-te de que o ano em retorno
é novo dia a convocar-te para
execução de velhas promessas, que
ainda não tiveste a coragem de
cumprir.
Se tens algum inimigo, faze das
horas renascer-te o caminho da
reconciliação.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de
que o amor te clareie a estrada para
frente.
Se descansaste em demasia, volve
ao arado de tuas obrigações e
planta o bem com destemor para a
colheita do porvir. 
Se a tristeza te requisita, esquece-a
e procura a alegria serena da
consciência feliz no dever bem
cumprido.

Novo Ano! Novo Dia!
Sorri para os que te feriram e
busca harmonia com aqueles que te
não entenderam até agora.
Recorda que há mais ignorância
que maldade, em torno de teu
destino. 
Não maldigas, nem condenes.
Auxilia a acender alguma luz para
quem passa ao teu lado, na
inquietude da escuridão.
Não te desanimes, nem te
desconsoles.
Cultiva o bom ânimo com os que te
visitam, dominados pelo frio do
desencanto ou da indiferença.
Não te esqueças de que Jesus
jamais se desespera conosco e,
como que oculto ao nosso lado,
paciente e bondoso, repete-nos de
hora a hora:
Ama e auxilia sempre. Ajuda aos
outros, amparando a ti mesmo,
porque se o dia volta amanhã, eu
estou contigo, esperando pela doce
alegria da porta aberta de teu
coração.
Por Emmanuel no livro "Vida e Caminho"
Francisco Cândido Xavier
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Instruções Para A Vida

Poder Do Pensamento
Os Espíritos influem sobre os
nossos pensamentos e nossas
ações? 
A esse respeito a sua influência é
maior do que credes porque
frequentemente são eles que vos
dirigem. (O Livro dos Espíritos,
Allan Kardec, pergunta 459).
A interferência espiritual em nossa
vida é fator comum. Alimentamos e
somos alimentados pelo nosso
pensar. E é exatamente no campo
dos pensamentos, que as
interferências mais se avolumam, a
tal ponto de lançarmos no ar, uma
onda mental transmissora de ideias
deprimentes e provocarmos a
depressão em alguém que se faça
receptor através de uma sintonia.
Devemos pensar que
involuntariamente, podemos
promover o otimismo e o
pessimismo pelos pensamentos que
emitimos, desde que a sintonia
exista, e bem sabemos que ela
existe em algum ser, algum lugar,
para qualquer tipo de pensamento
emitido. 

Daí nunca estarmos a sós. 
Sempre estamos vinculados a
companhias que se identificam
com o nosso clima psíquico, que
nos buscam pela lei de afinidade.
Importa porém, aqui
distinguirmos o pensar convicto
do pensar acomodado.
Quem pensa e tem convicção do
seu pensamento, age conforme
idealiza, caracterizando-se como
fiel a si mesmo.
E quem pensa acomodado, age
conforme o menor esforço, não
sendo fiel a seu pensamento, tal
como foi engendrado. assume a
posição daquele que vê o bem
aprova o bem, mas não faz o bem,
qual seja, a maioria dos
habitantes da terra.
Pensar positivamente significa
confiar que pode realizar
transformações, construções, a
partir de si próprio. 

Fonte: Diário de um Doutrinador - Luiz
Gonzaga Pinheiro
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Instruções Para A Vida

Vamos encerrar esse texto com
uma mensagem bastante difundida
na seara Espírita:

“Vigie seus
pensamentos, porque
eles se tornarão
palavras. 
Vigie suas palavras,
pois elas se tornarão
atos. 
Vigie seus atos, pois
eles se tornarão seus
hábitos.
Vigie seus hábitos,
pois eles se tornarão
seu caráter.
Vigie seu caráter,
porque ele será o seu
destino”. 

Senhor Jesus, 
Dai-nos o poder de operar a própria
conversão 
Para que o Teu Reino de Amor seja
irradiado 
Do Centro de nós mesmos! Contigo em
nós, converteremos
A treva em claridade, 
A dor em alegria, 
O ódio em amor, 
A descrença em fé viva, 
A dúvida em certeza, 
A maldade em bondade, 
A ignorância em compreensão e sabedoria, 
A dureza em ternura, 
A fraqueza em força, 
O egoísmo em cântico fraterno, 
O orgulho em humildade, 
O torvo mal em Infinito Bem. 
Sabemos, Senhor, Que, de nós mesmos,
Somente possuímos a inferioridade 
De que nos devemos desvencilhar, 
Mas, unidos a Ti, 
Somos galhos frutíferos na árvore dos
séculos, 
Que as tempestades da experiência 
Jamais deceparão... 
Assim, pois, Mestre amoroso, 
Digna-te amparar-nos 
A fim de que nos elevemos, 
Ao encontro de tuas mãos sábias e
compassivas, 
Que nos erguerão da inutilidade, 
Para o serviço da cooperação Divina,
Agora e para sempre. 
Assim Seja. 

Fonte: Vida e Caminho Chico Xavier com
André Luiz 
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Trabalhadores Da Últina Hora

Fraternidade
Meus amigos, muita paz. 
A hora exige a nossa decisão, no
sentido de buscarmos a fórmula
básica do serviço com Jesus, se
realmente nos propomos cooperar
na obra regeneradora do mundo, a
partir de nós mesmos. Agir sob a
inspiração direta do Evangelho é o
caminho de acesso à benção
sublime a que o Céu nos
destinou... 
Crer, trabalhar e servir sem
dogmas; 
Sem exclusivismo; 
Sem privilégios; 
Sem conflitos; 
Sem discórdia; 
Sem separativismo; 
Sem inquietação; 
Sem desânimo; 
Sem trincheiras intelectuais;
Sem torres de marfim do
personalismo cristalizante; 
Sem charcos do egoísmo
dissolvente; 
Sem títulos que desunam os
nossos    melhores   propósitos  de 

responder aos apelos do Divino
Mestre. 
Cristo fala-nos, como sempre, nas
páginas eternas da Boa Nova, de
braços abertos... 
Quem puder abandonar a velha e
petrificada concha do "eu", para
escutar-Lhe os ensinos, na
acústica do coração e da
consciência, decerto não
encontrará outra senda que não
seja a da verdadeira fraternidade
- a única que nos conduzirá, com
segurança, à nossa ressurreição
para a Vida Imperecível!...

Fonte: livro Vida e Caminho (Página recebida pelo
médium Francisco Cândido Xavier, solicitada por
um grupo de irmãos, servidores da Doutrina).
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Fluidoterapia

Passe E Ambiente
O passe pode ser ministrado em
qualquer lugar, em teoria, pois é
um recurso terapêutico de ajuda a
quem necessita, independente de
ser espírita ou não. É preciso,
apesar disto, que se verifique a
conveniência, lembrando que cada
caso é um caso, pois se há aqueles
que requerem uma urgência na
ação, outros há que precisam de
um tratamento prolongado. Neste
caso, o local ideal será aquele que
mantenha a melhor atmosfera
psíquica, de forma harmônica e
salutar (entre eles, o Centro
Espírita), de modo que os fluidos
ambientes não prejudiquem a
qualidade do recurso magnético
e/ou espiritual que será
ministrado em prol da saúde de
outrem. No casa espírita, os
instrutores desencarnados
conseguem localizar recursos
avançados do plano espiritual para
o socorro a obsidiados e
obsessores (...). Generalizando a
partir desta afirmação do Espírito
André Luiz e na certeza de  que  os 

fluidos nesses ambientes
favorecem de excelentes condições
para combinações fluídicas
altamente ricas em face das
elevadas vibrações aí reinantes,
podemos afirmar categoricamente
que a Instituição verdadeiramente
espírita é o lugar ideal para a
aplicação do passe, em qualquer de
suas modalidades (Jacob Melo, em
O Passe, cap. VII). 
Somos levados a entender então
que o Centro Espírita (aquele onde
realmente se vivencia a prática da
fraternidade e do amor ao
próximo) é o hospital onde existem
os recursos mais valiosos, a
instrumentação necessária para o
bom êxito da tarefa. 
Além do que se faz necessário que
o Centro Espírita possua um local
reservado para a aplicação dos
passes, como bem disse Roque
Jacintho na mesma obra citada
acima:  “Nessa sala-ambiente os
Mentores Espirituais terão o
recanto que prepararão
devidamente,     atendendo         aos
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Fluidoterapia

dispositivos Superiores, isolando-
a da influenciação miasmática
inferior e higienizando-a como um
ambiente hospitalar
especializado.” Por isso o passe
não deve ser aplicado em qualquer
qualquer local, de forma
indiscriminada. É conveniente
sempre buscar os locais onde as
condições sejam as melhores.
Deve-se, portanto, evitar aplicar o
passe nos domicílios, em
ambientes públicos, na presença
de pessoas curiosas ou sarcásticas,
em lugares poluídos por fumaça,
vapores alcoólicos ou fumo. Esta a
regra, mas como toda regra tem
exceção, qualquer lugar serve
quando estamos a atender uma
emergência e que não pode ser
resolvida de outra forma e em
outro lugar. O passe a domicílio
deve ser aplicado quando a pessoa
que irá recebê-lo encontra-se
muito impossibilitada, por algum
motivo orgânico ou espiritual, de
deslocar-se à Casa Espírita. Mas
deve ser evitado quando ele
começa a se tornar uma rotina ou
serve para atender ao comodismo
ou à vergonha das pessoas que não
querem ir ao Centro Espírita.

Convém lembrar ainda, que
a reforma íntima está
sempre aliada à cura
verdadeira e ela não pode
ser esquecida. 
Daí, mesmo o passe aplicado
fora do Centro Espírita
atendendo à necessidade do
momento, deve ser sempre
acompanhado pela orientação
ao paciente de que ele procure
o Centro Espírita assim que
estiver em condições, para a
complementação da ajuda
tanto recebendo novos passes,
como orientações doutrinárias
e evangélicas. 

Fonte: Apostila do Estudo de Passe e do
Magnetismo – Adilson Mota  
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Evangelho no Lar

A Fé
Raciocinada
Kardec desde quando iniciou seu
estudo sobre os efeitos físicos causados
pelo fenômeno das mesas girantes,
utilizou o método científico para
observar e analisar as ocorrências
naturais percebidas. Devido ao fato de
seu tempo na escola de Pestalozzi, o
professor Hippolyte sempre
demonstrou metodologia séria e
coerente em seus apontamentos. Não
podendo ser diferente com a doutrina
espírita, Kardec utilizou-se da razão
para analisar as mensagens recebidas
pelos médiuns e cataloga-las de forma
coerente e séria. 

“Fé inabalável só o é a que
pode encarar frente a
frente a razão, em todas as
épocas da Humanidade.” 

(Allan Kardec) 

Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
de Allan Kardec, explica-se que devemos
ter fé sem precisar abandonar a razão, ou
a certeza que tudo vai dar certo. 

“A fé é verdadeira e sempre
calma. Confere a paciência que
sabe esperar, porque estando
apoiada na inteligência e na
compreensão das coisas, tem a
certeza de chegar ao fim.” 
A fé raciocinada proposta pelo
espiritismo nos da a certeza de que não
estamos dando um salto no escuro, tão
pouco fazendo as coisas
automaticamente. Estamos entendendo
e aplicando os ensinamentos trazidos
pela espiritualidade de forma consciente
e voluntária, baseada na nossa análise
crítica da verdade. 
A fé irracional, aquela criada pelo medo e
pela aceitação pura e simples de dogmas
não é inútil. É um bom caminho inicial
para a criatura que ainda tem uma certa
rebeldia na alma que a impede de
proceder de forma completamente
raciocinada. O indivíduo ainda na “infância
espiritual” precisa de imagens fortes e de
crenças impositivas para que se coloque
num caminho reto no bem e nas atitudes
mais corretas.
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Evangelho no Lar

Não precisamos esperar uma hora
certa para viver o bem em sua
plenitude. Vamos elevar nossos
pensamentos, no reflexo de nossas
ações, vamos fazer o Evangelho no Lar!

Ao reunir a família em torno da oração
seu lar ficará envolvido em vibrações
de amor e proteção. Com a elevação do
pensamento a vibração salutar trará
alegria a todos os presentes. 
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Dicas de Leitura

Faça boas leituras para elevar a
sua vibração! 

Nossa biblioteca contém um
acervo muito bom de livros para a
sua leitura. Aproveite as férias
para ler bons livros!

Quem perdoa liberta 
Wanderley Oliveira  (Autor) pelo

espírito José Mario
 Por que é tão difícil perdoar ao
outro? A desconfiança cega às
ações de uma boa convivência.
Aprenda a ver com bondade as

imperfeições e revitalize os rumos
dos seus relacionamentos.

 
 

Suely Caldas Schubert analisa, de
modo claro e ao alcance de todos,

os poderes da mente, evidenciando
os atributos do espírito imortal. ...
O objetivo da obra é ressaltar os

aspectos transcedentais inerentes
ao ser humano, em virtude de a

sede dos poderes estar no Espírito,
não no cérebro físico.
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Espitirinhas
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Estudos

Os estudos
acontecem
sempre nas

segundas-feiras
as 19:30hs e em

  2022
iniciaremos 

 dia 07 de 
 fevereiro!

Teremos os seguintes grupos de estudos:
O livro dos Espíritos

O livro o Céu e o Inferno
Curso de Mediunidade e Prática livro 2

Escola dos Aprendizes do Evangelho 8.ª Turma 

Organize-se 

 para estudar conosco

  em

 2022! 



Até 26/01/22 estaremos em
recesso! 

 Mas  o Plantão do Evangelho
acontecerá toda quarta-feira com

irradiações
  ao vivo e online

  via Facebook e Youtube.
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Avisos

Se precisar entre em contato 
conosco pelas redes sociais

 ou pelo e-mail

 flf@gmail.com
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 Siga Nossas Redes

@fraternidadeluzefeblumenau
 
 

Siga nosso Instagram 
com dicas e mensagens

diárias!  
 

No nosso site
você pode assistir

as palestras e
irradiações da
semana, ler o
fórum e ver

outros conteúdos.


