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A vida é a melhor escolha!
Em dados recentes apresentados
pela Organização Mundial de Saúde
– OMS, o suicídio continua sendo
uma das principais causas de morte
em todo mundo. O relatório
“Suicide Worldwide in 2019”
revelou que durante o período,
mais de 1 milhão de pessoas
morreram por suicídio, o que
representa uma a cada 100 mortes.
Entre os jovens os dados são ainda
mais preocupantes. Na faixa etária
de 15 a 29 anos, o suicídio foi a
quarta causa de morte, ficando
atrás apenas de acidentes no
trânsito, tuberculose e violência
interpessoal. A idade média das
pessoas que cometem suicídio está
cada vez menor. Ações efetivas
fizeram com que o número de
suicídios no mundo diminuísse,
mas infelizmente, nas Américas, a
taxa subiu 17% (Dados referentes a
2019 - OMS).
Como reconhecer que alguém
precisa de ajuda? 
Existem fatores de risco para
suicídio, por isso precisamos ficar
atentos quando a pessoa possuir
mais de dois fatores e falar sobre
ideação suicida. Entretanto, muitos
indivíduos podem ter um ou mais 

Diagnóstico de doença
psiquiátrica;
Tentativa prévia de suicídio; 
Histórico familiar de
comportamento suicida;
Presença de outros
comportamentos auto lesivos;
Abuso e dependência de álcool
e outras drogas;
Abuso sexual na infância;
Comportamento impulsivo.   

 “Que gostariam de sumir”;
"Que não aguentam mais
viver”;
 “Que não tem mais esperança”;
 “Nada mais faz sentido”;
 “Sinto uma dor que não passa.
Podem estar com ideação
suicida. Fique atento.  

Separação conjugal;
Desemprego;
Conflitos familiares;
Fácil acesso a meio letal.

fatores de risco e não terem
intenção suicida: 

As pessoas que falam:

Além dos fatores genéticos e
biológicos, existem os fatores
sociais, que não são
determinantes, mas devem ser
avaliados:

Todos      nós       devemos       atuar 
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ativamente na conscientização da
importância que a vida tem e ajudar
na prevenção do suicídio, tema que
ainda é visto como tabu. É
importante falar sobre o assunto
para que as pessoas que estejam
passando por momentos difíceis e
de crise busquem ajuda e entendam
que a vida sempre vai ser a melhor
escolha.
No Livros dos Espíritos na questão
943 temos a seguinte pergunta:
De onde vem o desgosto pela vida
que se apodera de certos indivíduos
sem motivos que o justifiquem?
“Efeito da ociosidade, da falta de fé
e, muitas vezes, da saciedade. Para
aquele que exerce suas faculdades
com fim útil e de acordo com as
suas aptidões naturais, o trabalho
nada tem de árido e a vida se escoa
com mais rapidez. Suporta as suas
vicissitudes com tanto mais
paciência e resignação, quanto mais
age tendo em vista a felicidade mais
sólida e mais durável que o espera”.
E na questão 944, temos outra
questão importante a considerar:
O homem tem o direito de dispor
da sua própria Vida? “Não, somente
Deus tem esse direito. O suicídio
voluntário é uma transgressão da
Lei Divina”.
Conscientizar as criaturas a
respeito das consequências  do  ato, 

no Além-Túmulo, das dores que
maceram os familiares e do ultraje
às Leis Divinas, é método salutar
para diminuir a incidência dessa
solução insolvável. Dialogar com
bondade e paciência com as
pessoas que têm propensão para o
suicídio; sugerir-lhes dar-se um
pouco mais de tempo, enquanto o
problema altera a sua
configuração; evitar oferecer bases
ilusórias para esperanças fugazes
que o tempo desmancha; estimular
a valorização pessoal; acender uma
luz no túnel do seu desespero,
entre outros recursos, constituem
terapia preventiva que se
fortalecerá no exercício da oração,
das leituras otimistas, espirituais,
nos passes e no uso da água
fluidificada. 

Fonte:  https://www.setembroamarelo.com/
https://www.febnet.org.br/wp-
content/uploads/2012/11/Livreto-Suicidio.pdf
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C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O  D A  F A M Í L I A
F R A T E R N I D A D E  L U Z  E  F É

 

Os seminários são direcionados a
todos os trabalhadores e estudantes
da FLF com o objetivo de criar a
interação entre todas as turmas de
estudo da casa. Neste mês foi
abordado o tema "A morte e o
morrer" com o objetivo de  propiciar
conhecimentos da vida no Mundo
Espiritual  e  reforçar a importância
de se preparar para suportar e
superar o momento da
desencarnação com serenidade, de se
conscientizar da necessidade de
investir no desenvolvimento das
virtudes, de informar-se a respeito
das etapas da morte do corpo físico,
segundo a orientação espírita e a
proposta da ciência.

Aconteceu na F L F 

Após dois anos de afastamento social
aconteceu dia 20 de agosto a
confraternização dos trabalhadores
da FLF.  Foi um momento de alegria e
descontração para festejar a união dos
voluntários trabalhadores da casa.
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Instruções Para A VidaNunca Desista!

Nos momentos mais difíceis da
vida, não desista!
Não desista diante do cansaço e da
fadiga da vida moderna!
Não desista diante dos livros nos
bancos escolares!
Não desista diante do sofrimento
que lhe imprime alguém do seu
trabalho!
Não desista diante de uma perda
profissional!
Não desista diante da angústia, da
tristeza e da desilusão!
Não desista da vida!
Não desista diante do filho que se
desvia dos caminhos do bem!
Não desista diante dos
desentendimentos conjugais!
Não desista diante do
desentendimento entre irmãos!
Não desista diante da perda de
entes queridos!
Não desista diante da mágoa, do
sofrimento e da dor!
Não desista do amor!
A palavra desistir surge, às vezes,
como uma solução nos momentos
graves de nossas vidas. 
 Circunscritos  na  psicosfera que os
nossos sentimentos depreciados
criam em torno de nós, não
conseguimos enxergar nada além
do manto das  dificuldades  que  nos 

envolvem. Nestes momentos
difíceis, não se esqueça da reflexão
e da prece!
A reflexão pode nos levar à calma
tão necessária nestes graves
momentos. E com a calma,
poderemos evitar deliberações de
segundos que podem nos custar
débitos de anos ou séculos no livro
de nossas vidas. Ainda por meio da
reflexão poderemos exercitar a
nossa paciência, evitando
confrontos de quaisquer espécies
com os nossos irmãos ou com nós
mesmos. Enquanto trabalhamos a
paciência em nossos atos e ações, a
paciência trabalha em nós a
purificação de nossos corações.
Por meio da prece sincera, a alma
“banha-se de paz, impregna-se de
confiança, renova-se sob as
benéficas vibrações superiores.  A
prece também pode nos trazer o
acalento da presença de espíritos
sublimes engajados na tarefa
singela de nos amparar e nos intuir
das ações adequadas ao grave
momento. 
Por fim, nunca desistir, pode
significar, em outras palavras,
progredir sempre.

Portanto, nunca desista!
Fonte:
https://agendaespiritabrasil.com.br/2014/09/15/nunca-
desista/



A depressão pode ser conceituada
como uma alteração do estado de
humor, uma tristeza intensa, um
abatimento profundo, com
desinteresse pelas coisas. Tudo perde
a graça, o mundo fica cinza, viver
torna-se tarefa difícil, pesada, com
ideias fixas e pessimistas. As emoções
naturais devem ser passageiras,
circularem normalmente, sem
desequilibrar o ser. A tristeza por
exemplo, é uma emoção natural, que
nos leva a entrar em contato conosco,
à introspecção e à reflexão sobre
nossas atitudes. Agora, uma vez
estagnada, prolongada, acompanhada
de sentimento de culpa, nos leva a
depressão.
De acordo com a Pesquisa Vigitel
2021, em média, 11,3% dos brasileiros
relataram ter recebido um
diagnóstico médico de depressão.
Ela afeta todo o ser, acarretando uma
série de desequilíbrios orgânicos,
sobretudo, comprometendo a
qualidade de vida, tornando a criatura
infeliz e com queda do seu
rendimento pessoal.
André Luiz cita nas suas obras que os
estados da mente são projetados
sobre   o   corpo  através  dos  bióforos 
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Fluidoterapia

A Depressão na
Visão Espírita

que são unidades de força
psicossomáticas, que se localizam nas
mitocôndrias. A mente transmite
seus estados felizes ou infelizes a
todas as células do nosso organismo,
através dos bióforos. Ela funciona ora
como um sol irradiando calor e luz,
equilibrando e harmonizando todas as
células do nosso organismo, e ora
como tempestades, gerando raios e
faíscas destruidoras que
desequilibram o ser.
Segundo Emmanuel, a depressão
interfere na mitose (divisão) celular,
contribuindo para o aparecimento do
câncer e de outras doenças
imunológicas, sobretudo a deficiência
imunitária facilitando às infecções.
Na depressão existe uma perda de
energia vital no organismo, num
processo de desvitalização.
O indivíduo perde energia por dois
mecanismos principais:
1º) Perde sintonia com a Fonte Divina
de Energia Vital: o indivíduo não se
armando como deve, com sentimento
de autoestima em baixa, afasta de si
mesmo, da sua natureza divina, elo de
ligação com a fonte inesgotável do
Amor Divino. Além do mais, o
indivíduo ao se fechar em seus
problemas e suas mágoas, cria um
ambiente vibracional negativo, que
dificulta o acesso da espiritualidade
Maior em seu benefício.
2º) Gasto  Energético  Improdutivo:  o 



indivíduo ao invés de utilizar o seu
potencial energético para desenvolver
potencialidades evolutivas, vivendo
intensamente as experiências e os
desafios que a vida lhe apresenta,
desperdiça energia nos sentimentos
de autocompaixão, tristeza e
lamentações. Sofre e não evolui. 
A depressão está frequentemente
associada a dois sentimentos básicos:
a tristeza e culpa degenerada em
remorso.  Quando por algum motivo
infringimos a lei natural, ao tomarmos
consciência do erro cometido, temos
dois caminhos a seguir:
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A oração é um recurso indispensável
no processo de recuperação. Através
dela estabelecemos sintonia com a
Espiritualidade Maior, facilitando o
caminho para que nos inspirem e
revigorem nossas energias.
Atualmente na FLF dividimos os
Tratamentos de Depressão por
Magnetismo (TDM) em três níveis. 
O primeiro deles, chamado de NÍVEL
1, ou TDM-1, destina-se não apenas
aos pacientes depressivos em estado
crônico, profundo, maior ou grave,
mas a todos aqueles que iniciam uma
terapia antidepressiva via
Magnetismo, não importando a
gravidade ou o tempo em que esteja
sob os efeitos desse mal.
O NÍVEL 2, ou TDM-2, está indicado
para pacientes que concluíram o
tratamento no NÍVEL 1.
No NIVEL 3, ou TDM-3, os pacientes
indicados são os que tenham
concluído o NÍVEL 2 ou, ainda,
pessoas que estão sentindo sintomas
de melancolia ou tristezas
extemporâneas e queiram se prevenir
para não caírem em depressão.
Não é recomendado em momento
algum que o assistido paralise o
tratamento paralelo que venha
fazendo com médico, psiquiatra,
psicólogo ou outro terapeuta,
enquanto estiver realizando o
Tratamento de Depressão por
Magnetismo. 

1 - Erro > Consciência >
Arrependimento > Tristeza >
Reparação

2 - Erro > Consciência > Culpa-
remorso (ideia fixa)  >  Depressão

O primeiro caminho é meio natural de
nosso aperfeiçoamento. Uma vez
tomando consciência de nossas
imperfeições e erros cometidos,
empreendemos o processo de
regeneração através de lições
reparadoras.
De outra maneira, se ao invés de nos
motivarmos a nos recuperarmos, nós
nos abatermos, com sentimento de
desvalia, de autopunição, e
permanecermos atrelados ao passado
de erros, com ideias fixas e auto-
obsessivas, nós estaremos
caminhando      para      o      estado   de
depressão, que é improdutivo no
sentido de nossa evolução. 

Fonte:  https://www.espiritismo.net/nossas_atividades/
atendimento_fraterno/materias/depressao/a_depressao
_na_visao_espirita.



palavra, são os maiores incitantes ao
suicídio; ocasionam a covardia moral.
Quando o Cristo disse: “Bem-aventurados os
aflitos, o reino dos céus lhes pertence”, não
se referia de modo geral aos que sofrem,
visto que sofrem todos os que se encontram
na Terra, quer ocupem tronos, quer jazam
sobre a palha. Mas, ah! poucos sofrem bem;
poucos compreendem que somente as
provas bem suportadas podem conduzi-los
ao reino de Deus. O desânimo é uma falta.
Deus vos recusa consolações, desde que vos
falte coragem. A prece é um apoio para a
alma; contudo, não basta: é preciso tenha
por base uma fé viva na bondade de Deus.
Ele já muitas vezes vos disse que não coloca
fardos pesados em ombros fracos. O fardo é
proporcionado às forças, como a
recompensa o será à resignação e à
coragem. Mais opulenta será a recompensa,
do que penosa a aflição. Cumpre, porém,
merecê-la, e é para isso que a vida se
apresenta cheia de tribulações.
Bem-aventurados os aflitos pode então
traduzir-se assim: 
Bem-aventurados os que têm
ocasião de provar sua fé, sua
firmeza, sua perseverança e sua
submissão à vontade de Deus,
porque terão centuplicada a alegria
que lhes falta na Terra, porque
depois do labor virá o repouso.

A calma e a resignação hauridas da maneira
de considerar a vida terrestre e da
confiança no futuro dão ao espírito uma
serenidade que é o melhor preservativo
contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é
certo que a maioria dos casos de loucura se
deve à comoção produzida pelas
vicissitudes que o homem não tem a
coragem de suportar.
O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de
lado os que se dão em estado de
embriaguez e de loucura, aos quais se pode
chamar de inconscientes, é incontestável
que tem ele sempre por causa um
descontentamento, quaisquer que sejam os
motivos particulares que se lhe apontem.
Ora, aquele que está certo de que só é
desventurado por um dia e que melhores
serão os dias que hão de vir, enche-se
facilmente de paciência. Só se desespera
quando nenhum termo divisa para os seus
sofrimentos. E que é a vida humana, com
relação à eternidade, senão bem menos
que um dia? Mas, para o que não crê na
eternidade e julga que com a vida tudo se
acaba, se os infortúnios e as aflições o
acabrunham, unicamente na morte vê uma
solução para as suas amarguras. Nada
esperando, acha muito natural, muito lógico
mesmo, abreviar pelo suicídio as suas
misérias. 
A incredulidade, a simples dúvida sobre o
futuro,      as    ideias    materialistas,    numa  
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Evangelho no Lar

Bem-aventurados
os aflitos

Fonte:  Evangelho Segundo o Espiritismo >
Capítulo V — Bem-aventurados os aflitos >
Instruções dos Espíritos.



Vinte serviços
que o

Espiritismo faz
por Você

Trabalhadores Da Últina Hora
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01 Integra você no conhecimento de sua
posição e criatura eterna e responsável,
diante da vida.

02 Expõe o sentido real das lições do
Cristo e de todos os outros mentores
espirituais da Humanidade, nas diversas
regiões do Planeta.

03 Suprime-lhe as preocupações
originárias do medo da morte provando
que ela não existe.

04 Revela-lhe o princípio da
reencarnação, determinando o porquê
da dor e das aparentes desigualdades
sociais.

05 Confere-lhe forças para suportar as
maiores vicissitudes do corpo,
mostrando a você que no instrumento
físico nos reflete as condições ou
necessidades do espírito.

06 Tranquiliza você com respeito aos
desajustes da parentela, esclarecendo
que o lar recebe não somente os afetos,
mas também os desafetos de existências
passadas, para a necessária regeneração.

07 Demonstra-lhe que o seu principal
templo para o culto da Presença Divina é
a consciência.

08 Liberta-lhe a mente de todos os tabus
em matéria de crença religiosa.

09 Elimina a maior parte das suas
preocupações acerca do futuro além da
morte.

10 Dá-lhe o conforto do intercâmbio com
os entes queridos, depois de
desencarnados.

11 Entrega-lhe o conhecimento da
mediunidade.

12 Traça-lhe providências para o combate
ou para a cura da obsessão.

13 Concede-lhe o direito à fé raciocinada.

14 Destaca-lhe o imperativo da caridade
por dever.

15 Auxilia você a revisar e revalorizar os
conceitos de trabalho e tempo.

16 Concede-lhe a certeza natural de que,
se beneficiamos ou prejudicamos alguém,
estamos beneficiando ou prejudicando a
nós próprios.

17 Garante-lhe serenidade e paz diante da
calúnia ou da crítica.

18 Ensina você a considerar adversários
por instrutores.

19 Explica-lhe que, por maiores sejam as
suas dificuldades exteriores, intimamente
você é livre para melhorar ou agravar a
própria situação.

20 Patenteia-lhe que a fé ilumina o
caminho, mas ninguém fugirá da lei que
manda atribuir a cada qual segundo as
obras pessoais.

Essas são vinte das muitas bênçãos que o
Espiritismo realiza em nosso favor. Será
curioso que cada de nós pergunte a si
mesmo o que estamos nós a fazer por ele.

Fonte:  Autor: André Luiz Psicografia de Waldo Vieira,
em 22-10-65, em Uberaba, Minas Gerais



Evangelho Infantojuvenil
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Tudo sobre Jesus 

Fonte:  https://br.pinterest.com/pin/370913719313268833/

Na  ilustração a seguir podemos localizar mais facilmente as
passagens da Bíblia sobre a vida de Jesus.
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 Jesus e Kardec 

Fonte: https://conteudoespirita.com/jesus-no-
espiritismo/

A missão de Jesus é a de propagar os
ensinamentos de Deus e ser modelo e
guia da ação reta no bem, no amor e
na caridade, livre de preconceitos e
julgamentos.
A Doutrina Espírita busca elucidar o
que Cristo nos orientou, de forma
didática e clara, para melhor
entendimento.
Allan Kardec foi um Espírito enviado
com o objetivo de codificar a Doutrina
Espírita de acordo com o pensamento
de Jesus.
Essa questão é explicada por Kardec no
livro A Gênese, os milagres e as
predições segundo o Espiritismo.
Confira:
“O Espiritismo, longe de negar ou
destruir o Evangelho, vem, ao
contrário, confirmar, explicar e
desenvolver, pelas novas leis da
Natureza, que revela, tudo quanto o
Cristo disse e fez; elucida os pontos
obscuros do ensino cristão, de tal sorte
que aqueles para quem eram
ininteligíveis certas partes do
Evangelho, ou pareciam inadmissíveis,
as compreendem e admitem, sem
dificuldade, com o auxílio desta
doutrina; vêem melhor o seu alcance e
podem distinguir entre a realidade e a
alegoria; o Cristo lhes parece maior: já
não é simplesmente um filósofo, é um
Messias divino.”
O Espiritismo embasa todos os seus
ensinamentos sob a ótica moral de
Jesus. Portanto, a Doutrina Espírita tem
as características cristãs, bem como é
correto afirmar que todos os seus
praticantes também são cristãos.
Os ensinamentos de Jesus Cristo são a
base do Espiritismo. 

Por meio deles, a humanidade tem o
modelo ideal sobre como agir para
conquistar a perfeição moral. Por isso,
é fundamental conhecer e aplicar no
dia a dia tais lições.
Vamos listar, a seguir, os três principais
ensinamentos do Cristo.

1. Caridade
De acordo com os ensinamentos do
Cristo, o espírito só encontra a
salvação se praticar a caridade.
Ele demonstrou em sua trajetória
como abdicar de seus interesses
próprios em prol de beneficiar outro
ser.
Além disso, Jesus nos ensinou que abrir
mão de seu orgulho e ego para ajudar
um irmão é uma atitude muito sábia.

2. Perdão
O segundo principal ensinamento é o
perdão.
Durante sua encarnação, Jesus foi
traído e humilhado por pessoas que se
mostravam fiéis a ele outrora.
No entanto, em momento algum Ele se
revoltou ou se enraiveceu, ao
contrário, teve compaixão e
compreendeu o baixo grau evolutivo
daqueles que o feriram.
Além disso, ofereceu o perdão sincero
para todos e a salvação para aqueles
que se arrependeram.

3. Fé
Por fim, a fé inabalável é uma lição
incontestável de Jesus.
A fé que não precisa ver para se ter
certeza e confiança.

https://conteudoespirita.com/caridade/
https://conteudoespirita.com/caridade/
https://conteudoespirita.com/caridade/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
https://conteudoespirita.com/ensinamentos-de-jesus-cristo/
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Dicas de LeituraEleve a
sua

vibração! 

Visite a nossa livraria e presenteie você
ou alguém querido com um livro! Venha
conhecer a nossa biblioteca e escolha
um livro e tenha uma ótima leitura! 

Livro O Caderno 
da Capa Vermelha

 

Elaine Rodrigues
 

A autora relata, com detalhes, os seus sentimentos
durante os transtornos da depressão a que foi

acometida.
De ideações suicidas, à luta pela superação da doença,
num relato autobiográfico, extremamente educativo
para cada um de nós, que um dia possa conviver com

alguém na família, ou no grupo de amigos, que seja
acometido desta "doença do século", considerada pela

ciência médica como uma pandemia.

Livro O Espiritismo e a Pandemia 
 

Maria Elisabeth Barbieri 
 

O livro consiste em um esforço de caridade e empatia,
dirigido a espíritas, a adeptos de outras religiões, a

incrédulos, a todos quanto queiram fruir do refrigério e
do fortalecimento íntimo que a Doutrina Espírita é

capaz de nos oportunizar nessa hora. São abordagens
plurais feitas por estudiosos e trabalhadores espíritas,

mas que também estudam e vivenciam outros ramos da
ciência e do conhecimento e, por tal razão, com rigor e

correção, estabelecem liames atuais, lógicos e
abrangentes em favor da nossa compreensão e

entendimento. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Maria+Elisabeth+Barbieri&text=Maria+Elisabeth+Barbieri&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Projeto  “Livro   nas   Mãos”

Ou doe

seus

livros

usados!

Troque

seus

livros na

FLF 

Amplie seus
horizontes!

Seus livros
Espíritas em bom
estado podem ser

trocados  na
livraria da FLF. 

 Traga dois livros e
troque por um, ou

compre um por 
R$ 10,00.

Seus livros usados de
qualquer tema podem ser
doados para a FLF. Com
 a sua doação podemos
revertê-los em livros de

conteúdo Espírita!
 

Mais
informações

na l ivraria
da FLF
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Humor Espírita



Cronograma de Palestras de
Quarta-feira (às 19:30 horas)                                                
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Avisos

Se precisar entre em contato conosco pelas redes sociais ou pelo e-mail

 flf@gmail.com

Conheça nosso canal no youtube
https://www.youtube.com/c/CanalFraternidadeLuzeF%C3%A9/playlists

 

Após temos o Curso 
 Introdução ao    

 Espiritismo   
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 Siga Nossas Redes

Siga nosso Instagram
 

@fraternidadeluzefeblumenau
 

Curta e compartilhe 
as nossas 

mensagens diárias!  
 

No nosso site você pode
assistir as palestras e

irradiações da semana, ler as
novidades no fórum e apreciar

outros  conteúdos.

Até a próxima edição!


