JORNAL LUZ E FÉ

ANO I Nº 09 - Blumenau | Santa Catarina | Brasil – Setembro – 2021

EM DEFESA DA VIDA! SUICÍDIO, NÃO!
O suicídio
continua
sendo uma
das principais
causas de
morte em todo
o mundo, de
acordo com as estimativas da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) publicadas
no relatório
“Suicide worldwide in 2019”. Todos os
anos, mais pessoas morrem como
resultado de suicídio do que HIV,
malária ou câncer de mama, ou
guerras e homicídios. Em 2019, mais
de 700 mil pessoas morreram por
suicídio: uma em cada 100 mortes. No
Brasil foram apontados 14.540 casos
sendo 78% de homens e 22% mulher.
O Brasil está em oitavo lugar no
ranking mundial depois dos Índia,
China, EUA, Rússia, Japão, Paquistão
e Coréia.
O suicídio é o terrível mal que
aumenta na Humanidade e que deve
ser combatido por todos os homens.
Essa rigidez mental que resolve pela

solução
trágica
é
doença
complexa.
Conscientizar
as
criaturas
a
respeito
das
consequências do ato, no AlémTúmulo, 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.
Esta ação se fortalecerá no
exercício da oração, das leituras
otimistas, espirituais, nos passes e no
uso da água fluidificada, ensina
Manoel Philomeno de Miranda no
capítulo um do livro Temas da vida
e da morte de Divaldo Franco.

Evangelho no Lar
O suicídio e a loucura

Instruções para a vida
Amor e instrução

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. 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.
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. A
propagação das doutrinas materialistas é,
pois, o veneno que inocula a ideia do
suicídio na maioria dos que se suicidam, e
os que se constituem apóstolos de
semelhantes doutrinas assumem tremenda
responsabilidade. Com o Espiritismo,
tornada impossível a dúvida, muda o
aspecto da vida. O crente sabe que a
existência se prolonga indefinidamente
para lá do túmulo, mas em condições muito
diversas; donde a paciência e a
resignação que o afastam muito
naturalmente de pensar no suicídio; donde,
em suma, a coragem moral. O Espiritismo
apresenta-nos os próprios suicidas a
informar-nos da situação desgraçada em
que se encontram e a provar que ninguém
viola impunemente a lei de Deus, que
proíbe ao homem encurtar a sua vida.

Em Paris, França, em 1860, o Espírito
Verdade recomendou: Espíritas! Amaivos, este o primeiro ensinamento; instruívos, este o segundo. O amor é a lei
maior da vida, uma vez que o ensino
máximo de Jesus foi lançado na
sentença: Amar a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo.
A educação é o conjunto dos hábitos
adquiridos, na excelente definição de
Allan Kardec, em comentário pessoal,
logo após a questão 685 de O Livro dos
Espíritos, a obra fundamental do
Espiritismo. A fé inabalável só o é a que
pode encarar frente a frente a razão,
em todas as épocas da Humanidade
(Evangelho Segundo o espiritismo). Não
é demais enfatizar que a leitura amplia
todas
as
nossas
condições,
particularmente às ligadas ao raciocínio,
no mínimo, pela ampla possibilidade de
associação de ideias e de fazer
comparações. Parece clara, assim, a
necessidade de aumentarmos os níveis
de instrução.
Ler, estudar, refletir,
aprender, aplicar. Hábitos que todos
podemos e devemos cultivar sempre,
visto que, como bem o sabemos, somos
imortais e indestrutíveis, isto é, viveremos
para sempre, ora no corpo físico ora
fora dele, daí a grandíssima importância
da instrução e do amor.

Fonte: Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo V - Bem-aventurados os aflitos

Fonte:
http://www.mundoespirita.com.br/?
materia=amor-e-instrucao.

Trabalhadores da
última hora
A bênção do trabalho
É pela bênção do trabalho que
podemos esquecer os pensamentos
que nos perturbam, olvidar os
assuntos amargos, servindo ao
próximo, no enriquecimento de nós
mesmos.
Com o trabalho, melhoramos nossa
casa e engrandecemos o trecho de
terra onde a Providência Divina nos
situou.
Ocupando a mente, o coração e os
braços nas tarefas do bem,
exemplificamos
a
verdadeira
fraternidade, e adquirimos o tesouro
da
simpatia,
com
o
qual
angariaremos o respeito e a
cooperação dos outros.
Quem não sabe ser útil não
corresponde à Bondade do Céu, não
atende aos seus justos deveres para
com a Humanidade nem retribui a
dignidade da pátria amorosa que lhe
serve de Mãe.
E, sabendo que cada criatura deve
ser útil, conforme as faculdades de
que disponha, observa o que fazes
com o tesouro das horas, porquanto o
tempo chamado “hoje”, é recurso em
teu favor, na contabilidade da vida,
marcando-te acerto de contas para
amanhã.
Fonte:
http://bibliadocaminho.com/ocaminho/
TXavieriano/Livros/Pno/Pno07.htm#It5

Fluidoterapia

A energia cósmica:
matéria, energia espírito
Na criação universal, a vida se manifesta sob
três
aspectos,
cujas
limitações
desconhecemos: como matéria, representada
pela forma, como energia, representada pelo
movimento e como espírito, representada
pela inteligência, sentimento.
O espírito, utilizando-se da energia, age
sobre a matéria, provocando reações e
transformações de inúmeros aspectos e
naturezas.
A matéria, em si mesma, nada mais é que
energia ‘‘condensada’’ a vários graus e todas
as transformações que nela se operam são
resultados dessa interferência do elemento
espírito, que sobre ela projeta correntes
vibratórias mais rápidas, finas e elevadas,
que a desagregam ou modificam.
A energia está sempre em movimento,
condensando-se ou expandindo-se, formando
correntes no seio da massa.
No caso dos passes, o mesmo fenômeno se
dá: o operador projeta correntes de fluidos
mais finos e poderosos, que provocam
transformações no movimento específico dos
agrupamentos celulares do corpo denso ou
do corpo astral (perispírito).
Toda vez que uma corrente de energia,
acionada por um operador inteligente,
interfere em um campo da matéria, surgem
limitações, resistências locais; forma-se uma
cadeia de fenômenos decorrentes, dos mais
variados aspectos e consequências.
Assim, uma resistência oposta a uma corrente
elétrica, dá origem ao calor e à luz; a
interferência sobre uma corda de violino
suficientemente tensa produz som, etc.
O corpo humano tem um ponto certo de
equilíbrio, de estabilidade, e qualquer
interferência do Espírito que o anima, ou de
forças e entidades do ambiente exterior,
produz alterações, distorções, desarmonias,
distúrbios, moléstias.
Fonte: Apostila do Curso de Passe Magnético, FLF, 2019
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DICA DE LEITURA
Richard Simonetti comenta o testemunho de espíritos desencarnados
sobre sua condição no mundo espiritual, resultante das ações na
Terra, conforme estudos de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno.
Foram selecionados casos de espíritos felizes, em condições
medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e espíritos
endurecidos, além de relatos em expiações terrestres. Todos os
eventos têm peculiaridades importantes que estimulam a reflexão
sobre a realidade que nos aguarda no mundo espiritual e a forma
como conduzimos nossa experiência no plano material.

Apresenta trinta episódios relacionados ao Cristo, seus discípulos e
importantes personagens bíblicos, como Zebedeu, Maria de Magdala,
Pedro, Tomé e outros, que tiveram suas existências tocadas pelos
ensinamentos e amor de Jesus. O mestre, com sua palavra
consoladora, ofereceu eternas lições de sabedoria para a
humanidade. Esta obra integra a coleção Humberto de
Campos/Irmão X.
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Estudo da Justiça de Deus à luz
da Doutrina Espírita
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Estudo do aspecto científico e
experimental do Espiritismo

TURMA EVANGELHO

SEGUNDO ESPIRITISMO
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Estudo da vida de Cristo e
da moral na visão espírita

TURMA ESCOLA DE APRENDIZES
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Reforma Intima com base no
Evangelho de Jesus

TURMA ESCOLA DE APRENDIZES
8º TURMA
Estudo Entendendo o Espiritismo
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