
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Estimados leitores e
amigos,

É chegado o mês das
vindimas. Mês, por exce-
lência, de colheita. Como
sabemos, a Lei de Causa
e Efeito diz-nos que a
sementeira é livre mas, a
colheita é obrigatória.
Esta liberdade de escolha,
pela consequência que
produz, levar-nos-á, um
dia, a respeitarmos mais a

liberdade que não nos
pertence: a do outro, a do
próximo, de todo aquele
que depende e do qual
dependemos também. É
no respeitar a liberdade
do outro que alargaremos
o âmbito da nossa própria
liberdade. Muita paz para
todos e um excelente mês
de setembro!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O orgulho e a humildade

Mensagem de Lacordaire sobre o orgulho e a
humildade: Que a paz do Senhor seja
convosco, meus queridos amigos! Aqui
venho para encorajar-vos a seguir o bom
caminho. Aos pobres Espíritos que habitaram
outrora a Terra, conferiu Deus a missão de
vos esclarecer [...] Ó vós, encarnados, que
vos achais em prova e buscais a luz, que a
vontade de Deus venha em meu auxílio para
fazê-la brilhar aos vossos olhos! A humildade
é virtude muito esquecida entre vós. [...] Sem
a humildade, podeis ser caridosos com o
vosso próximo? Oh! não, pois que este
sentimento nivela os homens, dizendo-lhes
que todos são irmãos, que se devem auxiliar
mutuamente, e os induz ao bem. Sem a
humildade, apenas vos adornais de virtudes
que não possuís, como se trouxésseis um
vestuário para ocultar as deformidades do
vosso corpo. […] O orgulho é o terrível
adversário da humildade. […] O envoltório do
pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o
Criador feito duas espécies de homens?
Tudo o que Deus faz é grande e sábio; não
lhe atribuais nunca as ideias que os vossos
cérebros orgulhosos engendram. Ó rico!
Enquanto dormes sob dourados tetos, ao
abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a
palha milhares de irmãos teus, que valem
tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que
passa fome? [...] A química, porém, ainda
nenhuma diferença descobriu entre o sangue
de um grão-senhor e o de um plebeu; entre o

do senhor e o do escravo. Quem te garante
que também tu já não tenhas sido miserável
e desgraçado como ele? […] Curvai,
portanto, as vossas frontes altaneiras, que
Deus pode fazer se abaixem, justo no
momento em que mais as elevardes. Na
balança divina, são iguais todos os homens;
só as virtudes os distinguem aos olhos de
Deus. São da mesma essência todos os
Espíritos e formados de igual massa todos os
corpos. [...] Despertai, meus irmãos, meus
amigos. Que a voz dos Espíritos ecoe nos
vossos corações. Sede generosos e
caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o
bem com humildade. Que cada um proceda
pouco a pouco à demolição dos altares que
todos ergueram ao orgulho. Numa palavra:
sede verdadeiros cristãos e tereis o Reino da
Verdade.

Rua da Guarita, 186-A, 9700-079 Angra do Heroísmo
Rua da Misericórdia, 9760-500 Praia da Vitória
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Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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LXXXIX
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Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e 
solucioná-los.
Encontrarás quem te empreste uma soma, a fim de resgatares uma dívida. 
Entretanto, o débito permanece, havendo, somente, mudança de credor.
O amigo pode tornar-se um cireneu junto a ti, mas a cruz é pessoal, e cada criatura 
tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador.
Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, 
reclamações e problemas.
Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos.

Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar.
Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueloutros, que ficam 
de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas.
Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas.
Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil.
Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as 
executassem, o mundo mudaria de feição.



- O remorso vem a ser o arrependimento que
adoeceu.

- Ok, em vez de mudar de atitude, permanece
no mesmo, não é assim?

- Pior. Estaciona naquele patamar do “não
devia ter feito isto!”

- “Se eu pudesse voltar atrás!”

- Também.

- Outra vez o nosso orgulho.

- Outra vez. Lembra-te que tu não és quem
aparentas ser. És essência divina, com
virtudes e imperfeições. É aqui, no capítulo
das imperfeições, que entra o senhor orgulho,
tudo fazendo para que elas não sejam
descobertas, por terceiros.

- “Está tudo bem comigo”. “Não preciso de
ajuda.”

- É, ele fala assim mesmo.

- Está sempre na maior.

- Agora, o maior problema está em não fazer
as pazes, connosco e com os outros,
enquanto estamos a caminho.

- Nesta encarnação?

- Sim, enquanto estamos neste estágio no
mundo físico.

- Porquê?

O que é o Espiritismo? “Remorsos”                      
Pedro Silva
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- Porque ao “passares para o lado de lá”,
tuas sensações se ampliam de forma
considerável. Despojados do corpo carnal,
o espírito possui outra liberdade.
- Outra visão?
- Sim, passamos a ver e a sentir dum
modo mais profundo e abrangente.
- Logo…
- Logo, tudo o que ficou por fazer e que
tinhas planeado, passa a perseguir-te.
- Ok, o tal arrependimento mal digerido…
- Dá lugar aos remorsos que, por sua vez,
se modificam e tomam a forma de culpa.
- Daí ver tanta gente com tanta falta de
auto-estima.
- Não se amam.
- Porque não se perdoaram.
- Sim, não deram mais uma hipótese a si
mesmos de se modificarem e seguirem
em frente.
- Disseste que todos os nossos erros …
- Podem e devem ser corrigidos. Somos
ainda, espiritualmente falando, crianças
que mal saíram da fase infantil. Ainda
estamos mais próximos do “gatinhar” do
que, propriamente, do andar.

(continua na pág. seguinte)
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- E quem “gatinha”…

- Precisa de ajuda para se levantar.

- Mas o orgulho…

- Diz que não é necessário.

- Daí…

- Tantas quedas!

- Pois é. O sentimento de culpa é uma delas,
dessas quedas.

- Se és criança, ainda, a probabilidade de
caíres é elevada. Agora, se cais e achas que é
errado cair, terás muitas dificuldades em
ganhares vontade de te reergueres.

- Assim é o sentimento de culpa.

- Por isso, tanta gente que se maltrata. Não
são necessários os inimigos pois nós
encarregamo-nos do nosso próprio martírio.

- O problema é que…

- É que?

- E se eu me maltrato, das mais variadas
formas, sem saber porque o faço?

- Como assim?

- Imagina que, nesta existência, nesta
encarnação, não faço mal a ninguém. No
entanto…

- Estás a dar cabo de ti, lentamente.

O que é o Espiritismo? “Remorsos”            
(cont.)
Pedro Silva
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Livro disponível na livraria da AET

- Isso.

- Só fazes mal a ti mesmo.

- Isso!

- Poderá ser um forte sentimento de culpa,
cujas causas residem num passado remoto.

- Segundo li, esse sentimento é gerador de
fortes obsessões.

- O alcoolismo, por exemplo.

(continua)



Diz a ciência que a ansiedade é uma
sensação decorrente do sistema nervoso
central. Algo que faz parte da nossa estrutura
e por isso, é natural senti-la.

Há quem a defina como um medo de não se
sabe o quê, medo que toma forma
manifestando-se fisicamente ou psicolo-
gicamente.

Acredita-se que sempre que ela se manifesta
com equilíbrio é saudável e produtiva. Porque
nos impulsiona a agir. Em contra partida,
quando ela ultrapassa os limites do normal,
dizemos que se tornou tóxica, patológica e
prejudicial ao nosso bem-estar físico e mental.

Mas como superá-la? Que propostas traz o
espiritismo para prevenirmos as sensações
negativas que nos visitam e provocam
ansiedade?

O que efetivamente sabemos é que as
pessoas ansiosas descrevem o transtorno
explicando-o com sintomas físicos como a dor
no peito, o aumento da pressão arterial,
tonturas, dificuldade em respirar, sensação de
nó na garganta, problemas digestivos e
produção excessiva de suor, etc. Ou referem-
se às suas crises de ansiedade com sintomas
psicológicos como as insónias, a irritação, as
palpitações, a sonolência, a perda da
concentração ou perda de memória, a
depressão, transtornos compulsivos, fobias ou
sentimentos de pânico.

Não esquecendo de que somos espíritos
milenares e que contamos com sucessivas
reencarnações temos que perceber que a
ansiedade faz parte de todo o processo
natural de desenvolvimento do ser humano
que por sua vez requer auto conhecimento
das nossas emoções.

O evangelho, fonte de valor e conselhos, diz-
nos para agir em conformidade com os
ensinamentos de Jesus e alerta-nos para que
oremos e vigiemos nossos pensamentos”.
Porque na medida em que perdemos a
confiança em Deus e desistimos de tentar,
damos espaço a que o pessimismo e toda a
onda de negatividade nos desequilibre. Tudo
é questão de sintonia!

Um outro conselho que os espíritos nos dão
encontra-se na resposta dada à questão
919(a) do L.E. que se resume a fazermos o
balanço do dia e com isso nos
proporcionarmos a auto conhecermo-nos.

Porém, viver na cultura do imediatismo em
que se recorre a todos os meios para se
conseguir uma paz artificial é tentar apenas
camuflar os nossos sofrimentos.

(continua na pág. seguinte)

UMA 3ª AQUI
“A Ansiedade”
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UMA 3ª AQUI

“A Ansiedade”                              
(cont.)
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A doutrina espirita ensina à construção de
uma paz natural. Uma paz verdadeira que
advém não da eliminação do sofrimento mas
da compreensão dele.

Para substituir e implantar padrões sadios é
necessário iniciar-se processo de treino
mental e de renovação de ideias. E esse
treino deverá ser repetido inúmeras vezes
porque se analisarmos, há emoções que vêm
connosco de reencarnações passadas e que,
por isso, exigem que se estabeleçam novos
padrões de substituição que só se tornarão
naturais depois de repetidos inúmeras vezes.
Para isso, precisamos focalizar-nos no
presente. Tomar consciência de que o que
está lá para trás é uma história e de que o que
vem lá para a frente é uma possibilidade
sobre a qual não temos domínio. Logo, o
único tempo que nos importa viver é o
presente e é nele que podemos mudar a
nossa vida!

Para nos auxiliar nestas questões da
ansiedade o espiritismo traz-nos o
esclarecimento de que esta vida material é
transitória e de que é um elo na grande
corrente das reencarnações por que
passámos.

Se por um lado, maior conhecimento no
campo intelectual permite maior facilidade de

entendimento dos mecanismos das aflições e
dos mecanismos da lei de causa e efeito. Por
outro lado, explorar o nosso EU interno
permitirá colocar-nos como herdeiros do
nosso destino ou seja, como arquitetos do
nosso futuro.

Emmanuel

A ansiedade tentará violentar corações
generosos, porque as estradas terrenas
desdobram muitos ângulos obscuros e
problemas de solução difícil; entretanto,
não nos esqueçamos da receita de Pedro.

Lança as inquietudes sobre as tuas
esperanças em Nosso Pai Celestial, porque
o Divino Amor cogita do bem-estar de
todos nós.

Justo é desejar, firmemente, a vitória da
luz, buscar a paz com perseverança,
disciplinar-se para a união com os planos
superiores, insistir por sintonizar-se com
as esferas mais altas. Não olvides, porém,
que a ansiedade precede sempre a ação de
cair”.



A alma pode reencarnar logo depois de se
haver separado do corpo, porém geralmente
só o faz depois de intervalos mais ou menos
longos. Nos mundos superiores, a reen-
carnação é quase sempre imediata. Sendo aí
menos grosseira a matéria corporal. O
Espírito, quando encarnado nesses mundos,
goza quase que de todas as suas faculdades
de Espírito. A alma no intervalo das
encarnações chama-se Espírito errante e
aspira a novo destino. Os intervalos entre
reencarnações podem durar desde algumas
horas até milhares de séculos. Propriamente
falando, não há extremo limite estabelecido
para o estado de erraticidade, que pode
prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é
perpétuo. Cedo ou tarde, o Espírito terá que
volver a uma existência apropriada a purificá-
lo das máculas de suas existências
precedentes. Essa duração é uma
consequência do livre-arbítrio. Os Espíritos
sabem perfeitamente o que fazem. Mas,
também, para alguns, constitui uma punição
que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela
se prolongue, a fim de continuarem estudos
que só na condição de Espírito livre podem
efetuar-se com proveito.

A erraticidade não é um sinal de inferioridade
dos Espíritos porquanto há Espíritos errantes
de todos os graus. A encarnação é um estado

transitório e o Espírito se acha no seu estado
normal, quando liberto da matéria. Os
Espíritos errantes estudam e procuram meios
de elevar-se. Vêem, observam o que ocorre
nos lugares aonde vão; ouvem os discursos
dos homens doutos e os conselhos dos
Espíritos mais elevados e tudo isso lhes
incute idéias que antes não tinham. Aí pode
melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o
desejo que tenha de consegui-lo.

Todavia, na existência corporal é que põe em
prática as idéias que adquiriu. Os errantes
podem ser felizes ou desgraçados conforme
seus méritos. Sofrem por efeito das paixões
cuja essência conservaram, ou são felizes, de
conformidade com o grau de desma-
terialização a que hajam chegado.

Na erraticidade, o Espírito percebe o que lhe
falta para ser mais feliz e, desde então,
procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre,
porém, lhe é permitido reencarnar como fora
de seu agrado, representando isso, para ele,
uma punição. Os Espíritos já purificados
descem aos mundos inferiores frequen-
temente, com o fim de auxiliar-lhes o
progresso. A não ser assim, esses mundos
estariam entregues a si mesmos, sem guias
para dirigi-los.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Espíritos Errantes
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