
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Iniciamos este mês ainda com

a doce recordação da

comemoração do 17º

Aniversário da Associação

Espírita Terceirense.

Iniciámos no dia 17 com uma

palestra intitulada “Os

Inimigos Desencarnados” que

teve lugar na sede da

associação, e, no dia 18 de

Abril no Centro Cultural e de

relacionou a questão da

Hiperactividade e Défice de

Atenção na Criança e no

Adulto. Gláucia Lima encheu

a sala de esclarecimento e

cultura, promovendo a toda a

assistência um bem-estar e

uma sensação de paz que se

obtêm sempre que se

frequenta um evento desta

envergadura. Foi uma tarde

muito bem passada e

E partir do Zigoto é
continuo. Inicia-se do
seguinte modo: Zigoto,
embrião, feto, criança,
jovem adulto e velho sem
parar.

É contínuo.

Mostrar o que é
maternidade e a paterni-
dade responsáveis.

O mundo precisa de
programas para todas as
pessoas conhecerem a
sua própria sexualidade
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Abril no Centro Cultural e de

Congressos de Angra do

Heroísmo outro evento, este

de cariz médico espírita, pois

enriquecedora.

Outros virão!

A Direção
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É contínuo.

O espiritismo considera
que o aborto é uma pena
de morte para os
inocentes que não se
podem defender.

Logo um país que é contra
a pena de morte não
deveria legalizar uma
atitude criminosa desta
natureza.

Matar um feto é igual a
matar uma criança, um
jovem ou um adulto. É
importante prevenir e
ensinar antes de actuar.
Ensinar aos jovens e
famílias como planear a
vinda dos filhos. Fazer
acções de esclarecimento.

sua própria sexualidade
que ainda é tabu.

É por todas as razões
apresentadas e muito
mais que somos em
defesa da Vida.

Vida é sempre vida e em
situação alguma deve-mos
interferir nela a não ser
para o bem, è uma
questão de bom senso e
respeito para com o nosso
próximo.

Referência:

Dra.Marlene Nobre, Médi-
ca espírita nascida em
S.Paulo em 1937, falecida
em 2015. Alberto Almeida,
Livro dos Espíritos

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Em Defesa da Vida”“ Em Defesa da Vida”
Qual a melhor definição que
se pode dar para "aborto"?

Aborto é o produto da
concepção eliminado pela
prática chamada aborta-
mento e pode ser natural ou
espontâneo e provocado.

A Doutrina espírita é a favor
do aborto?

Definitivamente não. Contudo
não podemos nem devemos

descriminalizar nem legalizar
e explicamos porque.

Vejamos o seguinte:

Quando o espermatozóide de
encontra com o óvulo e forma
um concepto, no momento da
concepção, fecundação ou
fertilização que é tudo a
mesma coisa, já há um
organismo vivo completa-
mente diferente da mãe que
está a iniciar o seu
desenvolvimento.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
DIVERSIDADE DAS RAÇAS HUMANASDIVERSIDADE DAS RAÇAS HUMANAS

Em relação a este tema

obteve Kardek as seguintes

explicações: As diferenças

físicas e morais que

distinguem as raças

humanas na Terra provêm do

clima, da vida e dos

costumes. Dá-se aí o que se

dá com dois filhos de uma

mesma mãe que, educados

longe um do outro e de

várias, o que também

constitui uma das causas da

diversidade das raças.

Depois, dispersando-se os

homens por climas diversos e

aliando-se os de uma aos de

outras raças, novos tipos se

formaram. [...] Embora com

tantas diferenças todos são

da mesma família. Pelo fato

de a espécie humana não

XXXIV

Preserva a jovialidade na
tua conduta. Um cenho
carregado reflete aflição,
desgosto, contra-riedade.

Podes ser de atitudes
retas e comportamento
sério, sem que te afixes à
máscara contraída do
mau humor.

Jovialmente e com
alegria, esparze bom
ânimo, irradiando o bem-
estar de que esteja rico o
teu coração.

XXXV

Reserva algum período
do teu tempo ao serviço
sem remuneração da
caridade fraternal, à ação
em favor da comunidade.

A “hora vazia” é sempre
espaço mental perigoso.
Oferece-a ao teu
próximo, a alguma So-
ciedade ou Agremiação
que se dedique à
benemerência, à cons-
trução de vidas.

Pequenas ajudas pro-

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis

longe um do outro e de

modos diferentes, em nada

se assemelharão, quanto ao

moral. [...]

O homem surgiu em muitos

pontos do globo e em épocas

de a espécie humana não

proceder de um só indivíduo,

todos os homens são irmãos

em Deus, porque são

animados pelo espírito e

tendem para o mesmo fim.
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teu coração.

O tesouro de um com-
portamento jovial tem o
preço da felicidade que
oferece a todas as

pessoas.

Pequenas ajudas pro-
duzem os milagres das
grandes realizações.
Jamais te escuses a este
mister de ajuda desinte-
ressada, não retribuída.
Há muita aflição espe-
rando socorro e com-
preensão.

Nos mundos que chegaram a um grau superior, as
condições da vida moral e material são diferentes das da
Terra. A forma corpórea mantêm-se a humana, mas
embelezada e purificada. O corpo nada tem da
materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades,
nem às doenças ou deteriorações. Mais apurados, os
sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a
grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo
permite locomoção rápida e fácil. Os homens conservam
os traços de suas passadas migrações e se mostram a
seus amigos tais quais estes os conheceram. A pouca
resistência que a matéria oferece a Espíritos adiantados

torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou
quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a
vida é proporcionalmente muito mais longa do que na
Terra. A morte de modo algum acarreta os horrores da
decomposição; longe de causar pavor, é considerada uma
transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida
sobre a vida além da morte. Durante a vida, a alma, já não
tendo a constringi-la a matéria compacta, expande-se e
goza de uma lucidez que a coloca em estado quase
permanente de emancipação e lhe consente a livre
transmissão do pensamento.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
MundosMundos inferioresinferiores ee mundosmundos superioressuperiores



O que é o Espiritismo?

- Como estamos hoje?

- Bem, como do costume. Não adianta nada estarmos com
queixumes, não é?

- É, sempre prá frente!

- E a respeito de se saber o que fomos no passado? Não
seria melhor?

- Vamos por partes. Muita gente possui essa curiosidade
desconhecendo o facto de que o espírito progride sempre.
Ora, a verificar essa realidade, tu, hoje, és melhor do que
foste ontem.

- Ok.

- Desconhecendo isto, julgamos ter sido reis, faraós,
princesas, rainhas, etc.

- E qual o problema?

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”

AET | Boletim nº 83

Maio  2015
Pela divulgação do Espiritismo 
nos Açores

A VISÃO ESPÍRITA A VISÃO ESPÍRITA SOBRE SOBRE 

-Esquecimento do passado? Ok, faz sentido por causa da
tal sensação de vergonha do que fizemos mas,
tendências?

- Sim. Para saberes, mais ou menos, quem foste, basta o
conhecimento das tendências actuais e a voz da tua
consciência que te diz, lá muito do fundo, o que é certo e o
que não o é.

- Ok. Vamos às tendências, se faz favor.

-Pára um pouco para fazeres uma auto análise. Tens
tendência para beber em demasia? Para comer demais?
És muito possessivo? Mentes muito? És um “má língua”?
Gostas de enganar o outro? Foges a um problema mal ele
surja ? Etc, etc, por aí abaixo.

- Ah! Essas tendências.

- Não gostas que te apontem um defeito?

- Ok, ok, já percebi!

- Entendes? Ao fazeres essa tua análise, junta todos os
pontos negativos que encontrares e terás um puzzle com a
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- E qual o problema?

- O problema é que pensam apenas nos títulos, no que
tinham e não, no que realmente interessa, naquilo que
fizeram.

- Como assim, no que fizeram?

- Já fomos muito piores do que hoje, pela lei da tal
evolução espiritual, ok? Pensa um pouco. Na tua infância,
adolescência e juventude, nunca fizeste nada que só de
pensar ficas envergonhado? Te sentes mal só de te
lembrares disso?

- Por acaso, até nem gosto de pensar em certas coisas, é
verdade.

- Não é? Então, imagina o que terás sido noutra existência!
Piorzinho, não?

- Por esse raciocínio, sim.

- Ainda tens curiosidade em saberes quem foste?

- Acho que não. Mas...como fazemos para evitar cometer
os mesmos erros do passado? Que orientações tenho para
tal fim?

- Deus é tão bondoso e perfeito que te concedeu duas
coisas muito importantes.

- Que são?

- O esquecimento do passado e as tuas tendências actuais.

pontos negativos que encontrares e terás um puzzle com a
personalidade que alimentaste outrora.

- Isso é, mais ou menos, não?

- Claro. É só para ficares com uma ideia mais clara sobre o
teu passado mais recente.

- Então, para tentar evitar cometer os mesmos erros...

- É ficares mais alerta, mais consciente dessas tuas
tendências actuais.

- Epá, de facto, identifico-me com algumas. Ainda hoje me
chateei lá em casa por causa duma delas!

- Lá em casa, dizes tu. Sabes que é dentro da nossa casa
que se encontra a melhor escola da vida?

- Que é?

- O lar.

- O lar? Casa e lar não é a mesma coisa?

- Vai uma grande diferença, meu caro.

- Podes...

- Prá semana? Claro que posso!

- Tu e as tuas pressas!

-Fui. Haja saúde!

Pedro Silva
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AGENDA DE PALESTRASAGENDA DE PALESTRAS
Maio 2015Maio 2015

Sabia que apoiamos mensalmente
algumas famílias com produtos
básicos alimentares e higiene ? Damos
prioridade á alimentação mas tudo é
necessário. Se quiser colaborar,
lembre-se , apenas uma vez no mês
,ás terças observe a sua dispensa e
veja o que tem lá que possa doar. Se
não é frequentador/a da associação e
mesmo assim nos quiser doar
contacte-nos. .Sinta-se à vontade,
precisamos de tudo!

Colabore e faça da felicidade 
dos outros a sua tambem!
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dos outros a sua tambem!

NOSSOS CONTACTOS

Facebook:

https://www.facebook.com/AEspiritaTerceirense

Blog:

http://aeterceirense.blogspot.pt

Site:
http://aeterceirensegeral.wix.com/aespiritaterceirense

Contactos Tlm: 919075332

964364606 

Sabia que: o Livro dos Espíritos fez 158 anos no dia

18 e que a Associação Espírita Terceirense (AET)

também festejou no mesmo dia 17 anos?


