
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do

nosso Boletim, Iniciamos mais um

ano: 2018! Costuma-se dizer: “Ano

Novo, Vida Nova!” Para tal,

desejos e objetivos, para todo o

ano, não faltam. Acontece que,

nem 10% dos mesmos se

concretizam. Então, porque não

traçar menos objetivos, a curto

prazo e concretizáveis? A nossa

primeira palestra terá como tema:

“Vontade e Coragem”. Assim,

porque não fazer uso destas duas

virtudes para concretizarmos o

que, de facto, queremos? Para

nós e para todos, um excelente

ano de 2018 com muita paz e

trabalho no Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Verdadeira pureza. Mãos não lavadas

Então os escribas e os fariseus, que tinham
vindo de Jerusalém, aproximaram-se de
Jesus e lhe disseram: “Por que violam os
teus discípulos a tradição dos antigos, uma
vez que não lavam as mãos quando fazem
suas refeições?” Jesus lhes respondeu: “Por
que violais vós outros o mandamento de
Deus, para seguir a vossa tradição? Porque
Deus pôs este mandamento: Honrai a vosso
pai e a vossa mãe; e este outro: Seja punido
de morte aquele que disser a seu pai ou a
sua mãe palavras ultrajantes; e vós outros,
no entanto, dizeis: Aquele que haja dito a seu
pai ou a sua mãe: Toda oferenda que faço a
Deus vos é proveitosa, satisfaz à lei — ainda
que depois não honre, nem assista a seu pai
ou a sua mãe. Tornam assim inútil o
mandamento de Deus, pela vossa tradição.
Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías,
quando disse: Este povo me honra de lábios,
mas conserva longe de mim o coração; é em
vão que me honram ensinando máximas e
ordenações humanas.” Depois, tendo
chamado o povo, disse: “Escutai e
compreendei bem isto: Não é o que entra na
boca que macula o homem; o que sai da
boca do homem é que o macula. O que sai
da boca procede do coração e é o que torna
impuro o homem; porquanto do coração é
que partem os maus pensamentos, os
assassínios, os adultérios, as fornicações, os
latrocínios, os falsos-testemunhos, as
blasfêmias e as maledicências. Essas são as

coisas que tornam impuro o homem; o comer
sem haver lavado as mãos não é o que o
torna impuro.” Então, aproximando-se dele,
disseram-lhe seus discípulos: “Sabeis que,
ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus
se escandalizaram?” — Ele, porém,
respondeu: “Arrancada será toda planta que
meu Pai celestial não plantou. — Deixai-os,
são cegos que conduzem cegos; se um cego
conduz outro, caem ambos no fosso.”
(Mateus, 15:1 a 20.)

(Continua na página seguinte)
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
(Cont.)   Verdadeira pureza. Mãos não lavadas

Enquanto Ele falava, um fariseu lhe pedia
que fosse jantar em sua companhia. Jesus
foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou
então a dizer consigo mesmo: “Por que não
lavou Ele as mãos antes de jantar?” —
Disse-lhe, porém, o Senhor: “Vós outros,
fariseus, pondes grande cuidado em limpar o
exterior do copo e do prato; entretanto, o
interior dos vossos corações está cheio de
rapinas e de iniquidades. Insensatos que
sois! aquele que fez o exterior não é o que
faz também o interior?” (Lucas, 11:37 a 40.)

Os judeus haviam desprezado os
verdadeiros mandamentos de Deus para se
aferrarem à prática dos regulamentos que os
homens tinham estatuído e da rígida
observância desses regulamentos faziam
casos de consciência. A substância, muito
simples, acabara por desaparecer debaixo
da complicação da forma. Como fosse muito
mais fácil praticar atos exteriores, do que se
reformar moralmente, lavar as mãos do que
expurgar o coração, iludiram-se a si próprios
os homens, tendo-se como quites para com
Deus, por se conformarem com aquelas
práticas, conservando-se tais quais eram,
visto se lhes ter ensinado que Deus não
exigia mais do que isso. Daí o haver dito o
profeta: É em vão que este povo me honra
de lábios, ensinando máximas e ordenações
humanas. Verificou-se o mesmo com a
doutrina moral do Cristo, que acabou por ser

atirada para segundo plano, donde resulta
que muitos cristãos, a exemplo dos antigos
judeus, consideram mais garantida a
salvação por meio das práticas exteriores do
que pelas da moral. É a essas adições, feitas
pelos homens à Lei de Deus, que Jesus
alude, quando diz: Arrancada será toda
planta que meu Pai celestial não plantou.

O objetivo da religião é conduzir a Deus o
homem. Ora, este não chega a Deus senão
quando se torna perfeito. Logo, toda religião
que não torna melhor o homem, não alcança
o seu objetivo. Toda aquela em que o
homem julgue poder apoiar-se para fazer o
mal, ou é falsa, ou está falseada em seu
princípio. Tal o resultado que dão as em que
a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença
na eficácia dos sinais exteriores, se não
obsta a que se cometam assassínios,
adultérios, espoliações, que se levantem
calúnias, que se causem danos ao próximo,
seja no que for. Semelhantes religiões fazem
supersticiosos, hipócritas, fanáticos; não,
porém, homens de bem. Não basta se
tenham as aparências da pureza; acima de
tudo, é preciso ter a do coração.

Rua da Guarita, 186-A, 9700-079 Angra do Heroísmo
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Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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XCVI

XCVII
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Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, 
parecendo um manequim, ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente.
A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela.
As modas são caprichos de mercado, para granjear recursos, estimulando a 
insensatez e a imaturidade das pessoas.
O traje asseado que proteja o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que 
o último figurino em exibição, muitas vezes, ridículo.
Não te atormentes, face à insignificante justificativa de não estares na moda, sempre 
de passagem.

A dor que te alcança é tua.
Ninguém a sofrerá por ti.
Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém, o empenho estará cravado 
nas carnes da tua alma.
Da mesma forma, a felicidade que te chega, é tua.
Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam, todavia, a sensação de júbilo 
não a podes repartir com ninguém.
Isto posto, no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam, 
conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos.



- Ter coragem não é fácil!

- Pois, requer o domínio sobre os nossos
medos.

- Sim, se não se sentir medo não faz nenhum
sentido falar-se disso.

- É mas, nos tempos que correm, faz muita
falta.

- Por exemplo?

- Para se ser diferente. Ou melhor, para se ser
quem é.

- Como assim?

- Nunca te apeteceu fazer certas coisas mas,
por causa dos outros, daquilo que poderão
pensar, deixas de as fazer?

- Tanta vez!

- Nunca te apeteceu mudar de vida mas… o
quê e como?

- Também!

- Nunca tiveste uma invejazinha daqueles que
têm um trabalho no qual se sentem realizados
chegando, mesmo, a esquecerem-se das
horas?

- E a gente a contar os dias que faltam para o
fim-de-semana.

- E admiramo-nos de estar velhos!

- Pois, a desejar que o tempo passe
depressa…

- É a desmotivação.

- Falta de coragem, então.

- Falta de tomada de consciência do que
Jesus disse.

- Relembra lá!

O que é o Espiritismo? “Coragem”                      
Pedro Silva
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- “Vós sois deuses” e “Tudo o que eu faço
também o fareis e muito mais!”
- Agora, entender isso na prática, como é?
- Praticando! Indo à luta! Ultrapassar nossas
próprias limitações pelo nosso próprio esforço!
Lembra-te do seguinte: todos os problemas,
obstáculos e chatices que te aparecem,
surgem por uma razão.
- Qual?
- A de evoluíres, pois já possuis cabedal
intelecto-moral compatível com a
complexidade dos mesmos.
- Logo, desistir…
- Não é opção! O medo, ou melhor, a falta de
sua gestão, leva-nos à fuga, ao adiar dos
problemas, à desistência. O problema é que…
- Eles reaparecem.
- Enquanto não forem resolvidos por nós,
sempre nos confrontaremos com condições
que são necessárias à nossa evolução.
- Estava p’raqui a pensar numa coisa…
-Desabafa!
-Já passámos por muitas existências
corporais, certo?
-E teremos mais ainda. Porquê?
- Se vamos passar por muitas mais, então,
porque não descansar nesta, um bocadinho, e
deixar estas chatices para outras experiências
existenciais?
- Costuma-se dizer que o melhor momento
para agir é o “agora”.
- Já ouvi isso.
- Por outro lado, quem te garante que numa
próxima existência terás as capacidades e
condições que hoje possuis? Quem?
- É, não sei, não faço a mínima.
- E mais: pela força da lei de Causa e Efeito,
hoje, o chamado ócio, dará lugar, amanhã, à
angústia.
- Pelo tempo perdido. (Continua) 5



Os olhos do homem reconhecem que o meigo
e divino Nazareno foi o maior dos mestres
quer do Ocidente quer do Oriente em todas as
épocas. E aquando da revelação espirita,
sabemos que Kardec contou com um elenco
de colaboradores altamente capacitados que,
por sua vez, foram coordenados por um
espirito que se identificou como a VERDADE
ou ESPIRITO DA VERDADE.

Mas, quem é o Espirito Verdade?

Seria uma plêiade de Espíritos Superiores ou
o próprio Jesus?

Surge a dúvida quando se comparam,
sobretudo dois textos inseridos nas obras
básicas da Codificação. São eles: a
mensagem “Advento do Espirito de Verdade”
do capitulo VI, item 5 do Evangelho Segundo
o Espiritismo assinada pelo Espirito de
Verdade, em Paris, 1860; e a dissertação
espirita contida em O Livro dos Médiuns,
capitulo XXXI, item 9, que Kardec em nota
explicativa diz ter sido assinada como sendo
uma mensagem de Jesus de Nazaré.

Kardec, não classifica esta última, como falsa,
no entanto, para que não houvesse estímulo a
manifestações futuras com a insígnia de
Cristo ou Jesus, o que era comum acontecer,
naquela época preferiu, deixar uma nota
explicativa na qual refere “ Esta comunicação,
obtida por um dos melhores médiuns da
Sociedade Espírita de Paris foi assinada com
um nome que o respeito não nos permite
reproduzir senão sob muitas reservas … e
esse nome é o de Jesus de Nazaré … na

comunicação uma coisa reconhecemos: é a
superioridade incon-testável da linguagem e
das ideias mas, deixo que cada um julgue por
si mesmo …”

Todos os indícios nos levam a crer que Ele,
Jesus, esteve na liderança de todo o
processo. As evidências, porém, nos levam a
notar que o próprio espirito ao nos deixar na
incerteza quanto ao seu nome próprio e, ao
se intitular como a Verdade pretendeu dar
mais enfase ao teor da mensagem que a si
mesmo. Sentimo-lo, por exemplo, quando nos
adverte: “O espiritismo, como a minha palavra
em tempos passados, deve lembrar aos
incrédulos que acima deles reina a verdade
imutável: O Deus bom, o Deus grandioso que
faz a planta germinar e as ondas se
levantarem …Vinde a mim, todos vós que
sofreis … Orai e acreditai, pois a morte é a
ressurreição, e a vida é a prova escolhida
durante a qual vossas virtudes cultivadas
devem crescer e se desenvolver…Acreditai,
amai, meditai nas coisas que vos são
reveladas e não mistureis o joio com o bom
grão, as utopias às verdades…amai-vos eis o
primeiro ensinamento; instrui-vos, eis o
segundo.” Demos, portanto, mais relevância
ao conteúdo das mensagens que ao nome
dos espíritos que nos vieram consolar e
aproveitemos para conhecer e estudar a
doutrina espirita, este meio escolhido por
aquele que auto se cognominou como o
caminho, a verdade e a vida, e que afirmou
que ninguém iria ao Pai senão por Ele. (Cont.)

UMA 3ª AQUI
“O Espirito de Verdade”
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Quis Deus que a nova revelação chegasse
aos homens por um meio mais rápido e mais
autêntico. Eis porque encarregou os Espíritos
de a levarem de um polo ao outro,
manifestando-se por toda parte, sem dar a
ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua
palavra. As instruções dadas pelos Espíritos
são verdadeiramente as vozes do céu que
vêm esclarecer os homens e convidá-los à
prática do Evangelho. Dessas instruções é
Jesus o líder. Ele cuidou diretamente da vinda
do Espiritismo à Terra, e os demais Espíritos
que colaboraram na Codificação, tais como,
Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São
Luís, Sócrates, Platão, Paulo, São João
Evangelista, Erasto, agiram sob a Sua
inspiração direta.

Antes de haver quem estudasse a fundo as
22 publicações de Kardec, vingou, durante
muito tempo, a ideia de que o Espirito de
Verdade correspondia a uma plêiade de
espíritos superiores que se intitulou com esse
nome porque vinham para restabelecer os
ensinamentos de Jesus.

Há, ainda, no meio espírita, basicamente, três
posicionamentos sobre quem seria o Espírito
de Verdade: 1. seria o próprio Cristo; 2. seria
João Batista; 3. seria um grupo de Espíritos
elevados atuando sob a direção do Cristo.

Mas ao analisar-se a obra kardequiana este e
outros aspetos foram analisados com maior
cuidado inferindo-se novas conclusões.

Lá, na Introdução do Livro O Evangelho

Segundo o Espiritismo lemos: “O Espiritismo
se encontra por toda parte, na antiguidade, e
em todas as épocas da humanidade. Em tudo
encontramos os seus traços, nos escritos, nas
crenças e nos monumentos, e é por isso que
se, ele abre novos horizontes para o futuro,
lança também uma viva luz sobre os mistérios
do passado. E as suas instruções, foram
ditadas por Espíritos em diversos países,
através de diferentes médiuns, para que
víssemos que a doutrina espírita não é uma
conceção puramente humana. Quis Deus que
a nova revelação chegasse aos homens por
um meio mais rápido e mais autêntico. Eis
porque encarregou os Espíritos de a levarem
de um polo ao outro, manifestando-se por
toda parte, sem dar a ninguém o privilégio
exclusivo de ouvir a sua palavra. Podemos
dizer que as instruções dadas pelos Espíritos
são verdadeiramente as vozes do céu que
vêm esclarecer os homens e convidá-los à
prática do Evangelho com a ajuda de
inumeráveis médiuns, que despertara e
despertam por toda parte.” Para quem duvida
que o espiritismo é o Consolador Prometido
por Jesus, o Evangelho de João, capítulo 16,
versículos 12 e 13, fala-nos a respeito da
promessa de Jesus:

“Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós
não o podeis suportar agora. Mas, quando
vier aquele Espírito de Verdade, ele vos
guiará em toda a verdade, porque não falará
de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que há-de vir.”

UMA 3ª AQUI
“O Espirito de Verdade”   (Continuação)
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Constam, na Codificação Espírita, mensagens
atribuídas ao Espírito de Verdade, que o
referem como um eu próprio e como sendo
ele o responsável pela vinda da Doutrina
Espírita pois atuou diretamente no período da
Codificação, inspirando Allan Kardec e
dirigindo espiritualmente a sua tarefa. É
exemplo disso o Capitulo VI do ESE que inicia
com a seguinte passagem de João:

“Se me amais, guardai os meus
mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos
dará outro consolador, para que fique
eternamente convosco, o Espírito da Verdade,
a quem o mundo não pode receber, porque
não o vê, nem o conhece. Mas vós o
conhecereis, porque ele ficará convosco e
estará em vós. – Mas o Consolador, que é o
Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu
nome, vos ensinará todas as coisas, e vos
fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.”
(João, XIV: 15 a 17 e 26)

Jesus promete outro consolador: é o Espírito
da Verdade, que o mundo ainda não conhece,
pois que não está suficientemente maduro
para compreendê-lo, e que o Pai enviará para
ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o
que Cristo disse. O Espírito da Verdade que
nos foi prometido vir mais tarde, vem para
ensinar todas as coisas. Por um lado, aquilo
que Cristo não pode dizer pela nossa falta de
entendimento e porque é necessário que se
faça lembrar o que o Cristo disse, pois o seu
ensino foi esquecido ou mal compreendido.

Dessa necessidade de evoluir, que todos nós

possuímos surgiu o Espiritismo para cumprir a
promessa do Cristo, ou seja: chamar os
homens à observância da lei; ensinar todas as
coisas, fazer compreender o que o Cristo só
disse em parábolas, levantar o véu sobre
certos mistérios e trazer uma suprema
consolação aos deserdados da Terra e a
todos os que sofrem, ao dar uma causa justa
e um objetivo útil a todas as dores.

Assim realiza o Espiritismo o que Jesus
prometeu, ou seja, fornecer-nos do
conhecimento das coisas, fazendo-nos saber
de onde vimos, para onde vamos e porque
estamos na Terra.

Sabemos que Kardec foi assistido e altamente
inspirado, durante toda a missão de codificar
a Doutrina Espirita. Entre as mensagens
recebidas houve um espirito que se identificou
como Espirito de Verdade dizendo:

“Venho, como outrora, entre os filhos
desgarrados de Israel, trazer a verdade e
dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo,
como outrora a minha palavra, deve lembrar
os incrédulos que acima deles reina a
verdade imutável: o Deus bom, o Deus
grande, que faz germinar as plantas e que
levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina;
e, como um ceifeiro, liguei em feixes o bem
esparso pela humanidade, e disse: “Vinde a
mim, todos vós que sofreis!”

Mas os homens ingratos se desviaram da
estrada larga e reta que conduz ao Reino de
meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas
da impiedade.

UMA 3ª AQUI
“O Espirito de Verdade”   (Continuação)
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Meu Pai não quer aniquilar a raça humana.
Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros,
mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a
carne, porque a morte não existe, sejais
socorridos, e que não mais a voz dos profetas
e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram,
se faça ouvir para vos gritar: Orai e Acreditai!
A morte é a ressurreição, e a vida é a prova
escolhida, durante a qual vossas virtudes
cultivadas devem crescer e desenvolver-se
como o cedro.

Deus dirige aos vossos corações um apelo
supremo através do Espiritismo: escutai-o.”

Além desta anterior mensagem uma outra,
ditada em dezembro de 1864, dizia o
seguinte:

“Um novo livro acaba de aparecer; é uma luz
mais brilhante que vem clarear a vossa
marcha. Há dezoito séculos vim, por ordem
do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos
homens de vontade. Esta palavra foi
esquecida pelo maior número, e a
incredulidade, o materialismo vieram abafar o
bom grão que eu tinha depositado em vossa
terra.

Pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo VI, outra magnífica lição do
Espírito de Verdade revela:

“Eu sou o grande médico das almas, e venho
trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os
débeis, os sofredores e os enfermos são os

meus filhos prediletos, e venho salvá-los.
Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e
que estais sobrecarregados, e sereis aliviados
e consolados.”

Em junho de 1866, Kardec dá resposta a um
leitor da sua época a respeito de quem é o
Espirito de Verdade, sendo que ele mesmo o
esclarece dizendo-lhe: A qualificação de
Espirito de Verdade não pertence senão a um
só. E pode ser considerada como um nome
próprio!

Kardec nunca mencionou com total clareza
que Ele era Jesus, mas o apresentou como
tal.

Dessa forma, perguntamos: Quem é o grande
médico das almas? Quem trouxe a palavra de
Deus aos homens de vontade? Quem disse:
Há muitas moradas na Casa do Pai? Quem
afirmou: Vinde a mim, todos vós que

sofreis…? Não há dúvidas.

Jesus é o líder desta nova filosofia. O Espírito
de Verdade é Jesus, que voltou, como guia
espiritual de Kardec, para cumprir a promessa
de enviar o Consolador Prometido. Ele cuidou
diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, e
os demais Espíritos que colaboraram na
Codificação, tais como, Santo Agostinho, São
Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão,
Paulo, São João Evangelista, Erasto, agiram
sob a Sua inspiração direta.

UMA 3ª AQUI
“O Espirito de Verdade”   (Conclusão)

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 115  

Janeiro 2018

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

9



Os Espíritos têm uns sobre os outros a
autoridade correspondente ao grau de
superioridade que hajam alcançado,
autoridade que eles exercem por um
ascendente moral irresistível. O poder e a
consideração de que um homem gozou na
Terra não lhe dão supremacia no mundo dos
Espíritos, pois que os pequenos serão
elevados e os grandes rebaixados. Os
Espíritos são de diferentes ordens, conforme
seus méritos. O maior da Terra pode pertencer
à última categoria entre os Espíritos, ao passo
que o seu servo pode estar na primeira. Como
disse Jesus: aquele que se humilhar será
exalçado e aquele que se exalçar será
humilhado.

Os Espíritos das diferentes ordens podem ou
não estar juntos uns com os outros. Eles se
veem, mas se distinguem uns dos outros.
Evitam-se ou se aproximam, conforme à
simpatia ou à antipatia que reciprocamente uns
inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós.
Os da mesma categoria se reúnem por uma
espécie de afinidade e formam grupos ou
famílias, unidos pelos laços da simpatia e
pelos fins a que visam: os bons, pelo desejo de
fazerem o bem; os maus, pelo de fazerem o
mal, pela vergonha de suas faltas e pela
necessidade de se acharem entre os que se
lhes assemelham. Os Espíritos comunicam
entre si, vêem-se e compreendem-se. O fluido
universal estabelece entre eles constante
comunicação; é o veiculo da transmissão de
seus pensamentos, como, para vós, o ar o é

do som. É uma espécie de telégrafo universal,
que liga todos os mundos e permite que os
Espíritos se correspondam de um mundo a
outro. Os Espíritos, não tendo corpo,
comprovam suas individualidades pelo
perispírito, que os torna distinguíveis uns dos
outros, como faz o corpo entre os homens.

Os Espíritos reconhecem-se por terem
coabitado a Terra, o filho reconhece o pai, o
amigo reconhece o seu amigo. Deixando seus
despojos mortais, a alma não vê
imediatamente os parentes e amigos que a
precederam no mundo dos Espíritos. É-lhe
necessário algum tempo para que ela se
reconheça a si mesma e alije o véu material.
Os Espíritos vão ao encontro da alma a quem
são afeiçoados por isso os nossos parentes e
amigos costumam vir-nos ao encontro quando
deixamos a Terra. É uma graça concedida aos
bons Espíritos o lhes virem ao encontro os que
os amam, ao passo que aquele que se acha
maculado permanece em insulamento, ou só
tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É
uma punição.

Os parentes e amigos nem sempre se reúnem
depois da morte, depende isso da elevação
deles e do caminho que seguem, procurando
progredir. Se um está mais adiantado e
caminha mais depressa do que outro, não
podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão
de tempos a tempos, mas não estarão
reunidos para sempre, senão quando puderem
caminhar lado a lado, ou quando se houverem
igualado na perfeição.

Site: http://aeterceirense.pt
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