
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos,

chegamos a Fevereiro, o mês

relacionado com esta festividade que

conhecemos por Carnaval. O

Espiritismo não proibindo o que quer

que seja, esclarece que temos que

vigiar e orar.

Vigiar a nossa casa mental para

orarmos, ou seja, comunicarmos

melhor. Já afirmava Divaldo que um

espírita triste é um triste espírita,

querendo dizer com isso que estamos

inseridos numa sociedade e não

isoladas da mesma. Para tal, que nos

divirtamos mas com moderação e com

dupla vigilância.

Oremos por uma melhor psicosfera, a

começar em nós mesmos.

Excelente mês com muito estudo e

trabalho no Bem!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Deixai que venham a mim as criancinhas

Disse o Cristo: “Deixai que venham a mim as
criancinhas.” Profundas em sua simplicidade,
essas palavras não continham um simples

chamamento dirigido às crianças, mas
também o das almas que gravitam nas
regiões inferiores, onde o infortúnio
desconhece a esperança. Jesus chamava a
si a infância intelectual da criatura formada:
os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele
nada podia ensinar à infância física, presa à
matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda
não incluída na categoria superior da razão e
da vontade que se exercem em torno dela e
por ela.

Queria que os homens a Ele fossem com a
confiança daqueles entezinhos de passos
vacilantes, cujo chamamento conquistava,
para o seu, o coração das mulheres, que são
todas mães. Submetia assim as almas à sua
terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho
que ilumina as trevas, a claridade matinal
que toca a despertar; foi o iniciador do
Espiritismo, que a seu turno atrairá para Ele,
não as criancinhas, mas os homens de boa
vontade.

Está empenhada a ação viril; já não se trata
de crer instintivamente, nem de obedecer
maquinalmente; é preciso que o homem siga
a lei inteligente que se lhe revela na sua
universalidade. Meus bem-amados, são
chegados os tempos em que, explicados, os

erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-
emos o sentido exato das parábolas e vos

mostraremos a forte correlação que existe
entre o que foi e o que é. Digo-vos, em
verdade: a manifestação espírita avulta no
horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai
resplandecer como o Sol no cume dos
montes.

– João Evangelista. (Paris, 1863.)

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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XCVIII

XCIX
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Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o 
saudável;
corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis
com a tesoura da confiança no teu próximo.
É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a 
imperfeição.
Ninguém há, na Terra, sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não 
possua também virtude, por pior que este indivíduo seja.
Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável.

Os violentos terminam por exterminarem-se uns contra os outros ou cada qual por 
si mesmo.
A atitude de paz resolve qualquer situação beligerante, se o amor comandar os 
contendores.
Toda reação, para cessar, deve ter sustada a causa que a desencadeia.
Se esta é a violência, somente o seu antídoto, a prudência, conseguirá fazê-la 
passar.
Uma pessoa pacífica acalma outra, as duas alteram o comportamento de um grupo, 
este pode modificar a comunidade, e assim por diante.
Faze a tua parte, vencendo a violência.



- Falas de quê?

- De provas.

- Que espécie de provas?

- Das que tu escolheste.

- Das que eu escolhi? Quando?

- Quando te encontravas na erraticidade.

- ???

- É o chamado tempo que intervala uma
encarnação e outra.

- Ah, quando me encontrava no plano
espiritual!

- Sim. À medida que a tua consciência se
amplia, vais tendo mais capacidade de
escolha. Nesse estágio que permanecemos
na espiritualidade, temos tempo para fazer
um balanço da experiência corporal anterior,
com a finalidade de podermos, em
consciência, escolher, com a ajuda de
mentores espirituais, o género de provas por
que teremos de passar de modo a
repararmos erros do pretérito.

- Como é que tudo isso se processa?

Frequentemente, porque não aprendemos à
primeira, o espírito reencarna nos mesmos
lugares e junto das mesmas pessoas, com as
quais já conviveu.

- Mais coisa menos coisa.

- Sim, disse, frequentemente e não, sempre.

- Essa das mesmas pessoas é que…

O que é o Espiritismo? “Provas”                      
Pedro Silva

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 116  

Fevereiro 2018

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

- Não te esqueças que os papéis sociais
se invertem, mudam, percebes?
- Terei de vestir a personagem do lesado e
aprender com isso?
- É mais ou menos isso. Do ou dos
lesados por ti. Ter, sempre, em atenção, a
causa e efeito!
- Ok. Em relação às provas, como saber,
quando encarnado, que provas são e se
são provas ou injustiças?
- Em primeiro lugar, segue o tal conselho,
o do sábio da antiguidade, que afirmou:
”Conhece-te a ti mesmo.”
- Com a finalidade de…
- Reconheceres quais são as tuas
tendências que teimas em alimentar.
- Por exemplo?
- Tendência para mentir, tendência para
maldizer, para fugir aos compromissos,
seres desorganizado, enfim, uma série
d’elas.
- Já entendi. Então, prestando mais
atenção ao que me sucede, poderei
analisar melhor se são eventos que vêm
ao encontro do meu aprendizado e,
consequente, crescimento espiritual, ou se
são chatices que me acontecem.
- O que queres dizer por chatices?
- Sei lá, problemas que não têm nada a
ver comigo!

(continua na pág. seguinte )

4



- Tudo o que te acontece, tem a ver contigo e
só contigo mesmo. Repara numa coisa: As
provas que escolhes, na erraticidade, e
depois esqueces, enquanto no corpo físico,
são de modo a que, pelo tal esquecimento,
possas utilizar teu livre arbítrio sem
interferências.

- Como assim?

- O esquecimento de vidas passadas é uma
enorme bênção que Deus te concede.

- Porquê?

- Porque, se soubesses tudo o que fizeste a
todos aqueles com quem, hoje, convives,
como achas que reagirias?

- Acho que bloquearia, não sei.

- Tinhas um colapso mental, isso sim!

- Então, provas estão ligadas às minhas
tendências. E as outras chatices?

- À tua revolta.

- Como?

- Se te revoltas contra as provas que
escolheste, devido ao teu auto
desconhecimento, vais transforma-las em
autênticos tormentos. Enquanto as provas
nunca são superiores às tuas forças, os
tormentos podem tornar-se insuportáveis, ao
ponto de te levarem a depressões, à loucura
e, até mesmo, ao suicídio.

O que é o Espiritismo? “Provas”                      
Pedro Silva     (continuação)
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- Poça!
- Pois é. Mais vale enfrentar agora do que
deixar para depois. Faz as pazes e resolve
teus problemas enquanto vais a caminho,
ok?
- Ok, ok. Agora, aquilo que disseste sobre
o tempo que intervala as encarnações, é
que me faz confusão.
- Da erraticidade?
- Sim, esse termo.

(continua)

Livro disponível na livraria da AET



A função primordial do Espiritismo é a de
educar os espíritos, conduzindo-as ao
equilíbrio através do conhecimento. A Sua
verdadeira obra, é a da educação, é a do
ensino do Evangelho em espírito e verdade.
Ensino e educação que nos ponham na posse
da justiça de Deus, para libertar-se dos seus
instintos primitivos, inferiores até alcançar a
“saúde moral” da angelitude.

Por conseguinte não pretende competir
deliberadamente com a medicina deste
planeta. Se fosse esse o objetivo essencial,
então os mentores que orientaram Allan
Kardec na codificação da doutrina espirita,
certamente ter-lhe-iam indicado todos os
recursos e métodos técnicos que
assegurassem aos médiuns um seguro êxito
terapêutico no combate às doenças que
afetam a humanidade. Somos Espíritos que
estamos na Terra para evoluirmos, é natural
que o aprendamos esta é 1 das tarefas do
verdadeiro espírita. O Espiritismo tem a
função primordial de educar as criaturas,
conduzindo-as ao equilíbrio através do
conhecimento.

A doença tende a aparecer quando nos
perturbamos ou desequilibramos física ou
espiritualmente, de modo intenso e demorado
(por nós mesmos ou sob influência alheia),
pois com o a assimilação de fluidos maus (de
outros ou do ambiente) leva a que a

resistência natural seja quebrada, expondo o
organismo à eclosão da doença ou a contraí-
la do exterior.

A doença é uma terapêutica da alma, dentro
do mecanismo da evolução humana. É a
filtragem, no corpo, dos efeitos prejudiciais
dos desequilíbrios espirituais. Funciona,
também, como processo que induz à reflexão
e disciplina. Enquanto não produziu seus
efeitos benéficos, não deve ser suprimida.

UMA 3ª AQUI
“A Saúde à luz do espiritismo”
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UMA 3ª AQUI

“A Saúde à luz do espiritismo”                              
(cont.)
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Os códigos genéticos da hereditariedade, em
consonância com o conteúdo vibratório dos
registros, vão organizando o corpo físico.

Certos acontecimentos e doenças são
permitidos pelo plano espiritual para estimular
o espírito a cumprir compromissos com a sua
jornada evolutiva.

Doenças ou acidentes inesperados, carência
afetiva e dificuldades econômicas são meios
utilizados para despertar da anestesia da
ilusão ou da intoxicação do orgulho e do
egoísmo.

A Cólera, tabaco, álcool, drogas, excesso no
sexo e na alimentação a que muitos se
submetem são de livre opção atual,
originalmente não estão incluídos no processo
evolutivo do espirito.

Na Génese, capitulo XIV, ponto 18 é
enfatizado que, os fluidos atuam sobre o
perispírito, estes, por sua vez reagem sobre o
organismo material com que se acha em
contacto molecular. Se os fluidos são de boa
natureza, o corpo ressente uma impressão
salutar; se são maus, a impressão é penosa.
Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios
maus podem ocasionar desordens físicas; não
é outra a causa de certas enfermidades.

Em resumo podemos dizer que todos
sabemos que é muito mais fácil tomar um
comprimido que proporcione um rápido
“conserto” do organismo, do que modificar os
hábitos potencialmente nocivos que possam
estar contribuindo para o problema da saúde.

Cada ser humano é responsável pela busca
do seu equilíbrio, da sua harmonia mediante a
aplicação dos seus conhecimentos e acima de
tudo pelo uso do seu livre arbítrio.

Livro disponível na livraria da AET



Além da simpatia geral, oriunda da
semelhança que entre eles exista, os Espíritos
têm recíprocas afeições particulares à
semelhança dos homens, sendo, porém, que
mais forte é o laço que prende os Espíritos
uns aos outros, quando carentes de corpo
material, porque então esse laço não se acha
exposto às vicissitudes das paixões. Por outro
lado os Espíritos impuros podem alimentar
ódio entre si e são eles que insuflam nos
homens as inimizades e as dissensões.

Dois seres que foram inimigos na Terra não
conservarão ressentimento um do outro, no
mundo dos Espíritos porque compreenderão
que era estúpido o ódio que se votavam
mutuamente e pueril o motivo que o inspirava.
Apenas os Espíritos imperfeitos conservam
uma espécie de animosidade, enquanto se
não purificam. Se foi unicamente um interesse
material o que os inimizou, nisso não
pensarão mais, por pouco desmaterializados
que estejam. Não havendo entre eles antipatia
e tendo deixado de existir a causa de suas
desavenças, aproximam-se uns dos outros
com prazer.

Podem ser de duas formas o sentimento que
anima, depois da morte, aqueles a quem
fizemos mal neste mundo: se são bons, eles
vos perdoam, segundo o vosso
arrependimento. Se maus, é possível que
guardem ressentimento do mal que lhes
fizestes e vos persigam até, não raro, em
outra existência. Deus pode permitir que
assim seja, por castigo.

Continua a existir sempre, no mundo dos
Espíritos, a afeição mútua que dois seres se
consagraram na Terra, desde que originada
de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu
principalmente de causas de ordem física,
desaparece com a causa. As afeições entre
os Espíritos são mais sólidas e duráveis do
que na Terra, porque não se acham
subordinadas aos caprichos dos interesses
materiais e do amor-próprio.

Não há união particular e fatal, de duas almas.
A união que há é a de todos os Espíritos, mas
em graus diversos, segundo a categoria que
ocupam, isto é, segundo a perfeição que
tenham adquirido. Quanto mais perfeitos,
tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos
os males dos humanos; da concórdia resulta a
completa felicidade. Todos os Espíritos estão
reciprocamente unidos. Falo dos que
atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores,
desde que um Espírito se eleva, já não
simpatiza, como dantes, com os que lhe
ficaram abaixo. A simpatia que atrai um
Espírito para outro resulta da perfeita
concordância de seus pendores e instintos.
Se um tivesse que completar o outro, perderia
a sua individualidade.

Um Espírito, que hoje está numa esfera
inferior, ascenderá, aperfeiçoando-se, à em
que se acha tal outro Espírito. E ainda mais
depressa se dará o encontro dos dois, se o
mais elevado, por suportar mal as provas a
que esteja submetido, permanecer
estacionário.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Relações de Simpatia e de Antipatia entre Espíritos
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