
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal,

chegamos a Setembro, mês de

colheitas, de vindimas. Já se calcula

se será ou não, um bom ano.

Tudo dependendo de uma série de

factores. Do vinhateiro, que trata e

cuida da vinha e do clima que não

controlamos.

Apesar de todos os tipos de

obstáculos, façamos a nossa parte,

tornando a nossa consciência tranquila

de que fizemos tudo o que estava ao

nosso alcance. Boas colheitas e

continuação de boas sementeiras!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A cólera (2ª parte)

O Espírito Hahnemann também nos fala
sobre a cólera:

Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é
possível reformar a sua própria natureza, o
homem se julga dispensado de empregar
esforços para se corrigir dos defeitos em que
de boa vontade se compraz, ou que exigiriam
muita perseverança para serem extirpados. É
assim, por exemplo, que o indivíduo,
propenso a encolerizar-se, quase sempre se
desculpa com o seu temperamento. Em vez
de se confessar culpado, lança a culpa ao
seu organismo, acusando a Deus, dessa
forma, de suas próprias faltas.

É ainda uma consequência do orgulho que
se encontra de permeio a todas as suas
imperfeições.

Indubitavelmente, temperamentos há que se
prestam mais que outros a atos violentos,
como há músculos mais flexíveis que se
prestam melhor aos atos de força. Não
acrediteis, porém, que aí resida a causa
primordial da cólera e persuadi-vos de que
um Espírito pacífico, ainda que num corpo
bilioso, será sempre pacífico, e que um
Espírito violento, mesmo num corpo linfático,

não será brando; somente a violência tomará
outro caráter. Não dispondo de um
organismo próprio a lhe secundar a violência,
a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto
no outro caso será expansiva.

O corpo não dá cólera àquele que não na
tem, do mesmo modo que não dá os outros
vícios. Todas as virtudes e todos os vícios
são inerentes ao Espírito.

A não ser assim, onde estariam o mérito e a
responsabilidade?

O homem deformado não pode tornar-se
direito, porque o Espírito nisso não pode
atuar; mas pode modificar o que é do
Espírito, quando o quer com vontade firme.
Não vos mostra a experiência, a vós
espíritas, até onde é capaz de ir o poder da
vontade, pelas transformações verdadeira-
mente miraculosas que se operam sob as
vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de
que o homem não se conserva vicioso,
senão porque quer permanecer vicioso; de
que aquele que queira corrigir-se sempre o
pode. De outro modo, não existiria para o
homem a lei do progresso.

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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Lê uma pequena página, cada dia, na qual encontres alento e inspiração.
Incorpora este dever aos teus hábitos.
Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas
seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável.
Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro e, nessa página, que extrairás 
do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer 
ocorrência.
Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males 
incontáveis.
Já que outros não o fazem, realiza-o tu.

Nunca percas a esperança.
Haja o que houver, permanece confiando.
Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera 
a divina ajuda.
Somente nos acontece o que será de melhor para nós.
A lei de Deus é de amor. E o amor tudo pode, tudo faz.
Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares 
esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre.
Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado.



- Está um pouco esquecido.

- Isso nota-se. É a publicidade a entrar em
massa pelos media adentro e nós a julgarmos
que temos necessidades a serem
preenchidas, o que na realidade, não passam
de meras ilusões.

- Tens muita razão no que dizes. Sabes que,
por bondade divina, esquecemos o que
somos, essencialmente, e o nosso passado.

- Falas na essência espiritual?

- Sim, dessa. É o que nós somos A ser
espíritos, o nosso verdadeiro lar é no mundo
espiritual.

- Aqui é só uma passagem.

- Para aprendermos, não só a manipular a
matéria, como também a reequilibrarmos os
desafectos do pretérito.

- Então, o ser…?

- Está, como o nosso passado, esquecido.

- Por isso o nos apegarmos tanto ao ter.

- Sim, julgamos nós que este mundo material,
no qual passamos algum tempo de estágio, é
o verdadeiro.

- E único.

- Exactamente! Como se Deus tivesse criado
cerca de 200 biliões de galáxias, só neste
universo, para que nós, simples terrestres,
pudéssemos descansar a vista e admirar tudo
isto

O que é o Espiritismo?
“O Ser e o Ter”         Pedro Silva
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- Como uma espécie de jardim.
- Sim, e desabitado.
- Não me faz muito sentido.
- A razão diz-nos que não. Não faz lá
muito sentido ser este pequeno grãozinho
de areia, ao qual chamamos Terra, o único
habitado no meio deste multiverso infinito.
- Daí que…?
- Daí que, a acreditarmos que a vida é só
esta, neste mundo material, num planeta
que é o único a ser habitado, faremos tudo
para usufruir do que a matéria densa tem
para nos oferecer.
- É o ter.
- É o possuir. E, quanto mais, melhor.
- Quão limitados somos, meu Deus!
- Isso é tudo uma questão de formação.
Sabes que, antes de conhecer esta
doutrina, pensava de modo um pouco
diferente.
- E o que te fez mudar de ideias?
- Os pontos de interrogação que teimavam
em perseguir-me.
- Como assim?
- A educação e a formação que tive antes,
me castravam, de certa forma, a visão da
realidade.
- Dogmas?
- Crenças! Vivemos, ainda, num mundo
repleto delas. Acreditas porque acreditas,
porque foi assim que te ensinaram e,
pronto!
- Fé cega!
- Exactamente.
- O que fazer, então?
- Estudar e muito!

(continua)
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Na maioria das vezes a primeira vinda das
pessoas ao Centro Espirita (CE) está
associada à procura da cura para um
problema corporal, para melhorar as mazelas
do corpo. No CE encontramos a oportunidade
de melhorar as mazelas do corpo, mas há que
garantir a continuidade da ajuda da medicina
terrestre. Uma coisa está vinculada à outra. A
ajuda que o CE oferece é a divulgação da
Doutrina Espirita (DE), que nos permite, se
assim o quisermos, iniciar o processo da
reforma intima individual com repercussões na
coletividade.

No CE procuramos o tratamento e cura da
causa que deu origem à mazela do corpo, a
cura da alma, com a visão de que este corpo
é temporário bem como esta reencarnação e
caso percamos tempo pouco ou nada
melhoramos nesta existência.

Oportunidades de melhoria oferecidas no CE:
O atendimento fraterno, a palestra, o passe, a
agua fluidificada, a frequência no
Departamento Infanto Juvenil, o evangelho no
lar e o estudo.

Tudo isto só é possível com a força de
vontade do espirito, pois, a Doutrina Espirita
mostra-nos que cada um de nós é o único
responsável pelos caminhos que percorre em
cada reencarnação.

Todos nós neste patamar evolutivo é que
temos de trabalhar o auto perdão e perdoar o
outro. Aceitar que somos serem ainda
imperfeitos, mas em continua evolução,
dependente apenas de nós próprios mediante
o uso do nosso livre arbítrio.

Quando aprendermos a amar, no verdadeiro
sentido da palavra, deixamos de nos ofender
e então não temos nada a perdoar.

A 3ª revelação surge como como uma
solicitação para podermos acertar o passo. O
Texto codificado por Kardec na codificação,
tem uma lógica e uma razão. Kardec não
pede para acreditarmos, mas sim expõe os
factos e os pensamentos para nós
analisarmos pela lógica e razão, permitindo a
fé inabalável na qual o castigo divino
desapareceu, e aponta-nos a lei divina “lei de
causa-efeito”. O Espiritismo não obriga
ninguém a nada, apenas esclarece com lógica
e com toda a objetividade.

Terminamos com a citação do ESE Capítulo
XVII, ponto 4 “Reconhece-se o verdadeiro
espírita pela sua transformação moral e
pelos esforços que faz para dominar as
suas más inclinações.”

UMA 3ª AQUI

“Oportunidades de melhoria na nossa 
vida”
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A alma dos cretinos e dos idiotas não é de
natureza inferior. Eles trazem almas humanas,
não raro mais inteligentes do que supondes,
mas que sofrem da insuficiência dos meios de
que dispõem para se comunicar, da mesma
forma que o mudo sofre da impossibilidade de
falar.

Os que habitam corpos de idiotas são
Espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por
efeito do constrangimento que experimentam
e da impossibilidade em que estão de se
manifestarem mediante órgãos não
desenvolvidos ou desmantelados.

Um músico excelente, com um instrumento
defeituoso, não dará a ouvir boa música, o
que não fará que deixe de ser bom músico.

Importa se distinga o estado normal do estado
patológico. No primeiro, o moral vence os
obstáculos que a matéria lhe opõe.

Há, porém, casos em que a matéria oferece
tal resistência que as manifestações anímicas
ficam obstadas ou desnaturadas, como

nos de idiotismo e de loucura. São casos
patológicos e, não gozando nesse estado a
alma de toda a sua liberdade, a própria lei
humana a isenta da responsabilidade de seus
atos.

A superioridade moral nem sempre guarda
proporção com a superioridade intelectual e
os grandes gênios podem ter muito que
expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma
existência inferior à que tiveram e uma causa
de sofrimentos. Os embaraços

que o Espírito encontra para suas
manifestações se lhe assemelham às
algemas que tolhem os movimentos a um
homem vigoroso.

Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são
estropiados do cérebro, como o coxo o é das
pernas e dos olhos o cego.

O Espírito, quando em liberdade, recebe
diretamente suas impressões e diretamente
exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado,
porém, ele se encontra em condições muito
diversas e na contingência de só o fazer com
o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma
parte ou o conjunto de tais órgãos e eis que
se lhe interrompem, no que destes dependam,
a ação ou as impressões. Se perde os olhos,
fica cego; se o ouvido, torna-se surdo, etc.
Imagina agora que seja o órgão, que preside
às manifestações da inteligência, o atacado
ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil
te será compreender que, só tendo o Espírito
a seu serviço órgãos incompletos ou
alterados, uma perturbação resultará de que
ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem
perfeita consciência, mas cujo curso não lhe
está nas mãos deter.

A loucura pode levar o homem a praticar o
suicídio porque o Espírito sofre pelo
constrangimento em que se acha e pela
impossibilidade em que se vê de manifestar-
se livremente, donde o procurar na morte um
meio de quebrar seus grilhões.
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Quartas 20h – Praia da Vitória
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Idiotismo, Loucura
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