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Caro leitor/a,

Caros amigos e leitores,

chegámos ao meio do ano.

De facto, o tempo voa!

Antigamente, para se chegar

às férias de Verão, parecia

uma eternidade. Hoje, tudo se

alterou. Sintomas da fase que

estamos a passar, a de

transição, cuja vibração é

mais acelerada. É o comboio

em andamento que já não

para nas estações à espera

que entremos. Somos nós

que teremos de estar mais

atentos à sua chegada para

não perdermos a sua boleia.

Um excelente mês repleto de

trabalho, estudo e convívio!
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EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
BemBem ee malmal sofrersofrer

Lacordaire ensinava que quando o Cristo disse: “Bem-
aventurados os aflitos, o Reino dos Céus lhes pertence”,
não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que
sofrem todos os que se encontram na Terra, quer
ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, ah!
poucos sofrem bem; poucos compreendem que
somente as provas bem suportadas podem conduzi-los
ao Reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos
recusa consolações, desde que vos falte coragem. A
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Deus criou todos os Espíritos
simples e ignorantes, isto é,
sem o saber. A cada um deu
determinada missão, com o
fim de esclarecê-los e de os
fazer chegar progressiva-
mente à perfeição, pelo
conhecimento da verdade,
para aproximá-los de si.

Nesta perfeição é que eles
encontram a pura e eterna
felicidade. Passando pelas
provas que Deus lhes impõe é
que os Espíritos adquirem
aquele conhecimento. Uns
aceitam submissos essas
provas e chegam mais
depressa à meta que lhes foi
imposta. Outros, só a
suportam murmurando e, pela
falta em que desse modo
incorrem, permanecem afas-
tados da perfeição e da

prometida felicidade. Os
Espíritos, na sua origem,
seriam como as crianças,
ignorantes e inexperientes, só
adquirindo pouco a pouco os
conhecimentos de que care-
cem com o percorrerem as
diferentes fases da vida. São
os próprios Espíritos que se
melhoram e, melhorando-se,
passam de uma ordem
inferior para outra mais
elevada até atingirem a
perfeição. Depende dos
Espíritos o progredirem mais
ou menos rapidamente para
essa perfeição. Eles a
alcançam mais ou menos
rápido, conforme o desejo que
têm de alcançá-la e a
submissão que testemunham
à vontade de Deus.

(continua na pág. 3)
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ProgressãoProgressão dosdos EspíritosEspíritos

recusa consolações, desde que vos falte coragem. A
prece é um apoio para a alma; contudo, não basta: é
preciso tenha por base uma fé viva na bondade de
Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca
fardos pesados em ombros fracos. O fardo é
proporcionado às forças, como a recompensa o será à
resignação e à coragem. Mais opulenta será a
recompensa, do que penosa a aflição. Cumpre, porém,
merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia
de tribulações. […] Não desejeis um repouso em que o
vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa
alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta.
Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos
amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem
será precisa do que num combate sangrento, porquanto
não é raro que aquele que se mantém firme em
presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena
moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa
espécie de coragem; mas Deus lhe reserva palmas de
vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha
uma causa de sofrimento ou de contrariedade,
sobreponde-vos a ela, e, quando houverdes conseguido
dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, ou do
desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa
satisfação: “Fui o mais forte.”



ESPÍRITOS PUROSESPÍRITOS PUROS

Frequentemente nos damos conta que não somos
controladores de tudo o que nos rodeia e que a vida se
processa bem diferente daquilo que sonhámos. Deus com tudo
se ocupa e de ninguém se esquece.

No desânimo da nossa rotina diária desejamos que se torne
possível virar a página da vida que temos tido até então mas
sabemos que a realização de alguns desses sonhos só seria
possível mediante um milagre.

Esse milagre, grande ou pequeno teria, para cada um de nós,
a medida certa para aquilo que procuramos. No entanto, a
cada dia que passa esse milagre se adia, a nossa vontade
esmorece, a nossa fé diminui, a nossa esperança se embacia.

Os milagres, como lhes chamamos, encontramo-los em vários

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
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E temos milagres incessantemente sob as vistas. Aspiramo-
las no ar e calcamo-las nos pés, porque tudo é milagre na
natureza.” Independentemente de uma pessoa, acreditar
ou não, em Deus ou no mundo espiritual, todos de certa
forma agimos com fé e essa fé embora se encontre
diminuída revela-se no íntimo de cada um de nós e na
confiança natural que existe em todas as criaturas. A fé está
em todos nós embora em diferentes níveis e expressa-se
em muitas situações e planeamentos que fazemos. Por
exemplo, quem entra num avião tem fé, pois quando
viajamos de avião não nos passa pela ideia pedir o atestado
de sanidade mental ao piloto ou pedir o certificado da última
revisão efetuada aos motores do avião. Agimos com fé
natural, acreditamos que chegaremos bem ao nosso
destino. Também a agricultura é um ato de fé, quem planta
sabe o que planta mas não sabe se vai colher!

O mesmo acontece quando nos submetemos a uma
cirurgia, já que confiamos nossa vida ao médico, ao
anestesista e à equipa que coordena o ato cirúrgico. Sem
fé, a vida perde seu sentido mais amplo. Possuir fé é
identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos. É
reconhecer-se criatura e confiar no Criador.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“ACREDITAR É PODER”“ACREDITAR É PODER”

momentos históricos como nos acontecimentos relatados na
Cova da Iria, em Fátima. Ignoramos por agora, como se
processa esse mecanismo capaz de produzir a cura orgânica
num doente e, por isso, damos-lhe o nome de milagre.
Igualmente um telemóvel seria hoje considerado milagre se
levado aos anos 40. Logo, um fenómeno miraculoso é algo
normal dentro de um padrão de leis que ainda não
alcançamos. Hoje, á luz da razão compreendemos que ele se
encontra muito mais do que em pedras que suam sangue ou
em estátuas que derramam lágrimas.

No livro, A Génese. Os espíritos disseram que “Os fenómenos
espiritas são as mais das vezes espontâneos e os médiuns
nada absolutamente produzem de sobrenatural; por
conseguinte, nenhum milagre fazem. As próprias curas
instantâneas não são mais milagrosas, do que os outros
efeitos, dado que resultam da ação de um agente fluídico, que
desempenha o papel de agente terapêutico.”

Serve esta passagem para vermos que também os médiuns
funcionam como um instrumento que Deus utiliza para chegar
até nós. Mesmo assim, temos vindo a desvalorizar a ação de
Deus em detrimento de outras maravilhas!
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Ela funciona como uma alavanca que nos pode ajudar em
muitas realizações. Quem quiser ser forte em termos
espirituais e com naturais consequências na sua vida, então
deverá procurar desenvolver essa potencialidade que
dormita em nosso coração. Cabe-nos confiar em Deus e
entregarmo-nos a Ele. Essa entrega a Deus também passa
por verificarmos que temos uma parte da vida que nos
cabe, mas que também existe uma outra parte que cabe
somente a Deus. Confiar em Deus é, portanto, dizer
sentidamente: Eu faço a minha parte, Deus faz a sua. Esta
entrega transmitirá uma profunda serenidade de espirito e
ajudar-nos-á no dia-a-dia. Um espírito protetor trouxe-nos
uma belíssima mensagem a respeito da fé e da caridade,
alertando-nos para a necessidade de colocar a fé ao serviço
da bondade. Não nos basta ser fervorosos! É preciso que a
fé e a bondade atuem no bem comum. “A fé só poderá ser
exercida pela abnegação e pelo sacrifício constante de todo
o interesse egoísta." A caridade é amor em ação que leva
o homem às renúncias de si mesmo em favor de outros.
Com ela, podemos estender as mãos abençoando os que
sofrem, os doentes, os obsedados, os perdidos.



- Em todos nós existe um potencial infinito de possibilidades,
não?

- Dizes bem: infinito. Sim, existe.

- Como podemos fazer para o descobrir em nós?

- Lembra-te que Jesus afirmou: “Vós sois deuses!”

- Sim, se somos filhos de Deus…

- Disse, também, que nós conseguiremos fazer tudo o que Ele
fez e, muito mais!

- Nessas frases está implícita a realidade da contínua
evolução espiritual, acho eu.

- E achas muito bem!

- Ok, somos deuses e vamos conseguir fazer tudo o que
Jesus fazia. Até aqui tudo bem. Agora, como descobrir todo
esse potencial ainda adormecido?

- Através da mudança de mentalidade.

- Até aqui, nada de novo.

- Bom. A nossa mente divide-se, se é que se pode dizer
assim, em superconsciência, consciência e inconsciência. A
superconsciência é a que nos permitirá ligar às esferas
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Pedro SilvaPedro Silva

- Pelo processo da reencarnação, todos nós já tivemos
muitos nomes, profissões e, por aí afora. Por exemplo: tu
hoje estás como fulano de tal, portador de um corpo de
polaridade masculina, com a profissão X. Na realidade, tu
não és nada disso. Apenas me descreves como estás
actualmente. Isso vem provar que te conheces muito
pouco. Segue um conselho.

- Qual?

- Na antiga Grécia, na fachada do Templo de Delfos,
estava inscrita a seguinte frase: “Nosce te ipsum.”

- Quem?

- Conhece-te a ti mesmo!

- Muito fácil de dizer. Então, eu sou o inconsciente integral.
E isso vem a ser o quê?

- O “eu divino”!

- Tens uma aspirina?

- Não é preciso. Vamos lá. Muita gente tem dificuldade em
se conhecer porque o inconsciente possui, ainda, cerca de
80% de domínio sobre nós.

- Sobre nossas ações?

- Sim. Se já reparaste, quantas pessoas conheces que
possuem uma baixa auto estima?

- Sei lá, tantas!

- Se lhes perguntares porque se sentem assim, verás que
muitas delas responderão desconhecer as causas.
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superconsciência é a que nos permitirá ligar às esferas
espirituais superiores. A consciência, por seu lado, reflecte as
tuas acções actuais, das quais estás ciente do que estás a
fazer e, o inconsciente armazena tuas experiências passadas.
Já que falamos do inconsciente, este, por sua vez, subdivide-
se em inconsciente actual, inconsciente profundo e
inconsciente integral.

- Será que podes ir mais devagarinho?

- Ok. Passo a passo. O inconsciente actual armazena
experiências vividas à volta da nossa infância e adolescência.
O profundo guarda as de existências anteriores.

- E o integral?

- Não querias que fosse mais devagar?

-Está certo.

- O integral é o que tu és.

- O que eu sou?

-Sim. Quem és tu?

- Eu? Bem…posso dizer o meu nome, qual a minha profissão,
onde moro, sei lá!

- O nome, sexo, profissão, morada, não refere quem tu és.

- Não?

muitas delas responderão desconhecer as causas.

- Porque será?

- Porque as mesmas residem no inconsciente, quer actual
quer, em maior número, no profundo.

-E que causas são essas?

(continua)

(Continuação) Concluindo
uma prova, o Espírito fica
com a ciência que daí lhe
veio e não a esquece e por
isso nunca regride. Se
Deus os houvesse criado
perfeitos, nenhum mérito
teriam para gozar dos
benefícios dessa perfeição.
Onde estaria o mere-
cimento sem a luta?

Demais, a desigualdade
entre eles existente é
necessária às suas
personalidades. Acresce
ainda que as missões que
desempenham nos dife-
rentes graus da escala
estão nos desígnios da
Providência, para a har-
monia do Universo.
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LVIII

Compadece-te dos 
fracos. Dá-lhes mão 
amiga em qualquer 

situação.

Além da fragilidade 
orgânica, são tímidos e

dependentes, 
reconhecendo a 
deficiência de

energias. Ajuda-os com 
um sorriso afável de 

companheirismo,

com uma promessa de 
silencioso apoio, 

mediante um gesto que 

LIX

Conserva a coragem na 
luta, seja qual for a

situação. Há caminhos 
menos difíceis de ser 

percorridos, no entanto, 
todos exigem que se os 
vençam. Pensa-se que, 

pelo fato de estar-se 
trabalhando pelo bem do 

próximo, não se 
enfrentam

dificuldades e obstáculos.

É puro engano. Em toda 
parte e posição a

criatura humana é a 

Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis
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Ângelis, Joanna., Vida desafios e Soluções

Kardec, A., 1857, O Livro dos Espíritos, CEPC, Lisboa;

Kardec, A., 1869, O Evangelho Segundo o Espiritismo, FEB,
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NOSSOS CONTACTOS

Facebook:

https://www.facebook.com/AEspiritaTerceirense

Blog:

http://aeterceirense.blogspot.pt

Site:

http://aeterceirense.pt

Contactos Tlm: 919075332

964364606 

mediante um gesto que 
lhes dê segurança.

Coloca-te no lugar deles 
e faze, em seu favor,

o que gostarias de 
receber, estando na sua

situação.

criatura humana é a 
mesma. São Vicente de 

Paulo, que tanto se 
dedicou aos pobres, 

afirmava que estes “eram 
muito exigentes e 

ingratos”.

Tem, pois, bom ânimo 
sempre.



Associação Espírita 
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