
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim,

Terminando o mês de Setembro,
queremos anunciar que no dia 24, o
nosso Departamento Infanto-Juvenil
completou 4 anos de existência! Estão,
assim, de parabéns, crianças, jovens e
evangelizadores!

O dia 2 de Outubro assinala o
nascimento de Mahatma Gandhi, o
defensor da não-violência. Cerca de
18 séculos antes, o Mestre dos
Mestres aconselhou o “dar a outra
face”. A doutrina espírita, por outro
lado, aconselha-nos a não levar tudo

“à letra” mas sim, extrair o espírito da
letra, numa visão mais aprofundada.
Deste modo, treinemos e aprendamos
a domar nosso orgulho que nos levará
a outro patamar no qual entenderemos
que “a outra face” é a do nosso íntimo,
do nosso interior. É a face “de dentro”
que, evangelizada, se exteriorizará na
religião mais importante de todas: a
religião do Amor!

DIJ fez 4 anos de existência a 24 de
Setembro

Excelente mês para todos!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Missão do homem inteligente na Terra

Ferdinando acautela-nos para não nos
sentirmos soberbos daquilo que sabemos,
porquanto esse saber tem limites muito
estreitos no mundo em que habitamos.
Mesmo que sejamos sumidades em
inteligência neste planeta: nenhum direito
temos de envaidecer-nos. Se Deus, em seus
desígnios, nos fez nascer num meio onde
pudemos desenvolver a nossa inteligência, é
que quer que a utilizemos para o bem de
todos; é uma missão que nos dá, pondo-nos
nas mãos o instrumento com que podemos
desenvolver, por nossa vez, as inteligências
retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza
do instrumento não está a indicar a que
utilização deve prestar-se? A enxada que o
jardineiro entrega a seu ajudante não mostra
a este último que lhe cumpre cavar a terra?
Que diremos, se esse ajudante, em vez de
trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu
patrão? Diremos que é horrível e que ele
merece ser expulso. Pois bem: não se dá o
mesmo com aquele que se serve da sua
inteligência para destruir a ideia de Deus e
da Providência entre seus irmãos? Não
levanta ele contra o seu senhor a enxada
que lhe foi confiada para arrotear o terreno?
Tem ele direito ao salário prometido? Não
merece, ao contrário, ser expulso do jardim?
Sê-lo-á, não duvidemos, e atravessará
existências miseráveis e cheias de
humilhações, até que se curve diante
daquele a quem tudo deve. A inteligência é

rica de méritos para o futuro, mas sob a
condição de ser bem empregue. Se todos os
homens que a possuem dela se servissem
de conformidade com a vontade de Deus,
fácil seria, para os Espíritos, a tarefa de fazer
que a Humanidade avance. Infelizmente,
muitos a tornam instrumento de orgulho e de
perdição contra si mesmos. O homem abusa
da inteligência como de todas as suas outras
faculdades e, no entanto, não lhe faltam
ensinamentos que o advirtam de que uma
poderosa mão pode retirar o que lhe
concedeu.

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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XCI

3

Não te isoles, no círculo social onde te encontras.
A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da 
comunidade, perturba-se.
A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a 
respeito das pessoas e das coisas.
Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e 
aprendendo uns com os outros.
Na luta diária e na atividade humana aferem-se os valores, que se devem 
desenvolver e aprimorar.

Pensa em termos de vida eterna.
A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio.
Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o 
Espírito eterno, que retorna à Pátria Espiritual.
Tudo se transforma.
O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais.
Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua 
realidade estrutural.



- O alcoolismo é uma obsessão?

- Geralmente, onde entra o sufixo “ismo”, há
abuso.

- Consumo, consumismo.

- Exacto. O consumo é necessário, pois
precisamos viver. Agora, o seu exagero
leva…

- Ao consumismo.

- Nem mais.

- Então, não se pode beber uma cervejinha?

- Tudo o que seja, com moderação. Podes e,
numa quente tarde de verão, até sabe muito
bem. A partir do momento que já saciaste tua
sede e pretendes continuar, entras no
exagero, com aquela vontade de sentir o tal
prazer, que sabemos ilusório, que é
passageiro e que o álcool produz.

- Onde entra a questão obsessiva?

- Como sabes, somos todos, autênticas,
antenas emissoras-receptoras de sinal. Neste
caso, de sinais do mesmo teor. As ondas
emitidas por esta energia que é o
pensamento atingirão todos aqueles que se
encontrarem no mesmo patamar vibratório.

- É a tal sintonia, não?

- Um exemplo: gostas de ouvir a estação de
rádio x.

- Ok.

- Como tu, existem milhares de portugueses
que também o fazem. Logo…

O que é o Espiritismo? “Alcoolismo”                      
Pedro Silva
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- Não estou sozinho nisto.
- Nem lá perto. Sabes também que,
quando “morremos” e “acordamos” no
plano espiritual, não mudamos
radicalmente de feitio. As sensações,
apesar de mais profundas, seguem o
mesmo rumo de quando cá estavas.
Assim, também, acontece com teus
gostos, pendores, paixões, etc.
- Permaneço o mesmo.
- Sim, lá pelo facto de já praticares o bem,
não te crescerão asas. A evolução não dá
saltos!
- O que me estás a querer dizer com tudo
isso?
- É que, tanto o mundo corporal, onde nos
encontramos agora, como o mundo
espiritual, convivem a toda a hora. Há
uma, tão forte, interligação que não fazes
ideia!
- Estás a tentar chegar à questão do
álcool?
- E do aspecto obsessivo. Imagina que
morrias vítima de cirrose, provocada pelo
excesso do consumo de bebida. Quando
“lá” chegares e começares a despertar de
toda uma transição vibratória, vais
começar a sentir os mesmos desejos.
- De beber?
- Esse mesmo.
- Com copos e tudo?
- Aí é que a coisa muda de figura!
- Como?
- Lá só tens uma hipótese.
- Qual?
- Continuares a ir aos mesmos sítios que
cá frequentavas.

(continua na pág. seguinte)
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- Há lá tabernas?

- Não, às de cá!

- Em espírito?

- Em espírito.

- E como bebo?

- Lembras-te das tais sintonias?

- Da estação de rádio?

- Sim. Vais passar a acompanhar todos
aqueles que, como tu, mantêm esse vício.

- Os vivos?

- Nós, espíritas, dizemos que são os
encarnados.

- Pois, ainda possuem um corpo de carne.

- Por isso mesmo. E passas a “inalar”, não a
beber mas a inalar, através do teu corpo
espiritual ou, perispírito, os fluídos libertos pelo
álcool ingerido.

- Como quem cheira um bom churrasco, ao
longe, e imagina que o está a comer?

- É mais ou menos isso. Ao acompanhares tais
indivíduos, ficas com a sensação de te estares
a embriagar.

- Então, esses locais…

- São, bastante, frequentados! Mas há mais.

- Como assim, mais?

- Se preferes levar a bebida para tua casa…

- Não me digas que…

O que é o Espiritismo? “Alcoolismo”            
(cont.)
Pedro Silva
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- O que achas? É só somar 2 e 2. Já viste o
tamanho da nossa responsabilidade
individual? Quer queiras quer não, és sempre
exemplo para alguém. Como queres que te
imitem? Pelos teus comportamentos
construtivos ou…

- É melhor não. Já vi que somos nós que
damos azo às obsessões. Eles
acompanham-nos e vão intuindo para que
consumamos cada vez mais, já percebi.

- Quando percebemos, tudo se torna mais
claro e…

- Mais fácil de dar a volta. Agora, aqueles que
me acompanham serão meus inimigos?

(continua)



No que diz respeito à instituição familiar,
deparamo-nos, hoje, com a transformação e
reformulação da família e embora os tempos
sejam de mudança, o ser humano continua a
sentir como necessidade básica, viver em
grupo, sentir-se acolhido, proteger e estar
protegido. Consequentemente as famílias irão
continuar a existir por longo tempo.

Conforme nos ensinam os espíritos uma nova
ordem moral se deve estabelecer na terra a
fim de que o nosso mundo de expiações e
provas se transforme num mundo de
regeneração. Diante deste quadro, a ideia de
família vai muito mais além de um conjunto de
pessoas que possuem um grau de parentesco
entre si. Primeiro, porque o conceito de família
não se circunscreve à família consanguínea e
segundo porque à medida que evoluímos
chegaremos à conclusão de que somos parte
de uma família só. - A família universal.

Na terra, mais de oitenta por cento dos
casamentos são expiação, ou seja, servem
para reparação de faltas cometidas em vidas
anteriores. E dadas as necessidades de cada
um somos pela lei da reencarnação
preparados para renascer num novo corpo
físico e em determinada família para que nela
encontremos o necessário para limar
personalidades, conquistar virtudes e
gradativamente eliminar o egoísmo. A isso se
deve o facto de que todos temos algum
problema, vez ou outra, ou mesmo

continuamente, de convivência familiar.

Manter o entendimento, o diálogo e a
convivência sadia com as pessoas que
formam nosso ninho doméstico não é tarefa
fácil mas, possível.

No capítulo XXII, item 3 do Evangelho
Segundo o Espiritismo lemos que os
compromissos assumidos antes do berço
estabelecem as diretrizes para determinada
família. Servem esses compromissos para
crescimento intelecto-moral no rumo da
perfeição relativa que todos alcançaremos.
Esta é a finalidade primeira da reencarnação.

A reencarnação representa, assim,
oportunidade de quebrar as algemas do ódio,
do ressentimento, do egoísmo e do orgulho
que antes assinalaram nossas existências,
prejudicando a convivência. Mediante isto,
vemos que o fim da estrutura familiar
representaria um retrocesso para a
humanidade.

O espiritismo ainda esclarece que há duas
espécies de famílias, as constituídas pelos
laços espirituais e as pelos laços corporais.

(continua na pág. seguinte)

UMA 3ª AQUI
“FAMILIA: Desafios de Convivência”
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UMA 3ª AQUI

“FAMILIA: Desafios de Convivência”                              
(cont.)
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As primeiras, duráveis se fortalecem pela
depuração e se perpetuam no Mundo dos
Espíritos através das diversas migrações do
Espírito. As segundas, frágeis como a
matéria, se estinguem com o tempo e se
dissolvem moralmente desde a vida atual.

Logo, a família é a base de toda a sociedade
e tem como principais objetivos fazer diminuir
a carga egoística da humanidade. Daí que
alguns espíritos a comparem com um
verdadeiro laboratório. Como lugar por
excelência onde somos convidados a
colaborar praticando a Lei de Amor de forma
mais intensa e desafiadora recebemos na
família a oportunidade de exercitar o respeito,
a paciência, o perdão, o diálogo e o afeto.

Uma relação familiar com base nos pilares
mencionados proporcionará estrutura
emocional e promoverá o aprendizado de
valores éticos e contribuirá para um futuro
adulto mais saudável!

Aproveitemos a oportunidade de crescermos
e evoluirmos com a família à qual
pertencemos. Deixemos de queixar-nos dela e
de “terceirizar responsabilidades”.

Façamos a nossa parte para nos tornarmos
pessoas melhores e aproveitemos tudo que é
possível aprender nessa convivência.



Existem mundos particularmente destinados
aos seres errantes, mundos que lhes podem
servir de habitação temporária, espécies de
bivaques, de campos onde descansem de
uma demasiado longa erraticidade, estado
este sempre um tanto penoso. São, entre os
outros mundos, posições intermédias,
graduadas de acordo com a natureza dos
Espíritos que a elas podem ter acesso e onde
eles gozam de maior ou menor bem-estar.

Os Espíritos que já se encontram nesses
mundos podem deixá-los livremente, a fim de
irem para onde devam ir. À semelhança de
bandos de aves que pousam numa ilha, para
aí aguardarem que se lhes refaçam as forças,
a fim de seguirem o seu destino.

Enquanto permanecem nos mundos
transitórios, os Espíritos progridem. Os que
vão a tais mundos levam o objetivo de se
instruírem e de poderem mais facilmente obter
permissão para passar a outros lugares
melhores e chegar à perfeição que os eleitos
atingem.

Esses mundos não são habitados por seres
corpóreos e estéril é neles a superfície. Os
que os habitam de nada precisam.

Nada é inútil na Natureza; tudo tem um fim,
uma destinação. Em lugar algum há o vazio;
tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim,

durante a dilatada sucessão dos séculos que
passaram antes do aparecimento do homem
na Terra, durante os lentos períodos de
transição que as camadas geológicas
atestam, antes mesmo da formação dos
primeiros seres orgânicos, naquela massa
informe, naquele árido caos, onde os
elementos se achavam em confusão, não
havia ausência de vida. Seres isentos das
nossas necessidades, das nossas sensações
físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus
que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra
servisse para alguma coisa. Quem ousaria
afirmar que, entre os milhares de mundos que
giram na imensidade, um só, um dos
menores, perdido no seio da multidão infinita
deles, goza do privilégio exclusivo de ser
povoado? Qual então a utilidade dos demais?
Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos
recrearem a vista? Suposição absurda,
incompatível com a sabedoria que esplende
em todas as suas obras e inadmissível desde
que ponderemos na existência de todos os
que não podemos perceber. Ninguém
contestará que, nesta ideia da existência de
mundos ainda impróprios para a vida material
e, não obstante, já povoados de seres vivos
apropriados a tal meio, há qualquer coisa de
grande e sublime, em que talvez se encontre
a solução de mais de um problema.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Mundos Transitórios
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