
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal,

Mais um mês se passou e se inicia o

11º deste ano. O mês dedicado aos

“finados”, no dia 2. Sabemos que se

trata do fim corporal.

Que, pelo menos, neste dia, nos

recordemos dos nossos entes

queridos com bons pensamentos,

recordando dos melhores momentos

que com eles compartilhamos sabendo

que este “finado” é temporário.

Apenas estão, provisoriamente,

invisíveis.

Lembremo-nos deles!

Excelente mês para todos com muito

estudo e trabalho no Bem!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Simplicidade e pureza de coração

A pureza do coração é inseparável da
simplicidade e da humildade. Exclui toda
ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é
que Jesus toma a infância como emblema
dessa pureza, do mesmo modo que a tomou
como o da humildade. [...] É exata a
comparação do ponto de vista da vida
presente, porquanto a criancinha, não
havendo podido ainda manifestar nenhuma
tendência perversa, nos apresenta a imagem
da inocência e da candura. Daí o não dizer
Jesus que o Reino dos Céus é para elas,
mas para os que se lhes assemelhem. [...] A
criança necessita de cuidados especiais, que
somente a ternura materna lhe pode
dispensar, ternura que se acresce da
fraqueza e da ingenuidade da criança. Para
uma mãe, seu filho é sempre um anjo e
assim era preciso que fosse, para lhe cativar
a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o
mesmo devotamento, se, em vez da graça
ingênua, deparasse nele um caráter viril e as
ideias de um adulto e, ainda menos, se lhe
viesse a conhecer o passado. [...] Ao
aproximar-se-lhe a encarnação, o Espírito
entra em perturbação e perde pouco a pouco
a consciência de si mesmo, ficando, por
certo tempo, numa espécie de sono, durante
o qual todas as suas faculdades
permanecem em estado latente. É
necessário esse estado de transição para
que o Espírito tenha um novo ponto de
partida e para que esqueça, em sua nova

existência, tudo aquilo que a possa entravar.
Sobre ele, no entanto, reage o passado. É
assim que o Espírito renasce melhor, mais
forte, moral e intelectualmente. [...] No curso
dos primeiros anos, o Espírito é
verdadeiramente criança, por se acharem
ainda adormecidas as ideias que lhe formam
o fundo do caráter. Durante o tempo em que
seus instintos se conservam amodorrados,
ele é mais maleável e mais acessível às
impressões capazes de lhe modificarem a
natureza e de fazê-lo progredir, o que torna
mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O
Espírito, pois, enverga temporariamente a
túnica da inocência e, assim, Jesus está com
a verdade, quando, sem embargo da
anterioridade da alma, toma a criança por
símbolo da pureza e da simplicidade.

Rua da Guarita, 186-A, 9700-079 Angra do Heroísmo
Rua da Misericórdia, 9760-500 Praia da Vitória
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Livro disponível na livraria da AET



Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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XCII

XCIII
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Não coloques as tuas aspirações nos entretenimentos, viagens, festas e folguedos...
Caso te surjam as oportunidades para gozá-los, muito bem, aproveita e constatarás 
que estes prazeres passam como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso 
por novas ocasiões de fruí-los, e assim, incessantemente.
Há quem sacrifique o futuro, utilizando-se de empréstimos e prestações com juros 
extorsivos para viver estas ilusões, que retornam como pesadelos, no momento dos 
resgates das dívidas.
Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente 
nem te escravizam no futuro.

Cuida-te, para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus 
sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos.
Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e
prosseguindo imperturbável.
O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos 
teus atos.
Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia já perdes a melhor parte 
da realização.
Em todos os teus empreendimentos coloca o sol da esperança com o calor do 
otimismo e o êxito te será inevitável.



- E quem são eles, os inimigos?

- Inimigo é o contrário de amigo, certo?

- Claro!

- Achas mesmo?

- Aonde queres chegar?

- Pois bem. Recuemos para avançar. Já
sabes que, todos nós, já vivenciámos muitas
experiências corporais.

- Sei.

- Na busca da perfeição, que será sempre
relativa pois a absoluta é…

- De Deus.

- Correcto. Em todas elas travámos muitos
conhecimentos, estivemos inseridos em
múltiplos contextos sociais, enfim, tudo com a
tal finalidade necessária ao nosso
aprimoramento intelecto-moral.

- Muito bem.

- Agora, como ainda somos muito egoístas e
orgulhosos…

- No passado já fomos muito mais.

- Exacto. Sempre a evoluir do egoísmo para o
altruísmo e do orgulho para a humildade.

- Continua.

- Nessa escada evolutiva, chegamos a
determinado degrau, no qual estas duas
chagas morais que referi, nos dizem que o
mesmo é estreito demais para dois
indivíduos. Logo,…

- O outro tem de ficar para trás.

O que é o Espiritismo? “Inimigos”                      
Pedro Silva
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- Aí começam os verdadeiros problemas!
- Surgem os tais inimigos?
- Em relação a isso, pensemos um pouco.
Este termo “inimigo” pressupõe que antes
existia uma amizade, o tal amigo.
- É isso que eu acho.
- Aprofundemos. A amizade, a verdadeira,
tudo suporta, tudo aguenta, enfim, é
durável no tempo e no espaço.
- A verdadeira? Claro!
- Então, os tais inimigos terão sido, de
facto, verdadeiros amigos?
- Se hoje, ainda, não somos “flor que se
cheire”, acho que não.
- Portanto, temos que reformular este
termo.
- Como?
- Durante pretéritas existências fizemos,
realmente, amizades que hoje ainda
duram. São aquelas que, mesmo do plano
espiritual, nos apoiam intuindo-nos,
mentalmente, para o bem. Agora, os que
chamamos de inimigos foram, e são, todos
aqueles a quem pisámos os calos em
pontos de interesse comum.
- Éramos interesseiros.
- Sim, tínhamos interesses em comum que
não os morais.
- Então, amizade amizade…?
- Nem por isso. Unidos, apenas, por
questões de cariz material.
- Daí a tal “inimizade”.
- Daí a tal separação e consequente
perseguição.
- Vingança!

(continua )
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Todas as pessoas que vivem nesta escola de
preparação espiritual chamada Terra já
passaram pela experiência de ver partir entes
queridos para um local que a maioria não
consegue bem definir.

Acidentes violentos, doenças, crimes ou até
mesmo situações banais, são apenas
algumas das formas pelas quais todos os
dias, milhares de seres partem deste mundo
rumo ao desconhecido.

A perda de entes queridos causa-nos dor e a
saudade. Não podemos evitar qualquer uma
delas, mas a maneira de encarar e
compreender que a morte não existe pode
ajudar-nos a ultrapassar o momento doloroso.

Então, como conciliar tamanha dor com a
justiça e a bondade do Pai, o Criador?

Como explicar o amor de Deus que permite
que criaturas tão amadas sejam tiradas de
nós dessa forma?

Perante o sofrimento é inevitável sentirmo-nos
numa encruzilhada: ou não existe
reencarnação e Deus nem de longe é o Pai
amoroso, justo e misericordioso que Jesus
nos apresenta em seu Evangelho, ou então
existe reencarnação e Deus é, de fato, um Pai
que ama todos os seus filhos indistintamente,
concedendo a cada um deles os meios de
resgatarem seus erros do passado,
harmonizando-se com as leis divinas.

Se as pessoas parassem para analisar tais
situações, se convenceriam facilmente da
segunda opção, esta fascinante realidade que
nós, espíritas, já conhecemos.

O esclarecimento espírita, sempre pautado
pela razão, pela lógica e pelo bom senso,
eleva nossa visão a níveis nunca antes
imaginados. Demonstra, com segurança, que
somente através do conhecimento de
princípios e leis universais como
reencarnação, evolução, causa e efeito e
livre-arbítrio, pode o homem encontrar as
verdadeiras respostas para os mais diversos
questionamentos feitos ao longo da história da
humanidade. Mas, o Espiritismo não nos força
a aceitá-lo. Ao contrário, nos convida a
examinar seus postulados com serenidade,
comparando-os com tudo o que observamos
ao nosso redor no dia-a-dia.

Através do intercâmbio mediúnico demonstra-
nos, ainda, que temos na mediunidade o
principal meio de confirmação da existência
do plano espiritual e da possibilidade de
intercâmbio entre os espíritos e os homens.

São os espíritos que nos dão a certeza da
imortalidade da alma, demonstrando que o
que morre é apenas o corpo físico e que,
dentre as várias moradas da casa do Pai,
somos moradores de uma casa que ainda
está longe de ser o paraíso que todos
almejamos.

Nosso planeta é de provas e expiações e em
virtude desta categoria, reencarnam aqui
espíritos que guardam graves compromissos
com as leis divinas, espíritos que exigem, no
tempo e local apropriado, as devidas
reparações.

(continua na pág. seguinte)

UMA 3ª AQUI
“Como lembrar os entes queridos”
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UMA 3ª AQUI

“Como lembrar os entes queridos”                              
(cont.)
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Mudamos de roupa e de casa, mas
continuamos a existir, noutra dimensão,
mantendo a nossa individualidade e as
nossas tendências e gostos. Quando a nossa
mente ou o nosso coração sentir aquele
aperto de saudade daqueles que já não estão
mais no mundo físico, elevemos os nossos
pensamentos e sentimentos a Jesus e
entreguemos ao Mestre as melhores
vibrações. Ele, então, se encarregará de
encaminhar aqueles que tanto amamos.

Portanto:

Que as nossas lágrimas não sejam de revolta,
de dor, de lamentação e nem de reclamações
contra o Criador. O choro desta natureza
prejudica muito os espíritos que aportaram
recentemente no mundo espiritual e que
precisam, nestes momentos, de preces e boa
vibrações para auxiliá-los a se adaptarem à
nova realidade. E quando os nossos olhos
buscarem os entes queridos que já partiram
para o Mais Além, não olhemos para baixo.
Olhemos, sim, para as estrelas ou
simplesmente para o lado. Se eles não
estiverem a observar do alto, pode ser que
estejam ao nosso lado.

A morte não é o mergulho no nada, é
apenas a mudança de estado, e que eles
continuam do lado de lá, recebendo de
nós, os sentimentos de amor, ou de revolta
que possamos emitir. Joanna de Angelis
nos alerta quanto nossa atitude perante
nossos desencarnados entes queridos, na
obra Rumos Libertadores.

Ela diz assim: “não digas “deixaram-me, e
agora? O que será de mim? Estes
conceitos, profundamente egoístas,
atestam desamor, antes do que
devotamento. Nem te entregues ao desejo
de partir, também sob a falsa alegação de
que não pode continuar sem eles. Esta
atitude fá-los-ás sofrer. Poe-te, antes, no
lugar deles.”

Para enfrentarmos a dor da perda de entes
queridos, devemos partir primeiro da fé e
confiança na imortalidade da alma; que a
morte é apenas a transição de um estado
para o outro, qual seja, a saída do mundo
físico para a vida espiritual. Que a alma
liberta do corpo segue seu curso
mantendo sua individualidade, levando
consigo, as experiências, os amores e os
laços de família, que são ainda mais
reforçados, posto que libertos do corpo os
Espíritos compreendem melhor certas
situações, as quais, enquanto estavam no
corpo, passavam despercebidas. Além do
mais, o amor vence, quando verdadeiro,
qualquer distância e é ponte entre
abismos, encurtando caminhos. E da
mesma forma que anelamos por voltar a
senti-los, a falar-lhes, a ouvir-lhes, certo é
que também eles o desejam. Necessitam,
porém, evoluir, quanto nós próprios.

Logo. Não pensemos mais em termos de
“adeus” mas, sim, em expressões de “até
logo mais”.



Regressando ao mundo dos Espíritos, a alma
conserva as perceções que tinha quando na
Terra, além de outras de que aí não dispunha,
porque o corpo, qual véu sobre elas lançado,
as obscurecia. A inteligência é um atributo,
que tanto mais livremente se manifesta no
Espírito, quanto menos entraves tenha que
vencer. Os Espíritos quanto mais se
aproximam da perfeição, tanto mais sabem.
Se são Espíritos superiores, sabem muito. Os
Espíritos inferiores são mais ou menos
ignorantes acerca de tudo. Os Espíritos
conhecem o princípio das coisas conforme a
elevação e a pureza que hajam atingido. Os
de ordem inferior não sabem mais do que os
homens. Os Espíritos não vêm a duração do
tempo como nós e daí nem sempre nos
compreendem, quando se trata de determinar
datas ou épocas. Eles vivem fora do tempo
como o compreendemos. A duração, para
eles, deixa, por assim dizer, de existir. Os
séculos, para nós tão longos, não passam,
aos olhos deles, de instantes que se movem
na eternidade, do mesmo modo que os
relevos do solo se apagam e desaparecem
para quem se eleva no espaço. Os Espíritos
fazem do presente mais precisa e exata ideia
do que nós, do mesmo modo que aquele, que
vê bem, faz mais exata ideia das coisas do
que o cego. Os Espíritos veem o que não
vemos. Mas, também isso depende da
elevação deles. O passado, quando com ele
nos ocupamos, é presente. Verifica-se o que

se passa connosco quando recordamos
qualquer coisa que nos impressionou no curso
do nosso exílio. Simplesmente, como já
nenhum véu material nos tolda a inteligência,
lembramo-nos mesmo daquilo que se apagou
da memória. Os Espíritos conhecem o futuro
dependendo da elevação que tenham
conquistado. Muitas vezes, apenas o
entreveem, porém nem sempre lhes é
permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-
lhes presente. À medida que se aproxima de
Deus, tanto mais claramente o Espírito
descortina o futuro. Depois da morte, a alma
vê e apreende num golpe de vista suas
passadas migrações, mas não pode ver o que
Deus lhe reserva. Só os Espíritos superiores
conseguem ver e compreender Deus. Para se
comunicar com Deus, é-lhe necessário ser
digno disso. Deus lhe transmite suas ordens
por intermédio dos Espíritos imediatamente
superiores em perfeição e instrução. O
sentido da visão e da audição do Espírito
reside em todo ele não precisando de luz para
ver. Como o Espírito se transporta aonde
queira, com a rapidez do pensamento, pode-
se dizer que vê e ouve em toda parte ao
mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível
de irradiar, dirigindo-se a um tempo para
muitos pontos diferentes, mas esta faculdade
depende da sua pureza. Os Espíritos também
sofrem mas são angústias morais, que o
torturam mais dolorosamente do que todos os
sofrimentos físicos.

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 113  

Novembro 2017

Palestras Públicas
Terças 20h– Angra do Heroísmo
Quartas 20h – Praia da Vitória

7

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Perceções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos
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