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Caro leitor/a,

E chegam as tão desejadas

férias para um recarregar de

baterias que todos

necessitamos. No entanto, a

lida na Seara do Mestre, essa

Aqui vai mais um boletim que,

esperamos, seja uma lufada

de ar fresco nas vossas vidas.

BOAS FÉRIAS !

Se nelas reconhecesse as

mesmas que havia odiado,

talvez o ódio

reaparecesse. De

qualquer modo, ficaria

humilhado perante

aprender. Aprender o

quê? A reparar erros. E

como é que os

reparamos? Através das

provas. Quais? As que

forem necessárias para a
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lida na Seara do Mestre, essa

não cessa.
A Direcção
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aquelas pessoas que

tivesse ofendido”.

Com esta passagem

podemos tirar várias

conclusões. 1ª Somos

repetentes porque senão

passaríamos a reencarnar

noutros ambientes, junto

de outras pessoas, mas

como a lição não está bem

aprendida, repetimos até

aprendermos, nos

mesmos locais e com as

mesmas pessoas. 2ª

Conclusão: Ninguém veio

cá para sofrer e sim

nossa evolução. Será que

nós as escolhemos antes

de reencarnar. Vamos ler

a Q. 258 do L. E.

Então somos nós que as

escolhemos. E saberemos

tudo ao pormenor do que

nos acontecerá? Vamos à

Q. seguinte, à 259.

E como é que eu sei se o

que estou a passar está

relacionado com o género

de provas que escolhi ou

serão tormentos e

injustiças que me

acontecem?

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“Esquecimento do Passado”“Esquecimento do Passado”

No Evangelho Segundo o
Espiritismo no cap. “Bem-
Aventurados os Aflitos” – item
11, fala-se do esquecimento
do passado. Nesse item fala
do porquê desse mesmo
esquecimento pois só assim
temos favorecido o percurso
do nosso livre arbítrio. Se
soubéssemos o que fomos,
isso poderia nos humilhar ou
inflamar o nosso orgulho,
dependendo de actuações
passadas. Para tal, basta a
consciência e o conhecimento

das nossas tendências
instintivas, subconscientes,
que permanecem hoje em
nós.

É nisso que devemos focar
nossa atenção para
ultrapassarmos. Diz também
que “…o espírito renasce
frequentemente no mesmo
meio em que viveu e
encontra-se em relação com
as mesmas pessoas, a fim de
reparar o mal que lhes tenha
feito.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
Do Princípio Vital  Do Princípio Vital  -- Seres orgânicos e inorgânicosSeres orgânicos e inorgânicos

Segundo o Livro dos
Espíritos, os seres orgânicos
são os que têm em si uma
fonte de atividade íntima que
lhes dá a vida. Nascem,
crescem, reproduzem-se por
si mesmos e morrem. São
providos de órgãos especiais
para a execução dos
diferentes atos da vida,
órgãos esses apropriados às
necessidades que a
conservação própria lhes
impõe. Nessa classe estão

minerais, a água, o ar, etc.

É a mesma a força que une
os elementos da matéria nos
corpos orgânicos e nos
inorgânicos.

A matéria dos corpos
orgânicos está animalizada
devido à sua união com o
princípio vital.

A vida é um efeito devido à

XL

Enquanto alguém estiver 
sendo acusado,

mantêm-te em silêncio.

Os acontecimentos, 
quando estouram, têm

antecedentes que são 
ignorados pela maioria

dos circunstantes.

As coisas nem sempre 
são conforme se 
apresentam, mas 

consoante são nos seus 
valores íntimos.

XLI

Depois que cometas um 
erro e tenhas consciência

dele, começa a 
reabilitação.

Nada de entregar-te ao 
desalento ou ao remorso.

Da mesma forma como 
não deves insistir no

propósito inferior, não te 
podes deixar consumir

pelo arrependimento.

Este tem somente a 

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis

impõe. Nessa classe estão
compreendidos os homens,
os animais e as plantas.

Seres inorgânicos são todos
os que carecem de
vitalidade, de movimentos
próprios e que se formam
apenas pela agregação da
matéria. Tais são os

A vida é um efeito devido à
ação de um agente sobre a
matéria. Esse agente, sem a
matéria, não é a vida, do
mesmo modo que a matéria
não pode viver sem esse
agente. Ele dá a vida a todos
os seres que o absorvem e
assimilam.
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valores íntimos.

Não faças coro com as 
acusações expostas.

O delinquente e o infeliz 
pecador merecem, 

quando menos, 
comiseração e 

oportunidade de

reeducação.

Este tem somente a 
função de conscientizarte

do mal feito.

Perdoa-te, encoraja-te e 
dá início à tarefa de

reequilíbrio pessoal, 
diminuindo e reparando 
os prejuízos causados.

Santo Agostinho afirma que o progresso é Lei da
Natureza. A essa lei todos os seres da Criação, animados
e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus,

que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria
destruição, que aos homens parece o termo final de todas
as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela
transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo
morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao
mesmo tempo que todos os seres vivos progridem
moralmente, progridem materialmente os mundos em que
eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em

suas diferentes fases, desde o instante em que se
aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-
lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente
progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada
geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada
cada vez mais agradável, à medida que eles próprios
avançam na senda do progresso. Marcham assim,
paralelamente, o progresso do homem, o dos animais,
seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação,
porquanto nada em a Natureza permanece estacionário.
Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do
Criador!

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
ProgressãoProgressão dosdos MundosMundos



- Esta semana não me saiu da cabeça aquilo que disseste

sobre o crime perfeito.

- Qual é a dúvida?

- Quantos e quantos crimes não ficaram por desvendar?

Quantos criminosos não ficaram impunes desde que a história

é história? Quantas fugas à lei?

- Mais uma vez se aconselha que não levemos tudo à letra

mas que dela retiremos o espírito.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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O que é o Espiritismo?      “Médiuns II”   Pedro SilvaO que é o Espiritismo?      “Médiuns II”   Pedro Silva

- Nem mais! Olha, não vás mais longe. Se nesta existência

não encontras a causa para o que te acontece é porque ela

se encontra no pretérito, numa acção desviante que

escolheste executar.

- O desvio à lei que referiste, engloba muitas mais coisas,

não?

- Claro. Enquanto seres imperfeitos, nossos actos

continuarão a reflectir a nossa condição evolutiva. Por isso,

orgulho. egoísmo, inveja, vaidade, intriga e, por aí fora,

produzem efeitos pouco agradáveis que são, de facto,

necessários para o nosso crescimento como espíritos,

quando tomarmos consciência e chegarmos à conclusão

que, apesar de tudo nos ser lícito, nem tudo nos convém.

- Portanto, o crime não compensa.

- Nunca compensou. Mas, já basta de negativismo.

Baseado no funcionamento desta lei que te referi, pelas

boas escolhas que já vamos fazendo, obteremos
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- Como assim?

- Todo o crime ou desvio à lei, seja assassinato, roubo,

corrupção, etc, etc, significa um acréscimo de débitos em

relação a essa mesma lei. Débitos esses que se

concretizarão, no devido tempo, em consequências pouco

agradáveis a quem o praticou. A leitura que fizeste prende-se

ao facto de estares a observar, apenas, a existência corporal

actual. Além do mais, a lei terrena é, ainda, imperfeita tal

como sua aplicação e controle. Agora, à lei de causa e efeito,

perfeita e imutável, nenhum pormenor escapa. Deste modo,

com o passar dos tempos, vamos analisando os efeitos de

nossas acções e compreendendo que ela possui um carácter,

não punitivo mas, puramente educativo, em termos intelecto-

morais.

- Então, as consequências poderão manifestar-se nesta ou

noutra encarnação?

boas escolhas que já vamos fazendo, obteremos

resultados benéficos pois, visto de outro prisma, todo

aquele que semeia a paz e a concórdia colherá,

obrigatoriamente, bem estar e harmonia, ganhando novas

energias que serão canalizadas para sementeiras mais

conscientes gerando, tudo isto, uma nova dinâmica que

contagiará quem com ele conviver. Contribuimos todos,

deste modo, para a construção de um mundo melhor.

- Agora que já estou mais esclarecido, vamos ao assunto

que ficou pendente a semana passada?

- Qual?

- O tal que afirmava que ninguém está só no Universo. Que

atraímos com os nossos pensamentos aqueles que

connosco se afinizam. Lembras-te?

- Ah, sim! Da falta de privacidade e intimidade.

- Isso mesmo! Afinal de contas, será que nunca estamos

sós? Estaremos, sempre, a ser observados? (Continua)
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