
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimado amigos e leitores do nosso

Boletim,

Eis chegados ao mês de Maio.

Logo no primeiro dia, celebramos o dia

do trabalhador.

O Trabalho, como sabemos é lei

natural que nos impulsiona, através de

novos conhecimentos, que enriquecem

o intelecto, a alavancarmos a parte

importante da nossa moral.

Para tal, meditemos, durante este

mês, nesta questão bastando, para tal,

ocuparmo-nos com algo útil, para nós

e para o bem comum.

Excelente mês para todos!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A afabilidade e a doçura

O Espírito de nome Lázaro diz-nos que a
benevolência para com os nossos
semelhantes, fruto do amor ao próximo,
produz a afabilidade e a doçura, que lhe são
as formas de manifestar-se.

Entretanto, nem sempre há que fiar nas
aparências. A educação e a frequentação do
mundo podem dar ao homem o verniz
dessas qualidades.

Quantos há cuja fingida bonomia não passa
de máscara para o exterior, de uma
roupagem cujo talhe primoroso dissimula as
deformidades interiores!

O mundo está cheio dessas criaturas que
têm nos lábios o sorriso e no coração o
veneno; que são brandas, desde que nada
as agaste, mas que mordem à menor
contrariedade; cuja língua, de ouro quando
falam pela frente, se muda em dardo
peçonhento, quando estão por detrás.

A essa classe também pertencem esses
homens, de exterior benigno, que, tiranos
domésticos, fazem que suas famílias e seus
subordinados lhes sofram o peso do orgulho
e do despotismo, como a quererem
desforrar-se do constrangimento que, fora de
casa, se impõem a si mesmos.

Não se atrevendo a usar de autoridade para
com os estranhos, que os chamariam à
ordem, acham que pelo menos devem fazer-

se temidos daqueles que lhes não podem
resistir.

Envaidecem-se de poderem dizer: “Aqui
mando e sou obedecido”, sem lhes ocorrer
que poderiam acrescentar: “E sou
detestado.”

Não basta que dos lábios manem leite e mel.
Se o coração de modo algum lhes está
associado, só há hipocrisia.

Aquele cuja afabilidade e doçura não são
fingidas nunca se desmente: é o mesmo,
tanto em sociedade, como na intimidade.
Esse, ademais, sabe que se, pelas
aparências, se consegue enganar os
homens, a Deus ninguém engana.

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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A inveja é um grande inimigo, que necessitas combater no teu mundo íntimo.
Ela se insinua, cruel, nas telas mentais, e desequilibra a emoção.
Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível.
Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação, persegue 
implacavelmente.
Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-
se.
A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e 
satisfação.

Não dês os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares.
Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade 
própria e alheia.
É na mente que se iniciam os planos de ação.
A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de 
destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas.
Luta com vontade para que a “hora vazia” não se preencha de lixo mental tornando-
te infeliz ou vulgar.



- Vamos a isso?

- Vamos.

- É uma ideia que te projectei.

- Qual?

- Este convite.

- Não estou a perceber.

- Ok. As ideias, só para teres uma ideia, são
como pássaros que sobrevoam sobre as
nossas cabeças.

- E daí?

- Só farão ninho, sobre as mesmas, aquelas
que escolhermos.

- Aprofundemos.

- Todos os dias, a toda a hora, passam pela
nossa mente uma variedade enorme daquilo
que conhecemos por ideias.

- Um exemplo.

- Um convite.

- Convite para quê?

- Para bebermos uns copos.

- É, é uma ideia.

- Aceitas?

- Até que me apetecia.

- Vês? Escolheste um “pássaro” para fazer
“ninho” sobre a tua “cabeça”.

- Outros exemplos?

- Tristeza, mau dia, nada presta…

- Que ideias tristes!

O que é o Espiritismo? “Ideias”                      
Pedro Silva
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- Em si, de modo neutro, não são boas
nem más. Terão, apenas, o valor, o
significado que lhe dermos.
- Explica melhor.
- Ora bem, os pensamentos que produzes
não nasceram, assim, já formados.
- Não foram sempre pensamentos?
- Não. É a junção da tal ou tais ideias que
escolheste e esta escolha é o abraçar das
mesmas com toda uma carga energética
sintonizada com as tuas opções tomadas.
- Carga energética?
- Ao escolheres, adicionas à ideia um
estado emocional que se coaduna com a
mesma. Acordas mal disposto, ok?
Qualquer ideia de teor negativo será bem-
vinda por ti. Este dia vai ser péssimo!
Pensas tu mal te levantas. Quem disse
que o iria ser? Foste tu. Foste tu que
abraçaste essa ideia. A seguires esse
rumo mental, é muito provável que o teu
dia se torne, mesmo, uma desgraça.
- Ok. Então, adicionando emoção à tal
ideia, formo um pensamento.
- Nem mais. O problema é que passa a
ser teu, uma criação tua.
- E depois, qual o problema?
- É que toda a emanação mental possui
um teor energético do campo
electromagnético.

(continua na pág. seguinte )
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- Tão forte assim?

- Nem imaginas o quanto. Só para teres uma
ideia, o som propaga-se enquanto houver o
seu veículo.

- O ar.

- Exacto. Agora, o pensamento não tem
limites em termos de alcance pois propaga-se
através do fluido cósmico, que banha todo o
Universo.

- Chiça!

- E mais: Tem a questão das sintonias, ou
seja, todo aquele que vibra na mesma
frequência de onda se sentirá atraído por ti.

- Então, pensamentos pessimistas…

- Atraem semelhantes.

- Dá que pensar.

- Melhor: dá que meditar antes de acolher
qualquer tipo de ideia. Estar mais consciente,
eis o conselho. Quanto mais estiveres nessa
postura, acredita que grandes problemas
evitarás!

- Sou um co-criador, então.

- Sim, em plano menor, por enquanto, mas
somos todos co-criadores.

(continua)

O que é o Espiritismo? “Ideias”                      
Pedro Silva     (continuação)
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Livro disponível na livraria da AET



O tema é fraturante, divide não apenas a
opinião da população, da classe médica,
outros profissionais de saúde, juristas.

Vamos globalmente ver a grande importância
da valorização da vida uma vez que o fim da
mesma é grandemente valorizado pelos
materialistas.

Vamos refletir um pouco sobre a atual
realidade da eutanásia, enquadrando-a na
visão espirita.

Mesmo no contexto dos materialistas nenhum
debate sério sobre a eutanásia pode deixar na
sombra a questão de que, ao contrário do que
é dito, a eutanásia não é um problema de
compaixão, mas de interesse. Não de quem
parte, mas de quem fica.

O materialismo só conhece o corpo e não leva
em conta a existência da alma. Ignora por
completo o sentido da vida. O seu raciocínio
sobre a eutanásia fundamenta-se na
ignorância.

O espirita sabe que a alma sobrevive ao
corpo e sabe que a vida é um processo de
evolução e que cada existência corpórea é o
resultado das fases anteriores desse
processo. Dispõe de dados seguros e
precisos sobre o fenômeno biológico do
desencarne.

Face ao exposto convidamos à reflexão sobre
o teor da mensagem contida no ponto 20-
Piedade Assassina, do livro “Diálogo dos
Vivos”, psicografado por Francisco Cândido
Xavier, ditado por J. H Pires e outros espíritos:

“Os inquisidores medievais queimavam os
supostos hereges em nome da caridade, para
livrá-los do fogo eterno do inferno. Os
materialistas atuais pretendem abreviar a
morte em nome da piedade racional. Elas por
elas, temos o dogmatismo da ignorância
tripudiando sobre os direitos da vida.”

Esta mensagem é uma advertência da razão
esclarecida e deve ser meditada em todos os
seus termos e como tal não basta lê-la é
preciso meditar sobre a mesma.

Vamos globalmente ver a grande importância
da valorização da vida uma vez que o fim da
mesma é grandemente valorizado pelos
materialistas.

UMA 3ª AQUI
“Valorizar a vida X Eutanásia”
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@AEspiritaTerceirense
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A reencarnação é uma necessidade da vida
espírita, como a morte o é da vida corporal.
Os Espíritos pressentem em que época
reencarnarão, como sucede ao cego que se
aproxima do fogo. Sabem que têm de retomar
um corpo, como sabeis que tendes de morrer
um dia, mas ignoram quando isso se dará.
Nem todos os Espíritos se preocupam com a
sua reencarnação. Muitos há que em tal coisa
não pensam, e nem sequer a compreendem.
Depende de estarem mais ou menos
adiantados. Para alguns, a incerteza em que
se acham do futuro que os aguarda constitui
punição. O Espírito pode apressar ou retardar
o momento da sua reencarnação atraindo-o
por um desejo ardente. Pode igualmente
distanciá-lo, recuando diante da prova, pois
entre os Espíritos também há covardes e
indiferentes. Nenhum, porém, assim procede
impunemente, visto que sofre por isso, como
aquele que recusa o remédio capaz de curá-
lo. O Espírito é sempre, de antemão,
designado. Tendo escolhido a prova a que
queira submeter-se, pede para encarnar. Ora,
Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente
sabia e vira que tal Espírito se uniria a tal
corpo. Cabe ao Espírito a escolha do corpo
em que encarne porquanto as imperfeições
que este apresente ainda serão, para o
Espírito, provas que lhe auxiliarão o
progresso, se vencer os obstáculos que lhe
oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida
a escolha do seu invólucro corpóreo. A união
do Espírito a determinado corpo pode ser
imposta por Deus, do mesmo modo que as

diferentes provas, mormente quando ainda o
Espírito não está apto a proceder a uma
escolha com conhecimento de causa. Por
expiação, pode o Espírito ser constrangido a
se unir ao corpo de determinada criança que,
pelo seu nascimento e pela posição que
venha a ocupar no mundo, se lhe torne
instrumento de castigo. No momento de
encarnar, o Espírito sofre uma perturbação
muito maior e sobretudo mais longa do que a
que experimenta ao desencarnar. Pela morte,
o Espírito sai da escravidão; pelo nascimento,
entra para ela. No instante da sua encarnação
o Espírito procede como o viajante que
embarca para uma travessia perigosa e que
não sabe se encontrará ou não a morte nas
ondas que se decide a afrontar. O viajante
que embarca sabe a que perigo se lança, mas
não sabe se naufragará. O mesmo se dá com
o Espírito: conhece o gênero das provas a
que se submete, mas não sabe se sucumbirá.

Assim como, para o Espírito, a morte do corpo
é uma espécie de renascimento, a
reencarnação é uma espécie de morte, ou
antes, de exílio, de clausura. Sabe que
reencarnará, como o homem sabe que
morrerá. Mas, como este com relação à
morte, o Espírito só no instante supremo,
quando chegou o momento predestinado, tem
consciência de que vai reencarnar. Então,
qual do homem em agonia, dele se apodera a
perturbação, que se prolonga até que a nova
existência se ache positivamente encetada.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Prelúdio da Volta
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