
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em Outubro.

Também iniciamos nova estação: o

Outono. Aqui observamos o cair da

folha, o fim de um ciclo.

Altura de pesar ambos os pratos da

balança e preparar novas sementeiras.

Esperança, serenidade e fé racio-

cinada!

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O Egoísmo I

Eis o que o Espírito Emmanuel nos diz sobre
o egoísmo:

O egoísmo, chaga da Humanidade, tem que
desaparecer da Terra, a cujo progresso
moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a
tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos
mundos.

O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos
os verdadeiros crentes devem apontar suas
armas, dirigir suas forças, sua coragem.
Digo: coragem, porque dela muito mais
necessita cada um para vencer-se a si
mesmo, do que para vencer os outros.

Que cada um, portanto, empregue todos os
esforços a combatê-lo em si, certo de que
esse monstro devorador de todas as
inteligências, esse filho do orgulho é o
causador de todas as misérias do mundo
terreno.

É a negação da caridade e, por conseguinte,
o maior obstáculo à felicidade dos homens.

Jesus vos deu o exemplo da caridade e
Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o
primeiro, o Justo, vai percorrer as santas
estações do seu martírio, o outro lava as
mãos, dizendo: “Que me importa!” Animou-se

a dizer aos judeus: “Este homem é justo, por
que o quereis crucificar?” Entretanto, deixa
que o conduzam ao suplício.

É a esse antagonismo entre a caridade e o
egoísmo, à invasão do coração humano por
essa chaga moral que se deve atribuir o fato
de não haver ainda o Cristianismo
desempenhado por completo a sua missão.

Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os
Espíritos superiores esclarecem, o encargo e
o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao
Cristianismo toda a sua força e desobstruir o
caminho dos pedrouços que lhe embaraçam
a marcha.

Expulsai da Terra o egoísmo para que ela
possa subir na escala dos mundos,
porquanto já é tempo de a Humanidade
envergar sua veste viril, para o que cumpre
que primeiramente o expilais dos vossos
corações.

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo
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Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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CXXXVIII

CXXXIX
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Sê amigo conveniente, sabendo conduzir-te com discrição e nobreza junto àqueles 
que te elegem a amizade.
A discrição é tesouro pouco preservado nas amizades terrenas, normalmente 
substituída pela insensatez, pela leviandade.
Todas as pessoas gostam de companhias nobres e discretas, que inspiram 
confiança, favorecendo a tranquilidade.
Ouve, vê, acompanha e conversa com nobreza, sendo fiel à confiança que em ti 
depositem.

Há quem cultive a verdade, tornando-a arma para agredir os outros.
A verdade, porém, reflete luz mirífica, aclaradora de incógnitas, que jamais fere ou 
aflige.
É como pão, que deve ser ingerido sem exagero, ou como linfa, que merece ser 
sorvida na quantidade exata.
À medida que nutre e dessedenta, acalma e felicita, enriquecendo de compreensão 
e afabilidade aquele que a penetra.
Jamais a apliques com dureza, qual se fosse uma arma para destruir os outros, pois 
que, assim tornada, perde a finalidade precípua que é a de libertar.



- Da protecção?

- Sim.

- Como?

- Tudo faz sentido se soubermos viver em
sociedade. Se reparares, sem o outro, o
indivíduo nada consegue. Simplesmente, não
evolui.

- Certo. Sem a convivência estagnamos, isso
é um facto.

- Pois, se não tiveres respostas, reacções às
tuas acções, nunca poderás avaliar tua
conduta. Só na presença do outro, que
contigo estabelece o que conhecemos por
comunicação.

- Mas, dizias que, se não nos desapegarmos
do nosso “eu” não damos pela nossa
protecção, não é assim?

- Disseste bem: “não damos pela protecção”.
A protecção existe sempre mas não nos
apercebemos dela. Sendo indivíduos sociais
e com objectivos de solidariedade, estamos
ligados uns aos outros, quer neste plano
físico, quer no espiritual. As ligações mentais
se ofuscam sempre que deixas de pensar no
todo como um colectivo solidário e
interdependente isolando-te do conjunto,
pelas mais variadas causas.

- Depressão, por exemplo?

- Não precisas ir tão longe. Angústias,
preocupações, mecanismos de fuga diversos,
enfim …

O que é o Espiritismo?
“Protecção”         Pedro Silva
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- Percebo. Desligo-me. E ao fazer isto
sinto-me desprotegido.
- Mas não estás.
- Pois não.
- Por isso, o conselho, sempre actual, de
tentarmos estar sempre no momento
presente.
- É quando me apercebo e tenho
consciência de tudo o que se passa
comigo e à minha volta.
- E tenta fazer uma autoanálise, tentando
perceber porque estás desta ou daquela
forma comportamental. Se chegares ao
fundo da questão, verificarás que tudo
começou por uma coisa de menor
importância que, ao longo do tempo,
porque nunca foi resolvida, inflacionou até
parecer um enorme problema que nos
pode esmagar o peito.
- Confiar mais.
- Até teres a certeza que não és o único a
passar por essas situações nem estás só,
estejas onde estiveres. O plano espiritual,
que nos assiste, é constituído por um
enorme grupo de amigos. Liga-te mais a
eles pela prece e faz o teu trabalho.
- Ou seja, “ajuda-te que o céu te ajudará!”
- É isso mesmo. Pensamentos solitários,
nunca!
- Pensamentos solidários, então.

(Continua)

4



O espiritismo mostra-nos que tanto o sexo
quanto a posição social oferecem provações,
deveres e novas oportunidades de adquirir
experiência em falta.

Relativamente às questões sexuais,
percebemos que ora reencarnamos como
homens ou como mulheres de acordo com as
nossas necessidades evolutivas, geralmente
vinculadas aos mecanismos da Lei de Causa
e Efeito.

O espiritismo demonstra, assim, que os
espíritos não têm sexo propriamente dito e
que a reencarnação é uma proposta
pedagógica que serve para aprender e para
atingirmos todo o equilíbrio. Quando o
conseguirmos, com todas as características
de espirito evoluído, não teremos mais a
necessidade das uniões físicas nem das
provações que agora ainda necessitamos
passar.

Por agora as inúmeras oportunidades,
concebidas pelas sucessivas reencarnações,
são o veículo que permite a todo o espírito
desenvolver duas polaridades: A Energia e o
Amor.

A Energia, predominantemente masculina,
confere-nos a ousadia e a capacidade de
liderança enquanto o Amor nos permite
desenvolver a doçura, a compreensão e a
sensibilidade, características predominan-
temente femininas.

Certo é que, dentro dos vários papeis

exercidos pela mulher, o papel de mãe surge-
lhe para desenvolver as suas qualidades
morais, treine o esquecimento de si mesma e
exercite o júbilo do sacrifício!

Conforme citou Léon Denis: "O papel da
mulher é imenso na vida dos povos: Irmã,
esposa ou mãe, a mulher é a grande
consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo
filho prepara o homem do futuro. Por isso, as
sociedades que a deprimem deprimem-se a si
mesmas. Dela provém a vida; é ela a própria
fonte desta, a regeneradora da raça humana,
que não subsiste e se renova senão por amor
e seus ternos cuidados…a ela lhe cabe a
missão abençoada de ser a mão que conduz,
o anjo que vela e a mulher que ora, na
esperança de que os seus filhos alcancem a
Paz."

Portanto, toda a mulher precisa tornar-se
consciente da sua missão!

Quando consciente, a mulher sabe que tem
em seu cuidado a geração futura; sabe que
ser mãe é missão de grandes
responsabilidades. E que, se goza do
privilégio de receber espíritos do Senhor,
também recebe o compromisso de conduzi-
los ao bem.

Neste compromisso, assistimos ao exercício
do amor incondicional. Amor este, que é o que
chega mais perto do exemplo que nos foi
dado pelo nosso Mestre Jesus.

UMA 3ª AQUI

“Mulheres e Mães à luz do Espiritismo”

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 136

Outubro 2019

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

5



Mas, infelizmente, temos mães que criam
seus filhos para cima e outras que os
empurram para baixo! Temos mães que
revelam saber que os filhos a Deus pertencem
e que sua missão é prepará-los para a vida
enquanto outras supõem que seus filhos são
propriedade sua passando-lhes as suas
angústias, os seus medos, as suas fraquezas
e outras que falham na sua missão e
acumulam mais débitos para existências
futuras porque na relação presente se sentem
completamente estranhos uns aos outros,
separados por antipatias anteriores, que se
traduzem da mesma forma por seu
antagonismo na Terra, para lhes servir de
prova.

Certo é que a maternidade tem vindo a evoluir
tanto quanto o resto!

Ao longo de milénios, do instinto para a razão,
temos vindo a desenvolver e a praticar o Amor
nas suas mais variadas dimensões.

Tanto a maternidade quanto a paternidade
constituem verdadeira missão, no mínimo
porque estão os pais incumbidos de formar o
carácter dos seus filhos.

Posto isto, valorizemos mais a vida. Tudo tem
um propósito!

UMA 3ª AQUI

“Mulheres e Mães à luz do Espiritismo”   
(Conclusão)
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O pressentimento pode ser um aviso do
Espírito protetor e o conselho íntimo e oculto
de um Espírito que nos quer bem. Também
está na intuição da escolha que se haja feito.
É a voz do instinto.

Antes de encarnar, tem o Espírito
conhecimento das fases principais de sua
existência, isto é, do gênero das provas a que
se submete. Tendo estas caráter assinalado,
ele conserva, no seu foro íntimo, uma espécie
de impressão de tais provas e esta impressão,
que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir
quando lhe chega o momento de sofrê-las, se
torna pressentimento.

Como os pressentimentos e a voz do instinto
são sempre algum tanto vagos, que devemos
fazer, quanto à incerteza em que ficamos?

Quando nos acharmos na incerteza,
invoquemos o nosso bom Espírito, ou oremos
a Deus, soberano senhor de todos, e ele nos
enviará um de seus mensageiros.

Os avisos dos Espíritos protetores objetivam
tanto o nosso procedimento moral, como
também o proceder que devamos adotar nos
assuntos da vida particular. Os Espíritos
esforçam-se para que vivamos o melhor
possível. Mas, quase sempre tapamos os
ouvidos aos avisos salutares e nos tornamos
desgraçados por culpa nossa.

Os Espíritos protetores nos ajudam com seus
conselhos, mediante a voz da consciência que
fazem ressoar em nosso íntimo. Como,
porém, nem sempre ligamos a isso a devida
importância, outros conselhos mais diretos
eles nos dão, servindo-se das pessoas que
nos cercam.

Examine cada um as diversas circunstâncias
felizes ou infelizes de sua vida e verá que em
muitas ocasiões recebeu conselhos de que se
não aproveitou e que lhe teriam poupado
muitos desgostos, se os houvera escutado.
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