
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Apesar deste tempo de

férias, com sol, praia, viagens

e todo o tipo de lazer, no qual

fazemos a necessária pausa

profissional, o trabalho em

prol do outro, que sofre, do

mais desfavorecido, esse não

tem interrupções. Mudança

de actividade é também

descanso. Aproveitemos as

nossas férias para nos

dedicarmos aos mais

carenciados, de afecto, de

comida, de um ombro amigo.

Muita paz e um excelente

mês!
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LXII

Tua experiência é um valor 
que logras através

do tempo, vivendo as lições 
da vida, no teu processo de 

evolução.

LXIII

As coisas mais importantes 
da vida somente

são valorizadas depois que 
passam ou se as

Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis
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evolução.

Estrada percorrida, caminho 
conhecido.

Face a tal conquista, 
descobres que há uma

grande distância entre a 
teoria e a prática.

Medita mais, antes de 
agires, tomando decisões

tranquilas e alentadoras.

Quando ages por impulso, 
estás sujeito a erros graves.

Há acontecimentos que 
sucedem no momento

próprio, no entanto, é o 
homem sábio quem

estabelece a hora para as 
realizações superiores.

perdem. Na maior parte das 
vezes, as pessoas vivem 
sob automatismos, sem 

valorizar estes inestimáveis 
recursos divinos. A saúde, o 

sono, a razão, os 
fenômenos digestivos, a 

respiração, os órgãos dos 
sentidos, os movimentos, 

são tesouros colocados por

Deus a teu serviço e não te 
dás conta da sua

grandiosidade, gastando-os 
com sofreguidão,

para adquirir outros bens 
que são secundários.

Pára a pensar no significado 
de cada um destes dons e 
resguarda-os dos fatores 

que os consomem.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
AA felicidadefelicidade nãonão éé destedeste mundomundo

Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude
são condições essenciais à felicidade. Mesmo reunidas
essas três condições tão desejadas, as pessoas se
queixam amargamente da situação em que se
encontram. Diante de tal fato, é inútil que se inveje a
posição de quem tenha riqueza, poder ou juventude
imaginando que são as condições para a felicidade.
Neste mundo, cada um tem a sua parte de labor e de
miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde
se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas
e de expiações. A felicidade é uma utopia a cuja
conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem
jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma
raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz
jamais foi encontrado. Todavia, não se deduza destas
palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser
uma penitenciária. Não! Dos progressos já realizados,
podeis deduzir os progressos futuros e, dos
melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais
melhoramentos. Esta a tarefa imensa que cabe à nova
doutrina que os Espíritos vos revelaram.



ESPÍRITOS PUROSESPÍRITOS PUROS

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Nas sábias palavras de Jesus relativas à fé são muito
conhecidas as expressões: “ A fé transporta montanhas”; “Se
tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este
monte passa daqui para acolá que nada vos será
impossível.”

Mas que montes são esses, que por meio da fé, podemos
remover?

Se começarmos por analisar o universo, vemos que tudo
nele vive em perfeito regime de fé, seja no espaço ou seja na
Terra. A planta, por exemplo, desenvolve-se mecanicamente
na direção do sol e o animal, que dizemos não possuir
grande intelecto, constrói o seu ninho revelando princípios da
inteligência.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“A fé ajuda”“A fé ajuda”

Hoje, mais amadurecidos, começamos a analisar o conteúdo
da religião formal e queremos o entendimento das suas teses,
porque sentimos necessidade de uma fé intima que nos liberte
da ansiedade, da solidão e do medo, ou seja, dos montes que
pretendemos remover.

Por meio de uma fé, assente no entendimento e na razão,
seremos capazes de remover de nossa caminhada o
pessimismo que nos persegue.

A prova de que essa fé nos ajuda está em todos os momentos
de desolação porque ainda somos postos à prova. Pois não é,
nos momentos de desorientação que a fé surge para nos
tranquilizar e acalmar?

Não é nos momentos de dor, quando um ente querido retorna
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inteligência.

A natureza dá-nos, em primeira mão, provas da existência de
Deus e somente o homem, tem vezes, que se declara sem
fé!

Ironicamente, o mesmo homem que se acha sem fé pensa,
confiando no cérebro; sem fé ele fala, confiando nas cordas
vocais; sem fé constrói utensílios, confiando nas mãos; sem
fé, alimenta-se, confiando no sistema digestivo; caminha,
confiando nos pés; estuda, confiando nos professores;
impõe-se a tarefas, confiando em horários. Com fé ou sem
ela tudo na vida se harmoniza em recursos de confiança.

Jesus, nosso terapeuta maior disse-nos:

“Não vos inquieteis com o amanhã porque o amanhã trará
seus próprios cuidados”, “Basta a cada dia o seu mal”, “Vê
que as aves do céu não semeiam nem ceifam e mesmo
assim se alimentam.”

Então porquê a falta de fé?

Talvez porque, preocupados por parecer mais do que ser,
temos sido homens-espelho que refletimos as modas
impostas por outros na tentativa de agradar. E sem grande
identidade própria adotámos também um culto social,
vivendo uma religião sem religiosidade.

Não é nos momentos de dor, quando um ente querido retorna
ao plano espiritual e o nosso coração se enche de saudade,
que a fé consola a nossa alma aflita!

Não é nos momentos de conflito familiar, que a fé que tem a
capacidade de apaziguar nossos sentimentos?

E quando permitimos que o nosso coração se encha de
desânimo, não é novamente a fé quem nos renova a
esperança?

A fé funciona como um verdadeiro antidoto, mas porque ainda
não a temos ela por vezes fraqueja.

Allan Kardec nos lembra que a fé necessita sempre de uma
base. E essa base é a da compreensão:

- Compreensão de que seria ilógico, que os laços que nos
unem uns aos outros terminariam com a morte do corpo físico;

- Compreensão de que, a família a que hoje pertencemos, é
decerto um laboratório no qual desenvolvemos e
aperfeiçoamos as nobres virtudes que, a seu tempo, se
deverão estender a toda a humanidade;

- Compreensão de que os sofrimentos são lições necessárias
e que quando, com eles conseguirmos aprender, o nosso ser
interior se iluminará um pouco mais;

- Compreensão de que devemos agir com confiança mas, sem
esquecermos que existem provas e expiações a que estamos
sujeitos. (Continua na pág. 4)



- Perguntas-me o que podes fazer para mudares,
mentalmente, a tua forma de te observares, não é assim?

- É mais ou menos isso.

- Fala-se muito em introspecção, em auto análise, em tirarmos
um tempo só para nós, para meditarmos sobre quem somos,
o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Tudo isso é
muito importante, não haja dúvidas!

- Mas?

- É no relacionamento, uns com os outros, que extrairemos os
resultados que nos irão ajudar a moldar a, verdadeira, auto
imagem.

- E a derrubar o nosso ego.

- Sim, a tal falsa ideia que temos de nós mesmos.

- Então, é enfrentando desafios sociais que irei ultrapassar as
minhas limitações?

- Claro que sim! Achas que as soluções caem do céu? Existe
uma lei universal, mais uma, que é a lei do trabalho.

- Com que objectivo?

- Apurares a tua faculdade intelectual. Só poderás evoluir
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O que é o Espiritismo?   “O que é o Espiritismo?   “AutoAuto--estimaestima II” II” 
Pedro SilvaPedro Silva

- Noutra altura disseste que nós, espíritos imortais, éramos
seres sociais e sociáveis.

- Claro, e só conseguiremos evoluir nesse contexto de
sociedade.

- Agora, em relação ao deixar de alimentar meus
fantasmas do passado e passar a conhecer melhor meu
potencial, que disseste ser, infinito, devo enfrentar mais os
desafios que encontro e deixar de fugir às angústias da
vida.

- Ora bem! Ao fazeres isso, tornar-te-ás mais consciente.
Ao te tornares mais consciente, começarás a vibrar noutra
frequência de onda, neste caso mais curta. Aproximar-te-ás
da espiritualidade superior e, o teu inconsciente integral ou
o “eu divino” ou quem tu és, de facto, surgirá! No decorrer
desse processo, começarás a entender aquela frase de
Jesus: “Vós sois deuses! Tudo o que Eu faço também o
fareis e, muito mais!”

- Torno-me, cada vez mais, criativo.

- E co-criador.

- Tens outra forma de me explicares este processo?
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- Apurares a tua faculdade intelectual. Só poderás evoluir
neste campo, no da inteligência, através do que chamamos
trabalho.

- Mas isso cansa.

- Pois cansa, numa fase inicial. Para isso existe esta coisa
maravilhosa que é o descanso. O problema é que, quando
este se prolonga, dá origem ao ócio e, como sabemos, este é
o melhor amigo das tentações.

- Daí teres referido que a tal introspecção era boa mas…

- Quando prolongada torna-se negativa.

-Como assim?

A, verdadeira, auto análise é feita através de um processo
contínuo de acção, ou seja, durante a interactividade com o
outro que connosco participa neste teatro da vida. Deste
modo, terás, mais rapidamente, o feedback de que necessitas
para te conheceres melhor.

- Através da reacção do outro poderei analisar melhor minhas
acções, certo?

- Certo. Imagina que vivias numa ilha deserta, sendo tu o
único habitante. Como irias evoluir? Em termos intelectuais,
até que poderias fazer algum progresso relacionado com a
aprendizagem feita, baseada nos esforços de sobrevivência
mas, moralmente seria complicado.

- Tens outra forma de me explicares este processo?

- O criativo?

(continua)

OO LIVROLIVRO DOSDOS ESPÍRITOSESPÍRITOS
ObjectivoObjectivo dada EncarnaçãoEncarnação

Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se
instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus lhes
impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à
perfeição. Para uns, é expiação; para outros, missão. Mas,
para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as
vicissitudes da existência corporal: nisso é que está a
expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o
Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na
obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo,
toma o Espírito um instrumento, de harmonia com a
matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir,
daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Os Espíritos
que seguirem o caminho do bem chegam mais depressa
ao fim. As aflições da vida são muitas vezes a
consequência da imperfeição do Espírito. Quanto menos
imperfeições, tanto menos tormentos.



UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
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AGENDA DE PALESTRASAGENDA DE PALESTRAS
Agosto 2016Agosto 2016

As benesses da fé são muitas, mas convém relembrar que
aquele que tem fé não estará livre de doenças ou de
passar por dificuldades na vida. Contudo, a pessoa de fé
sentirá mais força para o caminho de provas e expiações e
maior conforto ao olhar para outros exemplos de
esperança, como sejam os pássaros cegos e
enclausurados, cujas mágoas ninguém conhece, mas que
todavia convertem as próprias lágrimas em cânticos de
esperança, vivendo a chilrear.

Fé e Coragem andam juntas. Logo, sejamos confiantes.

Quando, na vida se fechar uma porta e parecer que nada
mais interessa, que tudo acabou, deixemos Deus ser nosso
amparo. Por meio da oração peçamos-lhe ajuda,

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“A fé ajuda” (Continuação)“A fé ajuda” (Continuação)
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amparo. Por meio da oração peçamos-lhe ajuda,
lembrando que Ele nunca descansa.

Acreditemos que aquilo que, por vezes, nos parece
desesperador é talvez o caminho de libertação.

Pior que as provas do caminho será ter de suportar a
caminhada evolutiva aos tropeções sob a escuridão do
ceticismo.



Associação Espírita 
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