
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em

Novembro. Neste mês, logo a iniciar,

temos a comemoração do Dia de

Finados. A morte, como sabemos, é

um processo natural que nos permite

regressar ao Lar, ao mundo espiritual.

Sabendo que é inevitável, que

pensemos mais neste fenómeno para

treinarmos o desapego às coisas

materiais e amealharmos os

verdadeiros tesouros, aqueles que

nem a ferrugem e nem a traça

destruirão.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O Egoísmo II

Se os homens se amassem com mútuo
amor, mais bem praticada seria a caridade;
mas, para isso, mister fora vos esforçásseis
por largar essa couraça que vos cobre os
corações, a fim de se tornarem eles mais
sensíveis aos sofrimentos alheios.

A rigidez mata os bons sentimentos; o Cristo
jamais se escusava; não repelia aquele que
o buscava, fosse quem fosse: socorria a
mulher adúltera, como o criminoso; nunca
temeu que a sua reputação sofresse por
isso.

Quando o tomareis por modelo de todas as
vossas ações? Se na Terra a caridade
reinasse, o mau não imperaria nela; fugiria
envergonhado; ocultar-se-ia, visto que em
toda parte se acharia deslocado. O mal então
desapareceria, ficai bem certos.

Começai vós por dar o exemplo; sede
caridosos para com todos indistintamente;
esforçai-vos por não atentar nos que vos
olham com desdém e deixai a Deus o
encargo de fazer toda a justiça, a Deus que
todos os dias separa, no seu Reino, o joio do
trigo.

O egoísmo é a negação da caridade. Ora,
sem a caridade não haverá descanso para a
sociedade humana. Digo mais: não haverá
segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que

andam de mãos dadas, a vida será sempre
uma carreira em que vencerá o mais esperto,
uma luta de interesses, em que se calcarão
aos pés as mais santas afeições, em que
nem sequer os sagrados laços da família
merecerão respeito.

O Espírito Pascal

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo

2

Livro disponível na livraria da AET



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

CXLI
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Não te canses de amar.
É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem 
surpresa as reações que propicia.
É possível que as haja desencorajadoras.
Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por 
mecanismos de autodefesa.
Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite 
e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se 
reveste.
Ama, portanto, sempre.

Dosa com cuidado as tuas emoções.
Uma atitude afetada é sempre desagradável, tanto quanto o retraimento 
injustificável é responsável por muitas dificuldades no relacionamento social.
A afetação é distúrbio de conduta e o retraimento é sintoma de insegurança.
Auto-analisa-te com carinho e sinceridade, buscando superar as ansiedades e os 
temores que respondem pelo teu comportamento.
Atitudes tranquilas são resultado de realização íntima, que somente conseguirás 
mediante exercícios de prece, paciência e meditação.
Assim, o controle das tuas emoções se fará possível.



- Exactamente. A solidão nada resolve.
Podes necessitar de, tempos a tempos, ficar
só, num lugar reservado, somente para
refazeres tua condição emocional, com vistas
a novos avanços para a luta do quotidiano
mas, nunca em excesso de isolamento.

- O que é demais é como o que é de menos.

- Sem extremos. O meio termo é o ideal.
Porque é que Deus continua, sem cessar, a
criar espíritos? Será que é para vivermos
isoladamente, separados uns dos outros?
Achas que faz algum sentido?

- Claro que não. Somos seres sociais e com o
objectivo de nos tornarmos, cada vez mais,
solidários e sociáveis. É na união, e isto é um
lugar comum, que se faz toda a força.
Ninguém vence sozinho. Ninguém constrói
sem a ajuda de terceiros. O importante é
celebrar vitórias em grupo mas, não contra
outro grupo mas, sim, uns com os outros.

- Estava aqui a pensar que existe uma
infinidade de patamares evolutivos e este
assunto reflecte o que acontece, de facto,
que é o superior estender as mãos ao que
vem atrás, ajudando-o no seu processo de
crescimento moral e intelectual.

O que é o Espiritismo?
“Solidariedade”         Pedro Silva
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- Sim, é uma cadeia infinita que nos
interliga, se dermos azo a isso, para nos
ajudar com o burilar do que chamamos
orgulho pois, como sabes, o portador
desta chaga social, ilude-se por achar que,
por si só, consegue ultrapassar qualquer
tipo de obstáculo.
- Irá perceber, um dia, o equívoco que
comete.
- Não tenhas qualquer dúvida. É na
relação, um com o outro, que aprendemos
a conhecer-nos melhor. É através da
reacção do outro, em relação aos meus
comportamentos, que irei poder construir
um auto retrato, em termos de
personalidade e perfil psicológico, de mim
mesmo. Sem isso, sem os
relacionamentos, tal seria impossível de
atingir.
- O perdão, por exemplo.
- Exacto. O perdão só faz sentido se
existirem, pelo menos, dois ou mais
indivíduos.
- Pois, caso contrário, donde viriam as
conhecidas ofensas?

(Continua)
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Algumas pessoas relatam que possuem uma
capacidade extra-sensorial para pressentir
situações além dos cinco sentidos que
denominamos como sexto sentido.

Segundo O Livro dos Espíritos, o sexto
sentido é um pressentimento enviado pelo
espírito protetor. É um sinal que funciona
como espécie de instinto nos desafios que
surgem para enfrentar.

Quem possui pressentimentos e visões
futuras deve saber que aquilo que não se
estuda é uma força desatrelada, pelo que é
necessário o estudo, não só para desenvolver
no melhor sentido essa faculdade como para
perceber que os pressentimentos devem ser
encarados com naturalidade porém sem
deixar que essas energias que nos intuem
trabalhem contra nós.

Tratando-se de uma faculdade natural do ser
humano, a mediunidade faz parte do elenco
de atributos com os quais o Espirito é dotado
e, se os possui, é porque lhe são essenciais
para o seu desenvolvimento e progresso
mental, moral e principalmente espiritual.

Assim como os olhos detém a capacidade de
captar imagens e os ouvidos o som, também
a epífise consegue (à moda de um
transmissor) “ver” o mundo espiritual e liga-lo
à nossa estrutura biológica por meio de
perceções e captações que temos
independentemente da evolução moral de
cada um!

Possuir um sexto sentido mais apurado ou
receber pressentimentos é possuir a
capacidade de intuir o que vai acontecer.

Contudo/infelizmente existe um grande
número de pessoas com medo das perceções
espirituais, sobretudo quando elas se tornam
mais intensas e recorrentes por falta de
entendimento a respeito das mesmas e
também porque de todas as faculdades
inerentes ao ser humano, a mediunidade
ainda sofre preconceitos e é frequentemente
negada.

Talvez seja pela ideia quase generalizada de
que são os encarnados que provocam o
intercâmbio espiritual, que evocam os
espíritos forçando-os a se manifestarem. Mas,
olhem que não é assim, na maior parte das
vezes, são eles que nos chamam ou nos
convocam a comunicação.

Conforme Allan Kardec nos disse: “Não foram
os médiuns, nem os espiritas que criaram os
espíritos; ao contrário, foram os espíritos que
fizeram com que haja espiritas e médiuns.
Não sendo os espíritos mais do que as almas
dos homens; é claro que tem de haver
espíritos desde que há homens. Por
conseguinte, desde todos os tempos eles
exerceram influência salutar ou perniciosa
sobre a Humanidade. A faculdade mediúnica
é mais um meio de se manifestarem.”

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“O Sexto Sentido”
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Deus criou, no ser humano, um espaço físico
que se encontra situado no cérebro a que
chamamos de glândula pineal ou epífise,
considerada também como a “glândula da
vida mental” já que é ela quem fornece as
condições necessárias para estabelecermos
sintonia com o plano invisível.

“No exercício mediúnico de qualquer
modalidade, a epífise desempenha o papel
mais importante, pois através de suas forças
equilibradas, a mente humana intensifica o
poder de emissão e receção de raios
peculiares à nossa esfera, porém, na grande
maioria de nós, essa potência divina dorme
embrionária.”

Quando falamos em sexto sentido, falamos
claramente numa das várias dimensões da
mediunidade que possui uma gama muito
variada de fenómenos, cada um deles com
caraterísticas próprias e efeitos diversos.

Supor que os nossos pressentimentos são
mera fantasia ou que são fruto do nosso
imaginário é negar o que sempre existiu,
mesmo entre os homens primitivos, lá na
aurora da Humanidade! E quem escolhe
negar suas impressões receia assumir uma
realidade maior e transcendente que traz um
chamamento à responsabilidade!

Admitir que o intercâmbio entre o mundo
espiritual e terreno é uma realidade, acaba
por implicar também a aceitação de outras
verdades-como a realidade da continuidade
da vida, a reencarnação, a necessidade de
fazer o bem, etc.

Que os mais sensitivos, possam agora admitir
e sem receios!

UMA 3ª AQUI

“O Sexto Sentido”   (Conclusão)
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Os Espíritos exercem influência nos
acontecimentos da vida, mas nunca atuam
fora das leis da Natureza.

Imaginamos erradamente que aos Espíritos
só caiba manifestar a sua ação por
fenómenos extraordinários. Gostaríamos que
nos viessem auxiliar por meio de milagres e
imaginamo-los sempre armados de uma
varinha mágica. Por não ser assim é que nos
parece oculta a intervenção que têm nas
coisas deste mundo e muito natural o que se
executa com o concurso deles.

Assim é que, provocando, por exemplo, o
encontro de duas pessoas, que supõem
encontrar-se por acaso; inspirando a alguém a
ideia de passar por determinado lugar;
chamando-lhe a atenção para certo ponto, se
disso resulta o que tenham em vista, eles
obram de tal maneira que o homem, crente de
que obedece a um impulso próprio, conserva
sempre o seu livre-arbítrio.

Por vezes os Espíritos levianos e zombeteiros
podem criar pequenos embaraços à
realização dos nossos projetos e transtornar
as nossas previsões. Eles comprazem-se em
nos causar aborrecimentos que representam
para nós provas destinadas a exercitar a
nossa paciência. Cansam-se, porém, quando
veem que nada conseguem. Entretanto, não
seria justo, nem acertado, imputar-lhes todas

as deceções que experimentamos e de que
somos os principais culpados pela nossa
irreflexão. Podemos ter a certeza, que se a
nossa louça se quebra, é mais por desazo
nosso do que por culpa dos Espíritos.

Fiquemos igualmente sabendo que depende
de nós muitas vezes poupar-nos aos males,
ou, quando menos, atenuá-los.

A inteligência, Deus outorgou-a para que dela
nos sirvamos e é principalmente por meio da
nossa inteligência que os Espíritos nos
auxiliam, sugerindo-nos ideias propícias ao
nosso bem. Mas, não assistem senão os que
sabem assistir-se a si mesmos. Esse o
sentido destas palavras: Buscai e achareis,
batei e se vos abrirá.

Devemos estar cientes ainda que nem sempre
é um mal o que nos parece sê-lo.
Frequentemente, do que consideramos um
mal sairá um bem muito maior. Quase nunca
compreendemos isso, porque só atentamos
no momento presente ou na nossa própria
pessoa.

Quando algo de venturoso nos sucede
devemos agradecê-lo primeiramente a Deus,
sem cuja permissão nada se faz; depois, aos
bons Espíritos que foram os agentes da sua
vontade.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Influência dos Espíritos nos 
Acontecimentos da Vida
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