
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em

fevereiro. O nome fevereiro vem do

latim februarius, inspirado em Fébruo,

deus da morte e da purificação, na

mitologia etrusca. Sinal indicativo da

morte das nossas tendências

instintivas, do orgulho e egoísmo, para

purificarmos o nosso aspecto moral.

Neste mundo de bruscas

transformações, tomemos, cada vez

mais, consciência do nosso estado

mental, afim de elevarmos o nosso

padrão vibratório que nos facilite o

acompanhar da transição da nossa

orbe.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Não julgueis, para não serdes julgados

Atire a primeira pedra aquele que estiver
sem pecado

Não julgueis, a fim de não serdes
julgados; porquanto sereis julgados
conforme houverdes julgado os outros;
empregar-se-á convosco a mesma medida
de que vos tenhais servido para com os
outros. (Mateus, 7:1 e 2.)

Então, os escribas e os fariseus lhe
trouxeram uma mulher que fora
surpreendida em adultério e, pondo-a de
pé no meio do povo, disseram a Jesus:
“Mestre, esta mulher acaba de ser
surpreendida em adultério; ora, Moisés,
pela lei, ordena que se lapidem as
adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião?”
[…] Ele levantou-se e disse: “Aquele
dentre vós que estiver sem pecado, atire a
primeira pedra.” […](João, 8:3 a 11.)

“Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver
isento de pecado”, disse Jesus. Essa
sentença faz da indulgência um dever para
nós outros, porque ninguém há que não
necessite, para si próprio, de indulgência. Ela
nos ensina que não devemos julgar com
mais severidade os outros, do que nos
julgamos a nós mesmos, nem condenar em
outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes

de profligarmos a alguém uma falta, vejamos
se a mesma censura não nos pode ser feita.
O reproche lançado à conduta de outrem
pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal,
ou desacreditar a pessoa cujos atos se
criticam. Não tem escusa nunca este último
propósito, porquanto, no caso, então, só há
maledicência e maldade. O primeiro pode ser
louvável e constitui mesmo, em certas
ocasiões, um dever, porque um bem deverá
daí resultar, e porque, a não ser assim,
jamais, na sociedade, se reprimiria o mal.
Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o
progresso do seu semelhante? Importa, pois,
não se tome em sentido absoluto este
princípio: “Não julgueis se não quiserdes ser
julgado”, porquanto a letra mata e o espírito
vivifica. Não é possível que Jesus haja
proibido se profligue o mal, uma vez que Ele
próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito, até,
em termos enérgicos. O que quis significar é
que a autoridade para censurar está na
razão direta da autoridade moral daquele que
censura. Tornar-se alguém culpado daquilo
que condena em outrem é abdicar dessa
autoridade, é privar-se do direito de
repressão. A consciência íntima, ademais,
nega respeito e submissão voluntária àquele
que, investido de um poder qualquer, viola as
leis e os princípios de cuja aplicação lhe
cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma
única autoridade legítima existe: a que se
apoia no exemplo que dá do bem. É o que,
igualmente, ressalta das palavras de Jesus.

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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Em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo.
Não te apresentes superior ao que és, nem te subestimes, a ponto de parecer o que 
não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para lográ-la.
Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares.
Mente, todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os 
esconde e os nega. Ser autêntico é forma de adquirir dignidade.
A ascensão é lenta para todos.
Quem hoje triunfa, começou a batalha antes. Quem está combatendo, logrará a 
vitória depois. Não te constranjas por seres um Espírito em provação.
Os amigos de hoje atravessaram, oportunamente, o caminho por onde agora seguem 
os teus pés.

O teu serviço, aparentemente humilhante, que outras pessoas menosprezam, é o 
teu tesouro, o ganha-pão que te concede honradez.
Realiza-o consciente da sua importância, desincumbindo-te dele com nobreza.
O diamante que fulgura veio da entranha da terra, onde confraternizava com os 
vermes, e o pão saboroso, que enriquece a mesa, nasceu do trigo que se 
desenvolveu no charco...
Trabalhar constitui desafio para todos.
Enquanto o homem produz, a marcha do progresso não se interrompe. Dignifica as 
tuas atividades, sendo-lhes fiel servidor.



- Do esforço e empenho que fizermos e
tivermos na nossa melhoria moral e
intelectual.

- Fico p’raqui a pensar que se somos
espíritos imortais e se o nosso verdadeiro lar
é no mundo espiritual então, para quê um
corpo assim, denso, físico?

- O Universo assemelha-se a um enorme
aquário no qual estamos imersos. Em vez de
água, temos o fluido cósmico ou fluido
universal, que banha todos os corpos.

- E nós somos os “peixes”, não?

- É só um exemplo. Nesse aquário, sempre
que ages sobre o meio ou melhor, sobre o
fluido, essa tua acção se reflectirá nos outros.
Aqueles que se encontrarem no teu raio de
onda captarão as tuas emissões.

- Já tinha percebido isso mas, e o corpo, qual
a a sua função?

- Esse fluido, de que te falava, é o elemento
primitivo, é aquilo que só o Criador pode
gerar.

- E nós?

- Nós, com alguma evolução, podemos
manipular, agregar, modificar, enfim,
trabalhar esse mesmo fluido.

- Como fazemos isso?

O que é o Espiritismo?
“Corpo”         Pedro Silva
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- Como em todo o tipo de ensino existe o
básico, o secundário, superior e, por aí
afora. Nós estamos no ensino básico. Este
ensino compara-se, um pouco, com uma
aula de cerâmica. Tens o barro e, com as
tuas mãos, vais molda-lo consoante a
imagem mental que projectaste antes.
Idealizas e concretizas com o uso destas
ferramentas que o corpo físico te fornece e
que são as…
- Mãos.
- Exacto. Para teres uma ideia, aquilo que
para os espíritos superiores é a força
mental, para nós é isto que acabaste de
dizer.
- E o fluido onde está?
- Em variadíssimas dimensões e em todo
o tipo de densidades. Vai do mais
materializado até ao mais etéreo que
possas imaginar. Ora, como somos
aprendizes e, nesta fase inicial,
necessitamos aprender a manipular
aquele que esteja mais materializado.
Construir, destruir, criar, enfim, com a
manipulação física, desenvolver o órgão
representante da mente que é o cérebro
para aprendermos a trabalhar e conhecer
melhor as propriedades dos fluidos que,
todos, nós expelimos.
- Fluidos?

Continua na página seguinte
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- Sim, energias. O corpo é esta ferramenta
divina que nos é emprestada para
interagirmos, nestas fases iniciais, com as
densidades destas moradas provisórias que
são os planetas.

- Mais tarde, quando aprendermos a gerir
melhor a nossa mente já não necessitaremos
deste corpo, não é assim?

- É isso mesmo! E em toda esta caminhada
interagimos uns com os outros, pois só deste
modo podemos evoluir, também, no aspecto
moral e ético do ser.

- Ok e isso de expelir fluidos, como é?

(continua)

O que é o Espiritismo?
“Corpo”      Continuação

Pedro Silva
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Frequentemente vemos pessoas que
questionam acerca das diferenças entre
Espiritismo e Espiritualismo. Perguntam,
ainda, se ambas as são a mesma coisa.
Importa destacar que essa confusão não
acontece apenas nos meios não-religiosos.
Ela é muito frequente entre os espiritualistas
que em sua maioria não conhecem as bases
filosóficas da doutrina à qual pertencem.

Espiritualista é a doutrina que admite a
existência de Deus, de forças universais e de
uma alma. Apresenta como característica
considerar as ideias dos planos abstratos,
sendo contrários aos materialistas, que só
consideram o que é material e afirma não
existir nada além da matéria. O Espiritismo
considera o espírito imortal no homem, com
vivências e experiências fora do corpo físico,
com intuito de evoluir, alternando vidas e
aprendizagem num mundo espiritual e
retornando num mundo material num
processo chamado de Reencarnação.

O Espiritismo ou Doutrina Espírita (DE) tem
por princípio as relações do mundo material
com os Espíritos. De uma forma geral, a DE
codificada por Allan Kardec, visa tratar da
natureza, origem, mundo e destino dos
espíritos, bem como de suas relações com o
mundo corporal.

A Codificação foi concebida com o

ensinamento dos Espíritos Superiores
liderados pelo Espírito da Verdade. Este
ensinamento foi providencial e estabeleceu os
fundamentos da verdadeira DE imune de
erros e prejuízos.

Na introdução do LE o codificador teve o
cuidado de esclarecer que:

“Para as coisas novas necessitam-se de
palavras novas.(…) As palavras espiritual,
espiritualista, espiritualismo já possuem uma
acepção bem definida(…) O espiritualismo é o
oposto do materialismo; quem quer que
acredite ter em si mesmo outra coisa além da
matéria é espiritualista; mas não quer dizer
que acredite na existência de Espíritos ou em
suas comunicações com o mundo visível. Em
lugar das palavras espiritual e espiritualismo,
empregamos para designar esta última
crença, Espírita e Espiritismo, cuja forma
lembra a origem e o sentido radical e, por
esse fato mesmo, têm a vantagem de ser
perfeitamente inteligíveis, reservando à
palavra espiritualismo suas próprias
acepções.”

A DE, é também espiritualista, mas que
diferencia-se das outras correntes filosóficas
por ter características bem definidas, a saber:

Continua na página seguinte
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1. conceção tríplice do homem: Espírito –
Perispírito – Corpo Físico;

2.sobrevivência do Espírito como
individualidade;

3.continuidade da responsabilidade individual-
desencarnamos mas continuamos com a
responsabilidade dos nossos atos praticados.

4.progressividade do Espírito dentro do
processo evolutivo em todos os níveis da
natureza;

5. comunicação mediúnica disciplinada
voltada para o esclarecimento e a consolação
de encarnados e desencarnados;

6.volta do Espírito à matéria (reencarnação)
tantas vezes quantas necessárias para
alcançar a perfeição relativa a que se destina.
Conforme o Espiritismo, o Espírito não
retrocede na sua evolução;

7. ausência total de hierarquia sacerdotal;

8.abnegação na prática do bem, ou seja,
gratuita.

9. terminologia própria, como por exemplo,

perispírito, Lei de Causa e Efeito, médium,
Centro Espírita;

10.total ausência de culto material (imagens,
altares, roupas especiais, oferendas, velas
etc.);

11. na prática espírita não há batismo nem
culto ou cerimônia para oficializar casamento;

12. respeito a todas as demais religiões,
embora não incorpore a seu corpo doutrinário
os princípios e rituais delas;

13.a moral espírita é a moral cristã: "Fora da
caridade não há salvação".

Todos estes aspetos são devidamente
fundamentados nas obas da Codificação,
constituída pelo conjunto de cinco obras
escritas e publicadas por Allan Kardec na
França, entre 1857 e 1868:

O Livro dos Espíritos (18 de abril de1857);

O Livro dos Médiuns (janeiro de 1861);

O Evangelho Segundo o Espiritismo (abril de

1864);

O Céu e o Inferno (agosto de 1865);

A Gênese (janeiro de 1868).

UMA 3ª AQUI

“Espiritualidade versus Espiritismo”  
(Conclusão)
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Durante o sono os Espíritos comunicam-se
entre si. Ora bem! Quando se dá o despertar,
o Espírito lembra-se do que aprendeu e o
homem julga ser isso um invento de sua
autoria. Assim é que muitos podem
simultaneamente descobrir a mesma coisa e é
o que dá causa a que uma ideia, ou uma
descoberta, por exemplo, surja em muitos
pontos ao mesmo tempo. Quando dizemos
que uma ideia paira no ar, usamos de uma
figura de linguagem mais exata do que
supomos. Todos, sem o suspeitarem,
contribuem para propagá-la.

Desse modo, o nosso próprio Espírito revela
muitas vezes, a outros Espíritos, mau grado
nosso, o que constituía objeto de nossas
preocupações no estado de vigília. O Espírito
não se acha encerrado no corpo como numa
caixa; irradia por todos os lados. Segue-se
que pode comunicar-se com outros Espíritos,
mesmo em estado de vigília, se bem que mais
dificilmente.

Duas pessoas, perfeitamente acordadas,
podem ter instantaneamente a mesma ideia
se são dois Espíritos simpáticos que se
comunicam e veem reciprocamente seus
pensamentos respetivos, embora sem
estarem adormecidos os corpos.

Há, entre os Espíritos que se encontram, uma
comunicação de pensamento, que dá causa a

que duas pessoas se vejam e compreendam
sem precisarem dos sinais ostensivos da
linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre
si a linguagem dos Espíritos.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Transmissão oculta do pensamento

Livro disponível na livraria da AET
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