
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Estimados amigos e leitores
do nosso Boletim, entramos
no terceiro mês do ano, mês,
por excelência, dedicado ao
pai. Jesus, Maria de Nazaré,
mãe do Mestre e, José.
Pouco se fala do pai,
daquele que recebeu, junto
com Maria, aquele que é o
Governador Espiritual desta
nossa morada terrestre.

Quem foi José? Aprovei-
temos, nesta época, para
meditarmos um pouco sobre
este nobre espírito assim
como dos nossos pais que, à
sua maneira, conforme
sabiam e podiam, nos deram
a possibilidade de estarmos
reencarnados nesta aben-
çoada escola que é o
planeta Terra!
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LXXVI

Dilui a queixa sistemática, 
que te torna uma

pessoa de difícil 
convivência.

É muito desagradável a 
companhia de alguém que 
está sempre a reclamar, 
vendo defeitos em tudo e 
desejando que o mundo 
gire na sua órbita e de 

conformidade com a sua 
maneira de ver as coisas.

Não poderás modificar os 
outros, porém, deves

empenhar-te para 
conseguir a própria 
transformação para 

melhor.

Se tudo te desagrada e 
estás, costumeiramente,

reclamando, cuidado, 
porquanto esta é uma 

atitude de quem está de 
mal com a vida e vive mal 

consigo mesmo.

É necessário que te 
toleres, aprendendo a ser

tolerante com o próximo.

LXXVII

No dia de hoje, pelo 
menos, coloca beleza

nos teus olhos, a fim de 
fitares a vida com

lentes mais claras.

Liberta-te das impressões 
negativas que te

acompanharam ao leito, na 
noite passada, e

dispõe-te a encarar o 
mundo e as pessoas com

uma dose de boa vontade.

Notarás que o teu estado 
íntimo se renovará

e tudo adquirirá vida 
agradável ao teu redor.

A boa vontade, em relação 
aos outros, retorna

como simpatia e 
camaradagem deles, em

relação a ti.

Enfrenta o dia novo, 
disposto a vencer e

conquistando o espaço 
bom que te está reservado

no mundo.

Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Será lícito abreviar a vida de um doente

que sofra sem esperança de cura?

A respeito desta questão São Luís dá a seguinte resposta:

Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos.
Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito
pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias,
apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de
prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Ele conduzir o
homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de
fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que
tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um
moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe
haja soado a hora derradeira.

A Ciência não se terá enganado nunca em suas
previsões? Sei bem haver casos que se podem, com
razão, considerar desesperadores; mas, se não há
nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à
vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por
inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de
exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns
instantes as faculdades! Pois bem: essa hora de graça,
que lhe é concedida, pode ser-lhe de grande importância.
Desconheceis as reflexões que seu Espírito poderá fazer
nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode
poupar um relâmpago de arrependimento.

O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma
conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas; o
espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-
túmulo, conhece o valor de um último pensamento.
Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes;
mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um
minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas
no futuro.



ESPÍRITOS PUROS
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UMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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- Sabes que Deus chega às criaturas através das criaturas?

- Já tinha percebido mas, onde entra o sexo nessa história?

- Como já deves ter calculado, uma única existência corporal,
vá lá, de 70, 80, 90 anos, não dá tempo nenhum para
englobarmos, no nosso campo mental, o conhecimento
universal.

- Nem lá perto!

- Daí a realidade da reencarnação. Ou seja, até se atingir o
estado de pureza espiritual, no qual já nos despojamos das
nossas imperfeições de cariz moral e nos conectamos com a
imutabilidade da lei, teremos de passar por estas experiências,
num corpo mais denso, até aprendermos a manipular bem a
matéria.

- Então, sexo será o meio pelo qual, através da concepção, um
espírito ganha uma nova oportunidade evolutiva.

- Exacto. No entanto, e no momento actual, ainda olhamos
para o sexo como algo relacionado com o puro prazer. Por
outro lado, ainda se conserva um pouco tabu.

- Sim e, hoje em dia, existem muitos problemas que advêm de
desequilíbrios nessa área.

- Sabes porquê? Enquanto nós apontarmos nossos objectivos
somente para nós mesmos, para o nosso bem-estar e prazer,
teremos sempre problemas. Agora, se começarmos a
direcionar nossas energias para o outro que necessita, que
sofre, aí a coisa muda de figura.

- Por falar em mudar de figura, antes falaste de sexo no
sentido de procriar, agora falas de energia. Ficamos aonde?

- Na energia. Sexo é, sobretudo, energia altamente criadora e
criativa. Só para teres uma ideia, esta energia encontra-se,
quer na união das partículas subatómicas, quer no gerar da
harmonia entre os grandes corpos celestes. Hoje és o
reprodutor. Amanhã serás o co-criador. Lembra-te que Jesus
disse: “Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, também o fareis
e muito mais!”

- Referes-te à nossa essência, não?

- Claro. Tu és um deus! O nosso problema consiste em
não possuirmos, ainda, consciência disso. Analisa este
atributo de Deus.

- Qual?

- Perfeição absoluta.

- E depois?

- Achas que a absoluta perfeição gera criações
imperfeitas?

- Mas…

- E as nossas imperfeições, não é?

- Sim.

- Todos nós temos, em potência, toda uma matriz na
qual dorme a nossa pura essência espiritual.

- Uma espécie de diamante em bruto?

- É uma boa imagem, essa. Precisamos, sim, de nos
lapidarmos, sem violências, porque possuímos muitas
arestas, verdadeiras barreiras do nosso brilho interior.

- Até me sinto mal com o que vou dizer.

- Vá lá, desembucha!

- Sexo, para mim, era só coisa da “cintura para baixo”.

- Também o é, para as áreas reprodutivas e afectivas
mas, mais tarde, com o passar das nossas experiências
reencarnatórias, essa forte energia mental, bem
orientada para o bem e para o belo, dará origem a
muitas maravilhas, dentro e em torno de todos nós.

- Como identifico essa energia?

- Muito simples! Quando se sentires angustiado,
ansioso, irrequieto, com a tampa quase a saltar, estás a
gerir mal todo um potencial energético que só espera
pela tua boa orientação. Canaliza esses estados
emocionais, objectivando execução de tarefas de pólo
positivo. Ao fazeres isso, começarás a sentir aquele
bem-estar advindo da gratidão. Isso te impulsionará
para patamares mais altos e mais harmoniosos.

- É isso. Só depende de mim.

- Tudo o que nos acontece, só depende de nós.

- Sendo assim, destino e fatalidade não existe, pois
não? (continua)

O que é o Espiritismo?   “Sexo” 
Pedro Silva
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A obsessão é a escravização momentânea do pensamento,
quando este se apresenta impedido na sua livre
manifestação, em razão de onda mental alheia que o
constrange e perturba, impedindo a sua expansão, o seu voo.

Qualquer cativeiro é doloroso. O cativeiro físico apresenta a
possibilidade de deixar liberto o pensamento. Na obsessão,
entretanto, o ser torna-se escravo de maneira integral. É a
pior forma de servidão. A mais penetrante. E também a que
mais nos toca o coração.

Quando o obsessor deteta na sua vítima sentimentos de
culpa, moralidade frágil, predisposição, defesas
desprotegidas, aproveita para instalar a sua onda mental na
mente da pessoa visada. A interferência dá-se por processo
análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora
clandestina passa a utilizar determinada frequência operada
por outra, prejudica-lhe a transmissão. Essa interferência está
tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante
ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons
emitidos pela emissora burlada. O perseguidor age
persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia
mental, enviando os seus pensamentos, numa repetição
constante, hipnótica, à mente do obsedado, que, incauto,
invigilante, os assimila e reflete, deixando-se dominar pelas
ideias intrusas.

As causas da obsessão variam segundo o caráter do Espírito,
contudo o que importa é ultrapassar esta fase, em primeiro
lugar com tratamento médico, se necessário, e, logo
imediatamente, com disciplina, estudo, evangelho no lar,
vigilância, atitude mental, reforma íntima, prece, caridade e
fluidoterapia e audição de palestras espíritas.

Efetivamente, mesmo o maior dos devedores, terá ao seu
alcance, o amparo dos espíritos de luz, basta esforçar-se para
vencer uma fase da vida menos boa que se tornará em
aprendizado!
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O dogma da reencarnação tem o seu fundamento na
justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente
repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos
uma porta para o arrependimento. Não nos diz a razão que
seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos
aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se?

Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os
egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os
castigos sem remissão.

Todos os Espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes
faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as
provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes
concede realizar, em novas existências, o que não
puderam fazer ou concluir numa primeira prova.

Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua
bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam
encontrado, oriundos do próprio meio onde foram
colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos
ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse
irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a
balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas
e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas
dispensa.

A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em
admitir para o Espírito muitas existências sucessivas, é a
única que corresponde à ideia que formamos da justiça de
Deus para com os homens que se acham em condição
moral inferior; a única que pode explicar o futuro e firmar as
nossas esperanças, pois que nos

oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por
novas provações. A razão no-la indica e os Espíritos a
ensinam.

O homem, que tem consciência da sua inferioridade, haure
consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se
crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a
achar-se, para sempre, em pé de igualdade com os que
mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima
a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o
deserda eternamente do supremo bem e que, mediante
novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que,
ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho
uma experiência de que já não mais pode tirar proveito?
Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida; o
Espírito a utilizará em nova existência.

UMA 3ª AQUI
“A obsessão
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Justiça da Reencarnação
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