
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim mensal, entrámos em Maio. O
seu nome deriva da deusa romana
Bona Dea, deusa da fertilidade.
Fertilidade e trabalho, pois, logo no
primeiro dia, celebra-se o dia do
trabalhador. Não existe fertilidade sem
esforço. Não existe recompensa sem
sacrifício sabendo que sacrificar é
tornar sagrado, quer seja o trabalho,
os momentos de lazer, enfim, valorizar

tudo o que fazemos e temos,
agradecendo, dia-a-dia, por esta
enorme bênção que é a Vida com
alegria!

Bem hajam, bons estudos e um
excelente mês com muito trabalho no
Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O Mandamento Maior

O Reino dos Céus é comparável a um rei
que quis tomar contas aos seus servidores.
Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe
um que lhe devia dez mil talentos. Mas como
não tinha meios de os pagar, mandou seu
senhor que o vendessem a ele, sua mulher,
seus filhos e tudo o que lhe pertencesse,
para pagamento da dívida. O servidor,
lançando-se-lhe aos pés, o conjurava,
dizendo:

“Senhor, tem um pouco de paciência e eu te
pagarei tudo.” — Então, o senhor, tocado de
compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a
dívida. Esse servidor, porém, ao sair,
encontrando um de seus companheiros, que
lhe devia cem dinheiros, o segurou pela
goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: “Paga o
que me deves.” — O companheiro, lançando-
se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: “Tem
um pouco de paciência e eu te pagarei tudo”:
— Mas o outro não quis escutá-lo; foi-se e o

mandou prender, para tê-lo preso até pagar o
que lhe devia. Os outros servidores, seus
companheiros, vendo o que se passava,
foram, extremamente aflitos, e informaram o
senhor de tudo o que acontecera. Então o
senhor, tendo mandado vir à sua presença
aquele servidor, lhe disse: “Mau servo, eu te

havia perdoado tudo o que me devias,
porque mo pediste. Não estavas desde então

no dever de também ter piedade do teu
companheiro, como eu tivera de ti?” — E o
senhor, tomado de cólera, o entregou aos

verdugos, para que o tivessem, até que ele
pagasse tudo o que devia. É assim que meu
Pai, que está no céu, vos tratará, se não
perdoardes, do fundo do coração, as faltas
que vossos irmãos houverem cometido
contra cada um de vós. (Mateus, 18:23 a 35.)

Amar o próximo como a si mesmo: fazer
pelos outros o que quereríamos que os
outros fizessem por nós”, é a expressão mais
completa da caridade, porque resume todos
os deveres do homem para com o próximo.

Não podemos encontrar guia mais seguro, a
tal respeito, que tomar para padrão, do que
devemos fazer aos outros, aquilo que para
nós desejamos.

Com que direito exigiríamos dos nossos
semelhantes melhor proceder, mais
indulgência, mais benevolência e
devotamento para connosco, do que os
temos para com eles? A prática dessas
máximas tende à destruição do egoísmo.
Quando as adotarem para regra de conduta
e para base de suas instituições, os homens
compreenderão a verdadeira fraternidade e
farão que entre eles reinem a paz e a justiça.
Não mais haverá ódios, nem dissensões,
mas tão somente união, concórdia e
benevolência mútua.

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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CXXIX
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Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração.
Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da 
insatisfação...
A luz que vem do exterior clareia, mas, projeta sombra, quando enfrenta qualquer 
obstáculo.
O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros
abundantes.
Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se,
abençoada, em todas as direções.
Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte.

Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás.
Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir.
Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu.
Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito.
O mau momento ocorre sempre.
A manutenção dele é opcional do capricho humano.
Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando 
todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação.



- Mais no presente? De pés no chão?

- Sim, no cá e no agora.

- Mais atentos.

- Isso, mais atentos. Se pensares um pouco,
a maior parte do tempo, ou estamos no
passado ou, então, no futuro.

- Que ainda não aconteceu.

- Exacto. No presente, que é o tempo que
mais nos convém, raramente paramos lá.

- Porque será?

- Sabes que ainda não somos “flor que se
cheire”.

- Eu sei.

- Dada a nossa condição espiritual num plano
de provas e expiações, que é o do nosso
planeta, teimamos em alimentar o egoísmo e
o orgulho, e tudo fazemos para ter cada vez
mais em vez do tentar ser cada vez melhor.

- Processos de fuga?

- Muitos de nós, sem nos apercebermos,
carregamos connosco um forte complexo de
culpa.

- E deixamos de nos respeitar.

- Exactamente. Se uma pessoa não se
respeita é porque, lá no fundo, não se ama.

- Achou que não devia ter cometido tal erro e
culpa-se desde então.

- Sim, e tudo isso de modo inconsciente, pois
esses complexos sobrevivem naquilo que
conhecemos por reminiscências.

O que é o Espiritismo?
“O Presente”         Pedro Silva

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 131

Maio 2019

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

- Recordações do passado?
- Sim, de modo muito subtil mas,
recordações.
- E, então, a fuga.
- O teu ego, que não permite que lhe
apontem o dedo às imperfeições, evitará a
todo o custo o teu próprio reencontro.
- Com a minha consciência.
- Contigo mesmo, tal qual és, com defeitos
e virtudes.
- Daí o viver no passado ou no futuro.
- Ou seja, na angústia do pretérito ou na
preocupação do que ainda não aconteceu.
- E o que fazer para evitar esses dois
tempos?
- Um já foi e não há nada a fazer. O outro
ainda não chegou mas convida-te a
trilhares, hoje, um novo recomeço que
anule o que, lá atrás, desencaminhaste.
- Ok, percebi. Agora, como fazê-lo?
- Fala contigo.
- Como?!
- Não na rua, no meio da multidão mas no
íntimo do teu lar ou noutro local
apropriado.
- E digo o quê a mim mesmo?
- Verás que, de início, não é tão simples
assim pois, provavelmente, nunca falaste
contigo. Podes, por exemplo, dar-te
conselhos.
- Tais como?

Continua na página seguinte
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- Tratando-te pelo nome próprio, pergunta-te
o que andas a pensar. Que o pensamento X
ou Y já não interessa mais, que isso já
passou, que ainda não aconteceu e poderá,
nem mesmo, acontecer, etc, etc.

- E substituo por quê?

- Estou a falar contigo.

- Ok, e estás a prestar 100% de atenção?

- Nem sempre.

- Vês? Aproveita já este diálogo para te
comandares no sentido de afirmares a ti
mesmo que o que estás a fazer neste
momento é o mais importante e que tudo o
resto se resolverá na altura certa. Quando
estiveres a conduzir, a comer, a trabalhar,
enfim, uma série de coisas, obriga-te a
prestares mais atenção ao que estás a fazer.
Ao proceder desta forma tornar-te-ás mais
calmo, mais concentrado, e mais atento ao
que fazes.

- Dou mais valor às coisas também.

- Exactamente! Mais valor. Desta forma, a tua
vida não terá sido em vão e controlarás
melhor os teus pensamentos.

- Deixam de ser automáticos.

- Aí é que está o problema!

- Nos automatismos?

Continua

O que é o Espiritismo?
“O Presente”    (Conclusão) Pedro Silva
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Para o espiritismo a fatalidade é a escolha
que o espírito fez antes de encarnar.
Escolhendo-a constitui para si uma espécie de
destino que é consequência mesma da
posição em que se acha colocado em fase da
escolha feita.

A questão do livre-arbítrio tem uma
importância fundamental e de graves
consequências para toda a ordem social, por
sua ação e repercussão na educação, na
moralidade, na justiça, na legislação, etc. Por
isso vemos duas correntes opostas de
opiniões: a que nega o livre-arbítrio e a que o
admite com restrição.

Os argumentos dos:

1- Fatalistas e dos deterministas resumem –
se assim: O homem é submisso aos impulsos
de sua natureza, que o dominam e o obrigam
a querer, a se determinar em um sentido mais
do que em outro. Por conseguinte, não é
livre.”

2- A escola oposta, a que admite a livre
vontade do homem, em face desse sistema
negativo, defende a teoria das causas
indeterminadas.

Por outro lado, temos os elementos, que a
revelação espírita nos faz conhecer, sobre a
natureza e o futuro do ser, que dão à teoria do
livre-arbítrio a definitiva comprovação.

Até agora, tanto do ponto de vista teológico
quanto do determinista, a questão tinha ficado
quase insolúvel. Não podia ser de outro modo,
uma vez que cada um desses sistemas partia
do dado inexato de que o ser humano tem a

percorrer uma única existência terrestre.

A teoria da unicidade das existências, por si
só, já depõe contra o livre arbítrio e
estabelece o determinismo, pois Deus, neste
caso, ao criar o espírito, já saberia o seu
destino, e mesmo que fosse o da dor, o do
sofrimento e o do mal, o espírito deveria
cumprir o seu destino de maneira irreversível,
do nascimento até à morte.

A questão muda ao alargar-se o círculo da
vida e ao considerar-se o problema à luz da
doutrina dos renascimentos. Assim, cada ser
conquista sua própria liberdade no decorrer
da evolução a que deve submeter-se.

Na obra “As Leis Morais” de Calligaris Rodolfo
define Livre Arbítrio como: “É a faculdade que
tem o indivíduo de determinar a sua própria
conduta, ou, em outras palavras, a
possibilidade que ele tem de, entre duas ou
mais razões suficientes de querer ou de agir,
escolher uma delas e fazer que prevaleça
sobre as outras.

Somente a doutrina da reencarnação
esclarece ao homem a causa dos seus
sofrimentos e das suas alegrias. Revela que o
homem sofre por que, no passado, usou mal o
seu livre-arbítrio. Sem a ideia reencar-
nacionista, o homem julga-se preso a um
determinismo que pode ser explicado por
certas religiões (Deus criou seres para o bem
ou para o mal) ou pela ciência (o homem faz
parte do universo mecânico), mas não
convence, porque o homem não é robô.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Livre arbítrio e determinismo”
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Indubitavelmente, conforme acentua a
Doutrina Espírita, o homem é a síntese das
suas próprias experiências, autor do seu
destino, que ele elabora mediantes os
impositivos do determinismo e do livre-arbítrio.

Esse determinismo (inevitável apenas em
alguns aspetos: nascimento, morte e
reencarnação) estabelece as linhas matrizes
da existência corporal, propelindo o ser na
direção da sua fatalidade última: a perfeição
relativa.

Não existe, portanto, determinismo, que é o
conceito pelo qual existem factos da vida das
pessoas que estão “escritos” no seu destino,
ou ainda, que existam planificações de vida
(ou de reencarnações) que devam ser
rigidamente cumpridas, determinando o
acontecimento na vida das pessoas.

“Logo, o determinismo de hoje é a resultante
da livre escolha de ontem, da mesma forma
que as nossas escolhas de agora estão
determinando, inexoravelmente, o nosso
destino amanhã.” (MIRANDA, H. C. in
“Cristianismo a Mensagem Esquecida”).

À medida que vamos crescendo em cada
reencarnação, a liberdade é suprida, a
princípio pelo nosso instinto, que desaparece
pouco a pouco para dar lugar à razão, nossa
liberdade é muito limitada em nossas
primeiras etapas e em todo o período primário
de nossa educação. A liberdade só toma uma

extensão considerável quando o Espírito
adquire a compreensão da lei. E sempre, em
todos os graus de sua evolução, na hora das
resoluções importantes, será assistido,
guiado, aconselhado por inteligências
superiores, pelos Espíritos evoluídos e mais
esclarecidos do que ele. O livre-arbítrio, a livre
vontade do Espírito, exerce-se sobretudo na
hora da reencarnação. Ao escolher tal família,
tal meio social, ele sabe de antemão quais
são as provas que o esperam, mas
compreende igualmente a necessidade
dessas provas para desenvolver suas
qualidades, atenuar seus defeitos, renunciar
aos seus preconceitos e vícios. Essas provas
podem ser também a consequência de um
passado trágico, que é preciso apagar, e ele
as aceita com resignação, com confiança,
porque sabe que seus grandes irmãos do
além não o abandonam nas horas difíceis. O
futuro aparece-lhe então, não em seus
detalhes, mas em seus traços mais salientes,
ou seja, na medida em que esse futuro é a
resultante de atos anteriores. É isso que se
pode chamar de fatalidade ou “predestinação”
que alguns homens são levados a ver em
todas as vidas. São simplesmente, como
vimos, os efeitos das ações de vidas
anteriores. Na realidade, não há nada de fatal
e, qualquer que seja o peso das
responsabilidades em que se tenha incorrido,
pode-se sempre atenuar, modificar o destino
com obras de devotamento, de bondade, de
caridade, por um longo sacrifício ao dever.

UMA 3ª AQUI

“Livre arbítrio e determinismo” 
(Conclusão)
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Sobre a faculdade que têm os Espíritos de
penetrar os nossos pensamentos

Os Espíritos podem ver tudo o que fazemos,
pois que constantemente nos rodeiam. Cada
um, porém, só vê aquilo a que dá atenção.
Não se ocupam com o que lhes é indiferente.

Os Espíritos também podem conhecer os
nossos mais secretos pensamentos e muitas
vezes chegam a conhecer o que
desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem
atos, nem pensamentos se lhes podem
dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar
de uma pessoa e a esconder dessa mesma
pessoa depois de morta.

Quando nos julgamos muito ocultos, é comum
termos ao nosso lado uma multidão de
Espíritos que nos observam.

Podem pensar de nós diferentes coisas os
Espíritos que nos cercam e observam. Os
levianos riem das pequenas partidas que nos
pregam e zombam das nossas impaciências.
Os Espíritos sérios se condoem dos nossos
reveses e procuram ajudar-nos.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Faculdade de penetrar os 

nossos pensamentos

Livro disponível na livraria da AET
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