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PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal,

chegamos ao mês no qual se celebra

a reencarnação do Espírito mais

evoluído que a humanidade terrena já

conheceu.

Quando celebramos algo estamos, de

facto, a recordar determinado

momento ou ocasião especial.

Esta que conhecemos por Natal é a

mais importante de todas pois marca a

mudança que terá que ser feita por

cada um de nós para, efectivamente,

fazermos a tão desejada transição

para um mundo melhor.

Celebremos, cada vez mais o Natal

espiritual e que os presentes sejamos

nós mesmos, nas vidas daqueles que

mais precisam.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O sacrifício mais agradável a Deus

Se, quando fordes depor vossa oferenda no

altar, vos lembrardes de que o vosso irmão

tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa

dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-

vos com o vosso irmão; depois, então, voltai

a oferecê-la.

(Mateus, 5:23 e 24)

Quando diz:

“Ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes
de depordes a vossa oferenda no altar”,
Jesus ensina que o sacrifício mais agradável

ao Senhor é o que o homem faça do seu
próprio ressentimento; que, antes de se
apresentar para ser por Ele perdoado,
precisa o homem haver perdoado e reparado
o agravo que tenha feito a algum de seus
irmãos.

Só então a sua oferenda será bem aceite,
porque virá de um coração expungido de
todo e qualquer pensamento mau.

Ele materializou o preceito, porque os judeus
ofereciam sacrifícios materiais; cumpria-lhe
conformar suas palavras aos usos ainda em
voga. O cristão não oferece dons materiais,
pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso,
porém, o preceito ainda mais força ganha.

Ele oferece sua alma a Deus e essa alma
tem de ser purificada.

Entrando no templo do Senhor, deve ele
deixar fora todo sentimento de ódio e de
animosidade, todo mau pensamento contra
seu irmão. Só então os anjos levarão sua
prece aos pés do Eterno.

Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras:

“Deixai a vossa oferenda junto do altar e
ide primeiro reconciliar-vos com o vosso
irmão, se quiserdes ser agradável ao
Senhor.”

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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CXVIII

CXIX
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Aceita as pessoas, conforme estas se te apresentam.
Este homem prepotente que te desagrada, está enfermo, e talvez não o saiba.
Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo.
Aquele conhecido exigente sofre dos nervos.
Uns, que parecem orgulhosos, são apenas portadores de conflitos que procuram 
ocultar.
Outros, que se apresentam indiferentes, experimentam medos terríveis.
A Terra é um grande hospital de almas.
Quem te veja, apenas, superficialmente, não terá como analisar-te com acerto.
Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que 
sejam.

Sê sábio, investindo no futuro.
O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar.
Mas, aquilo que irá suceder, depende do que realizes a partir de hoje.
Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências 
futuras. Conforme semeares, assim colherás.
A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo, será opção tua, mediante ação rápida ou 
retardada e contra-marchas.
Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada.
Investe no amanhã e serás feliz desde hoje.



- Também o é.

- Nunca mais acaba?

- Imagina tu um limite.

- Por exemplo?

- Que chegávamos a um ponto e não
podíamos avançar mais.

- E depois?

- E depois, pergunto eu. O que haveria para
além desse limite?

- É, dá que pensar.

- Se dá! Mas, deixemos isso para um futuro
no qual tenhamos outras percepções do real.
Agora, o que tu és, o que nós somos é o
resultado de milhões de anos.

- Nós?

- Sim. Achas que foste criado no momento da
concepção?

- Eu sei que este corpo foi mas…

- O que o anima, não. O espírito para ser
chamado como tal, iniciou sua caminhada na
noite dos tempos, quando éramos simples
átomos.

- Simples?

- É só uma figura de expressão.
Desenvolvendo-se o, então, princípio
inteligente, inicia seu estágio por vários
reinos.

- A saber?

O que é o Espiritismo?
“Evolução”         Pedro Silva
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- Inicia seu aprendizado no reino mineral
onde captará os aspectos ligados à
atracção, ao magnetismo. De seguida,
muito tempo depois, passa pelo vegetal,
onde capta os relacionados com as
sensações. Já no reino animal adquire
todo o comportamento instintivo.
- Que permanece ainda hoje.
- E de que maneira! Agimos, ainda, muito,
pelos instintos.
- E o egoísmo acompanha.
- No reino no qual nos encontramos, o
hominal, é já um forte obstáculo ao
progresso espiritual.
- O egoísmo?
- E o orgulho. As duas grandes chagas da
humanidade.
- Mas já serviram.
- Sim, o egoísmo, aquando no reino
precedente, para a sobrevivência da
espécie e da defesa do clã.
- Agora chateia.
- Ok, estamos a entrar na idade da razão.
- Como é? Já não a conquistámos?
- Com tanto comportamento irracional?
- Pois, falta-nos o senso moral.
- Falta-nos juízo, isso sim! Razão sem
sentimentos, é fria e calculista.

Continua na pág. seguinte
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- Só pensa.

- Mas não sente.

- Mas já há muita coisa boa por aí!

- Claro que sim. Não podemos esquecer que
muitos patamares evolutivos coexistem e
coabitam neste plano terreno.

- Daí tantas confusões.

- Que fazem parte desta realidade, sendo
necessárias ao nosso aprimoramento
espiritual. Não te esqueças que somos uma
espécie de diamantes em bruto, que
necessitam de ser burilados para que a luz
interior possa mostrar seu brilho.

- Falas duma característica daqueles que já
atingiram um outro nível evolutivo.

- Sim, quando evoluirmos para outros níveis,
nossas formas se tornarão menos densas,
mais belas, perfumadas e luminosas.

- Todos nós?

- Não tenhas a mínima dúvida!

- Mas parece que há alguns que nunca
mudam!

(continua)

O que é o Espiritismo?
“Evolução”                            Pedro Silva

(Conclusão)
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Na física existe até um conceito de gravitação
que prova que a matéria atrai matéria pela
razão direta de suas massas.

Também na natureza existe uma lei chamada
lei de afinidade, de maneira que podemos
dizer que semelhante atrai semelhante pela
razão direta de suas ideias.

Na prática isto equivale ao seguinte ditado:

“Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és”
ou como Divaldo Franco costuma referir “ Diz-
me quem és e eu te direi com quem andas!”

Porquê? Porque conforme nos explica Paulo
de Tarso, existe sobre nós uma nuvem de
testemunhas que estão em concordância com
o que fazemos, pensamos e sentimos ou
estão em contraposição às nossas ideias.

Muita gente queixa-se que periodicamente a
sua vida parece um pandemônio... Muita
gente afirma que a sua família está em
polvorosa e que, certamente, alguma força
negativa parece ter atingido o seu lar… Muita
gente imagina que se fizeram trabalhos de
magia, ou algum trabalho forte que fez
aniquilar a paz e trazer a desavença.

Todo esse contexto popular para atribuirmos,
aos outros, questões sob nossa
responsabilidade. Manter a nossa vida em paz
e manter o nosso lar em ordem é coisa que
está sob nossa alçada. No entanto, porque
nos relacionamos com temperamentos
diferentes são também normais os conflitos
entre nós que redundam em fatores
espirituais.

Dentro de casa, por exemplo, existem aqueles
que condenam tudo o que fazemos, aqueles
que jamais elogiam, aqueles que apenas
veem defeitos, aqueles que falam aos gritos,
os que constantemente, são grosseiros, os
que parecem ter sempre um alfinete pronto
para acabar com o que dizemos, aqueles que
falam com piadas ferindo os que são mais
sensíveis ou temos aqueles que são
conhecidos por ter pavio curto, porque
explodem por qualquer coisa. Nessas
ocasiões, estão a oferecer-se margens para
infiltrações inferiores.

Como disse o apóstolo Paulo: “ Somos,
constantemente, observados por uma nuvem
de testemunhas …”

Umas apontam para o nosso crescimento e
para as nossas virtudes, outras investem na
nossa queda. São aqueles inimigos das
nossas vidas passadas ou da nossa vida
presente e que estão sempre á espreita das
nossas fragilidades, de um gesto em falso, de
uma atitude incorreta para que nos possam
provocar mal-estar, desarmonia ou
sofrimento.

Acontece que, essas circunstâncias são
quase sempre criadas por nós e não por eles!
Para que isso não se torne o pão nosso de
cada dia é indispensável que nos coloquemos
no lugar do outro a fim de imaginarmos o que
seria de nós se fossemos tratados assim.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Inimigos Desencarnados”
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Qual é o tipo de testemunhas que convidamos
para a nossa vida íntima, quando nos
desarmonizamos? Entidades perturbadoras,
espíritos desajustados ou doentes que
desejam por inveja, por maldade ou por falta
de consciência, ver-nos infelizes. As
influencias podem ser leves em função do
estilo de vida que adotarmos! Se a nossa
proposta de vida se basear no respeito, no
amor, na harmonia certamente atrairemos
espíritos nobres para nos ajudar. Se o
fizermos de forma diferente é certo que as
nossas companhias não serão agradáveis.
Não culpemos os espíritos de todas as
influências que recebemos pois o que manda
na nossa casa mental é a nossa vivência.
Todos somos atingidos pelas luzes ou pelas
sombras a que tenhamos dado abertura! Se
escolhermos viver com Deus na honestidade,
no respeito recíproco, qual será o mal que nos
vai atingir? Qual será o mal que nos virá
visitar? Agora: enquanto estivermos neste
meio-termo de acender uma vela para Deus e
uma vela para o demónio é óbvio que ainda
não somos fieis a ideia nenhuma e por causa
disso ficaremos vulneráveis a companhias
nocivas. Dai os espíritos dizerem “ Diz-me
quem és e eu te direi com quem andas!”
porque será a partir da nossa forma de ser, a
partir do nosso modo de viver, do pensamento
que cultivamos e das ações que praticamos
que elegemos os nossos companheiros
espirituais. Amigos ou inimigos! Ter uma ou
outra desavença é coisa natural neste plano
em que vivemos, o que não deve acontecer é

deixar que as posturas negativas, a
agressividade e o pessimismo se instalem e
se tornem numa constante. Se isso acontecer
estaremos mal assistidos! Haverá ao nosso
redor criaturas espirituais a tentar fazer ninho
na nossa consciência. Começaremos a sentir-
nos prejudicados, traídos, amargurados, mal-
amados… a ponto de permitir que esses
espíritos inimigos se apropriem do caldinho
que fizemos na nossa mente e que lhes
oferecemos para nos provocarem variados
males. Um espirito deixou-nos a seguinte
recomendação: “ O pouco com Deus é muito.
O muito sem Deus é nada.” Tentações. Quem
não as tem? As tentações fazem parte do
universo pessoal de cada ser humano e são
inerentes ao exercício evolutivo. São como
obstáculos que precisamos transpor para nos
fortalecermos a cada nova conquista. Na
prece “Pai Nosso” Jesus alerta-nos quanto às
tentações e ensina-nos que devemos rogar
forças ao Pai para vencê-las. Conclui-se,
portanto, que as tentações nascem das
nossas imperfeições e das falhas do nosso
caráter. E são essas mesmas imperfeiçoes
morais que abrem campo ao assédio de
espíritos interessados em nos derrubar, seja
por dividas contraídas seja pelo prazer de
perturbar.

“Cada um é tentado exteriormente pela
tendência que alimenta em si próprio”- livro
Ação e Reação de Francisco Cândido Xavier“
São as imperfeiçoes morais que dão azo à
ação dos espíritos obsessores.”- livro dos
Médiuns, Allan Kardec

UMA 3ª AQUI

“Inimigos Desencarnados” (Conclusão)
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O Espírito jamais está inativo.

Durante o sono, afrouxam-se os laços que o
prendem ao corpo e, não precisando este
então da sua presença, ele se lança pelo
espaço e entra em relação mais direta com os
outros Espíritos.

Quando o corpo repousa tem o Espírito mais
faculdades do que no estado de vigília.
Lembra-se do passado e algumas vezes
prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e
pode pôr-se em comunicação com os demais
Espíritos, quer deste mundo, quer do outro.

O sono liberta a alma parcialmente do corpo.
Quando dorme, o homem se acha por algum
tempo no estado em que fica perma-
nentemente depois que morre.

Os sonhos são efeito da emancipação da
alma, que mais independente se torna pela
suspensão da vida ativa e de relação. Daí
uma espécie de clarividência indefinida que se
alonga até aos mais afastados lugares e até
mesmo a outros mundos.

Daí também a lembrança que traz à memória
acontecimentos da precedente existência ou
das existências anteriores.

As singulares imagens do que se passa ou se
passou em mundos desconhecidos,
entremeados de coisas do mundo atual, é que
formam esses conjuntos estranhos e
confusos, que nenhum sentido ou ligação
parecem ter.

A incoerência dos sonhos ainda se explica
pelas lacunas que apresenta a recordação
incompleta que conservamos do que nos
apareceu quando sonhávamos. É como se a
uma narração se truncassem frases ou
trechos ao acaso. Reunidos depois, os
fragmentos restantes nenhuma significação
racional teriam.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
O Sono e os Sonhos

Livro disponível na livraria da AET
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