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Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em

Fevereiro de 2020.

O nome fevereiro vem do latim

februarius, inspirado em Fébruo, deus

da morte e da purificação, na mitologia

etrusca.

Entendamos “morte” como o abando-

nar dos nossos vícios para que nos

purifiquemos libertando-nos do que

nos prejudica.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Deve-se expor a vida por um malfeitor?

Acha-se em perigo de morte um homem;
para o salvar tem um outro que expor a vida.
Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e
que, se escapar, poderá cometer novos
crimes. Deve, não obstante, o segundo
arriscar-se para o salvar?

Questão muito grave é esta e que
naturalmente se pode apresentar ao espírito.
Responderei, na conformidade do meu
adiantamento moral, pois o de que se trata é
de saber se se deve expor a vida, mesmo
por um malfeitor. O devotamento é cego;
socorre-se um inimigo; deve-se, portanto,
socorrer o inimigo da sociedade, a um
malfeitor, em suma. Julgais que será
somente à morte que, em tal caso, se corre a
arrancar o desgraçado?

É, talvez, a toda a sua vida passada.
Imaginai, com efeito, que, nos rápidos
instantes que lhe arrebatam os derradeiros
alentos de vida, o homem perdido volve ao
seu passado, ou que, antes, este se ergue
diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo
demais; a reencarnação poderá vir a ser-lhe
terrível.

Lançai-vos, então, ó homens; lançai-vos
todos vós a quem a ciência espírita
esclareceu; lançai-vos, arrancai-o à sua
condenação e, talvez, esse homem, que teria

morrido a blasfemar, se atirará nos vossos
braços. Todavia, não tendes que indagar se
o fará, ou não; socorrei-o, porquanto,
salvando-o, obedeceis a essa voz do
coração, que vos diz:

“Podes salvá-lo, salva-o!”

Lamennais. (Paris, 1862.)

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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CXLVI

CXLVII
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A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado.
Quanto mais permanece, piora o estado de quem o conduz, gerando infecções
duradouras quão perniciosas.
A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, a insatisfação.
Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e 
amargurados.
Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta.
Agrada-se, quando desagrada; alegra-se, quando se desforça em quem defronta, 
mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a 
irritação, ou, do contrário, serás por ela destruído.

Se algum projeto que elaboraste redundou em fracasso, não te aborreças nem o 
abandones por isso.
O aparente fracasso é a forma pela qual a Divindade te ensina a corrigir a maneira 
de atuar, facultando-te repetir a experiência com mais sabedoria.
Quem se recusa a reencetar o trabalho, porque foi mal sucedido antes, não merece 
desfrutar o êxito dos resultados.
A arte de recomeçar é medida de engrandecimento para quem aspira mais altos
cometimentos.
Ninguém logra respostas felizes, sem as tentativas do insucesso.
A vida é constituída de lições que se repetem até fixarem-se corretamente.



- Falemos do “Eu”.

- Vamos a isso. Do “Eu” para o esquecimento
de si, de fora para dentro.

- Ou da aparência para a essência.

- Sim, ou do ter para o ser.

- Posse, então.

- Para o sou, enfim…

- Isto está um bocado filosófico, está!

- É um dos aspectos da doutrina espírita, a do
ser amiga do saber e, para tal, termos de
questionar, indagar, investigar.

- Ainda somos muito orgulhosos, não?

- Sem dúvida. Ainda sentimos muita
necessidade de nos protegermos,
necessidade essa que nos acompanha desde
os primórdios do primitivismo das primeiras
fases do reino hominal.

- Este em que nos encontramos.

- Este mesmo. Mas, mais perto da linha de
partida do que da nossa meta, ainda temos
necessidade de criar refúgios, hoje em dia
mentais, para nos “escondermos”.

- Máscaras.

- Os “eus” ilusórios que tentam espelhar uma
perfeição que ainda está longe de nós.

- Longe, de íntimo?

O que é o Espiritismo?
“O “Eu””         Pedro Silva
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- Sim, não de distância física. Como
sabes, o Reino de Deus está dentro do
nosso universo individual espiritual que se
descobre quando soubermos quebrar as
fronteiras do personalismo.
- E nos ligarmos uns aos outros.
- Mas o “Eu” teima em atrapalhar e
provocar o tal distanciamento.
- Então, o que fazer?
- Reconhecer que o verdadeiro, aquele
que preexiste e sobrevive a tudo e que
teima em se esconder atrás da sua falsa
imagem, terá que, mais cedo ou mais
tarde, libertar-se dessa concha que ele
próprio criou, para se desenvolver como
um ser, que é, portador de poderosa luz
que, qual farol, orientará muitos outros
sedentos de encontrarem terra firme que,
somente, o conseguirão à medida que
enfrentarem as suas inseguranças, falsas,
ilusórias. Poderão constatar que
possuíram, sempre, todo um esplendor no
seu seio que os permitirá, quais
destemidos navegadores, conquistarem
novas terras e descobrirem quem, de
facto, são.
- E onde fica o esquecimento de “Si”?

(Continua)

4



Os conceitos de cidadania e politica estão
intimamente ligados e subordinam-se à lei da
sociedade. O exercício da cidadania implica
que o cidadão conheça os seus direitos e
deveres, e que reconheça a necessidade do
seu cumprimento. Não se trata de teoria mas
sim da prática de cada um de acordo com os
seus princípios.

Como não poderia deixar de ser Cidadania e
Espiritismo estão diretamente relacionados,
porque as atitudes humanas, o modo como
agimos nem sempre está de acordo com a lei
divina mas o objetivo é que a humanidade
atinja um nível, tal, que o seu modo de agir
esteja cada vez mais em harmonia com a lei
da sociedade que é uma lei divina.

A cidadania traduz-se nos direitos e deveres
na busca de uma sociedade mais justa e
equitativa, no entanto, na visão Espírita é
muito mais abrangente, porque baseia-se na
Justiça, no Amor e na caridade. Desse modo
o cidadão deve fazer a sua parte, isto é,
cumprir com seus deveres em relação aos
irmãos em humanidade. O repúdio à violência
é condição sine qua non para o Amor e a
Caridade.

Acostumemo-nos, desde já, a pensar, sentir e
agir como membros integrantes da nova
sociedade do mundo de regeneração e não
mais como habitantes de um atrasado mundo
de provas e expiações: os resultados

benéficos serão imediatos e gratificantes para
a nossa vida diária. O cidadão tem o dever de
participar nas decisões do seu país, de acordo
com as suas convicções e cumprir o seu
papel conforme preconiza a lei da sociedade.

O Espiritismo só é valido se puder oferecer
soluções, com base na ética, para os
problemas do dia a dia. É uma Doutrina que
se apoia nos ensinamentos dados por jesus, e
esta confiança faz com que o espirita se
centre e apoie na doutrina para fundamentar
as nossas opiniões, decisões e ações.

É desta diferença que se trata. A D. Espirita
oferece-nos um verdadeiro manual de
instruções que nos é fornecido pelo evangelho
explicado e complementado à luz do
espiritismo. Estas instruções aplicam-se à
nossa vida como cidadãos, seres livres,
inseridos numa sociedade.

A obrigação de respeitar não é dogma desta
doutrina, mas sim ensinamento que vem de
Jesus, pois não é possível amar sem
respeitar. Relembremos a resposta de Jesus
aos Fariseus quando questionado sobre qual
o maior mandamento da lei: “Amarás o
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de todo o teu espírito; este o
maior e o primeiro mandamento. E aqui
tendes o segundo, semelhante a esse:
“Amarás o teu próximo, como a ti mesmo.”

Continua na próxima página

UMA 3ª AQUI

“Cidadania e Espiritismo”
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Importa lembrar que o Espiritismo não obriga
ninguém a crer em nada, apenas esclarece-
nos quais são os assuntos regulados apenas
por leis humanas e quais são regulados por
leis divinas.

A terceira parte do Livro dos Espíritos, é
constituída pelas leis morais e encontramos
uma série de questões que detalham
precisamente como se deve distinguir se
determinadas leis são ou não compatíveis
com os mandamentos de Deus para que cada
um de nós possa exercer dignamente a
cidadania.

As leis civis são para cumprir, mas, sabemos
que são falíveis e sofrem alterações,
enquanto que as lei Divina é imutáveis como o
próprio Deus.

No exercício da cidadania temos a
oportunidade de participar nas decisões que
podem influencia o nosso país, como por
exemplo a participação nos referendos entre
outros atos legais nomeadamente sobre a
legalização do aborto, a eutanásia, a pena de
morte que ainda é tida, em alguns povos,
como o “remédio social”, a liberdade de
consciência, preservação do meio ambiente.

O espirita é sempre convidado a ter uma
consciência critica de toda a informação que o
rodeia e isso permite que apliquemos a nossa

capacidade de compreensão e raciocínio à
crença que escolhemos ter.

Destaca-se as seguintes duas questões do
LE:

“621. Onde está escrita a lei de Deus?”

“Na consciência.”

“629. Que definição pode-se dar à moral?

A moral é a regra de boa conduta e, portanto,
da distinção entre o bem e o mal. É
fundamentada sobre a observação da lei de
Deus. O homem conduz-se bem quando faz
tudo visando ao bem e para o bem de todos,
porque então observa a lei de Deus.”

Aqui chegados, lembremo-nos que não existe
neutralidade na nossa atuação, somos
cidadãos com objetivos. Ser neutro é fazer de
conta que não existe. Temos sim de viver agir
e interagir, com responsabilidade, nos
assuntos da ecologia, família, trabalho,
compromissos sociais, voluntariado, centro
espirita, educação e desapego da parte
material.

UMA 3ª AQUI

“Cidadania e Espiritismo”  (Conclusão)
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Deus não permite que um homem mau, com o
auxílio de um mau Espírito que lhe seja
dedicado, faça mal ao seu próximo. Algumas
pessoas dispõem de grande força magnética,
de que podem fazer mau uso, se maus forem
seus próprios Espíritos, caso em que se torna
possível serem secundados por outros
Espíritos maus. Não devemos crer, porém,
num pretenso poder mágico, que só existe na
imaginação de criaturas supersticiosas,
ignorantes das verdadeiras leis da Natureza.
Os fatos que citam, como prova da existência
desse poder, são fatos naturais, mal
observados e sobretudo mal compreendidos.
O efeito que podem produzir as fórmulas e
práticas mediante as quais certas pessoas
pretendem dispor da ajuda dos Espíritos é
apenas uma: torná-las ridículas, se procedem
de boa-fé. No caso contrário, são tratantes
que merecem castigo. Todas as fórmulas são
mera charlatanaria. Não há palavra
sacramental nenhuma, nenhum sinal
cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer
ação sobre os Espíritos, porquanto estes só
são atraídos pelo pensamento e não pelas
coisas materiais. Entretanto, também
aconteceu que alguns Espíritos têm ditado,
eles próprios, fórmulas cabalísticas.
Efetivamente, Espíritos há que indicam sinais,
palavras estranhas, ou prescrevem a prática
de atos, por meio dos quais se fazem os
chamados conjuros. Mas, ficai certos de que
são Espíritos que de vós outros escarnecem e
zombam da vossa credulidade. Aquele que,
com ou sem razão, confia no que chama a

virtude de um talismã, atrair um Espírito, por
efeito mesmo dessa confiança. No entanto, o
que atua é o pensamento, não passando o
talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a
concentração. Da pureza da intenção e da
elevação dos sentimentos depende a
natureza do Espírito que é atraído. Ora, muito
raramente aquele que seja bastante simplório
para acreditar na virtude de um talismã
deixará de colimar um fim mais material do
que moral. Qualquer, porém, que seja o caso,
essa crença denuncia uma inferioridade e
uma fraqueza de ideias que favorecem a ação
dos Espíritos imperfeitos e escarninhos.
Aqueles a quem chamamos feiticeiros são
pessoas que, quando de boa-fé, gozam de
certas faculdades, como sejam a força
magnética ou a dupla vista. Então, como
fazem coisas geralmente incompreensíveis,
são tidas por dotadas de um poder
sobrenatural. Os sábios não têm passado
muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos
ignorantes? O Espiritismo e o magnetismo
dão-nos a chave de uma imensidade de
fenómenos sobre os quais a ignorância teceu
um sem-número de fábulas, em que os fatos
se apresentam exagerados pela imaginação.
O conhecimento lúcido dessas duas ciências
que, a bem dizer, formam uma única,
mostrando a realidade das coisas e suas
verdadeiras causas, constitui o melhor
preservativo contra as ideias supersticiosas,
porque revela o que é possível e o que é
impossível, o que está nas leis da Natureza e
o que não passa de ridícula crendice.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Poder Oculto. Talismãs. Feiticeiros
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