
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Estimados amigos,

entra-mos em Abril,

mês que assinala, no

seu dia 18, o

lançamento do Livro

dos Espíritos. Foi em

1857. Hoje, 2017,

nunca foi tão

necessário lermos,

reler-mos e

colocarmos em

prática todo um

manancial de

conhecimentos que

são desenvolvidos

nos outros quatro

livros que compõem

a Codificação

Espírita. Da teoria à

prática. Fora da

Caridade não há

salvação. Faça-mos

um esforço para

ultrapassarmos as

nossas barreiras do

comodismo e

avancemos com Fé

e Esperança!

Excelente mês para

todos com muito

trabalho, estudo e

convívio!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Sacrifício da própria vida

Quando a São Luís foi colocada a questão se

aquele que se acha desgostoso da vida, mas

que não quer extingui-la por suas próprias

mãos, será culpado se procurar a morte num

campo de batalha, com o propósito de tornar

útil sua morte, a resposta foi a seguinte:

Que o homem se mate ele próprio, ou faça

que outrem o mate, seu propósito é sempre

cortar o fio da existência: há, por

conseguinte, suicídio intencional, se não de

fato. É ilusória a ideia de que sua morte

servirá para alguma coisa; isso não passa de

pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos

seus próprios olhos. Se ele desejasse

seriamente servir ao seu país, cuidaria de

viver para defendê-lo; não procuraria morrer,

pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O

verdadeiro devotamento consiste em não

temer a morte, quando se trate de ser útil,

em afrontar o perigo, em fazer, de antemão e

sem pesar, o sacrifício da vida, se for

necessário; mas buscar a morte com

premeditada intenção, expondo-se a um

perigo, ainda que para prestar serviço, anula

o mérito da ação.

E se um homem se expõe a um perigo

iminente para salvar a vida a um de seus

semelhantes, sabendo de antemão que

sucumbirá, pode o seu ato ser considerado

suicídio? Neste caso São Luís argumenta

que desde que no ato não entre a intenção

de buscar a morte, não há suicídio, e sim,

apenas, devotamento e abnegação, embora

também haja a certeza de que morrerá. Mas

quem pode ter essa certeza? Quem poderá

dizer que a Providência não reserva um

inesperado meio de salvação para o

momento mais crítico? Não poderia ela

salvar mesmo aquele que se achasse diante

da boca de um canhão? Pode muitas vezes

dar-se que ela queira levar ao extremo limite

a prova da resignação e, nesse caso, uma

circunstância inopinada desvia o golpe fatal.

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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LXXVIII

LXXIX
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Se uma dificuldade surge, impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o 

passo e contorna o obstáculo.

Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a 

revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem 

amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O 

rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão.

Permanece em paz.

O que agora percas, conseguirás mais tarde.
Quanto te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro.

Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos.

Aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante, formarás um património de 

felicidade, o qual não podes imaginar.

Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las.

A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte.

A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de 

Deus para te proporcionar bem-estar.
Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica.



- Tal como o entendes, não.

- Mas fala-se tanto disso que parece ter-se

tornado em algo real.

- Pois parece mas, como sabes, nem tudo o

que parece é.

- É preciso filtrar, não é?

- Cada vez mais. Somos os seres inteligentes

da Criação e, por esse facto, não deveremos

aceitar o que nos dizem, assim como o que

lemos, sem passar pelo nosso filtro racional.

- Então, fatalismo e destino…

- São incompatíveis com uma das nossas

faculdades.

- Qual?

- A do livre arbítrio. Repara: se somos todos

livres, no que respeita às nossas escolhas, a

todo o momento poderemos alterar o próprio

destino que é, no fundo, uma criação nossa e

só nossa. Tu és o idealizador, o arquitecto e o

empreiteiro das tuas próprias construções.

Achas que faz algum sentido estar traçado,

para cada um de nós, um destino do qual não

temos qualquer controle?

- Não sei, acho que não.

- E achas muito bem! A haver algum tipo de

fatalismo ou destino, só aquele que diz

respeito a todos nós.

- Qual?

- Aquele ao qual todos iremos aportar um dia.

O que é o Espiritismo?   “O Destino” 
Pedro Silva
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- Escusado será dizer que fiquei na

mesma.

- Todos, sem excepção, atingiremos a

pureza espiritual, quando despojados de

qualquer impureza a nível moral. Aí,

vivenciaremos um estado de pura

felicidade e harmonia com a Lei, estado

esse que, por agora, não temos como

adjectivar, em termos emocionais.

- A felicidade, fruto do eterno descanso?

- Já experimentaste ficar duas ou três

semanas sem fazer nada?

- Ia ficando doido!

- Pois é. Adiante! Pois bem, neste

contexto, falar-se de destino ou fatalidade,

faz sentido. Em tudo o mais, não.

- Bom. A minha dúvida, ainda, não é bem

essa.

- Diz lá!

- Ouve-se, muitas vezes, dizer que quando

alguém morre, por exemplo, num acidente

de carro, é porque assim estava

destinado. Aqui é que fico um pouco

confuso.

- É pertinente a tua dúvida, sim senhor.

Sabes que nesses casos como nos

demais, está sempre presente a tal lei, da

qual já falámos.

- A de causa e efeito.

- Sim. Ninguém sabe o dia da sua partida,

pelo menos no nosso nível evolutivo.

Agora, o modo como partiremos está,

intimamente relacionado com essa lei.
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- A do olho por olho?

- A lei de talião assim como todas as outras

leis humanas, mais dia, menos dia, passarão à

história por via da sua imperfeição. As divinas,

por serem perfeitas, não se sujeitam ao

processo da mutabilidade.

- Perfeitas, logo imutáveis.

- Lógico. Lembra-te do seguinte: Colherás na

exacta medida em que semeaste.

- E não posso alterar isso?

- É aqui que queria chegar. À medida que

conquistas uma maior consciência, podes e

deves fazê-lo.

- Como?

- Jesus afirmou que o amor cobre uma

multidão de pecados, não foi?

- Sim, recordo-me dessa frase.

- Pois bem. Então, se praticarmos o bem,

colocando ao serviço do próximo o nosso

potencial solidário iremos, pelo nosso próprio

proceder, atenuar as consequências de actos

passados.

-E o acidente de carro?

-- Referes-te a uma morte violenta?

-- E instantânea.

-- O que não é sinónimo de instantâneo

desencarne.

- Como assim?

O que é o Espiritismo?  “O Destino”                 

(cont.)

Pedro Silva
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-Lembras-te de te ter falado dos nossos

apegos e desapegos?

-- Em relação às coisas deste mundo?

- Sim.

- Quer dizer que podemos ter uma morte

instantânea mas, no entanto, passar

lentamente para o outro lado?

- Isso mesmo. Olha: pelo sim pelo não,

quanto mais solidário fores, mais

espiritualizado te tornarás. Deste modo,

diminuirás o teu estado emocional de

angústia, aquando da tua passagem.

- Acho que já basta de falarmos da morte,

não achas?

Pelo contrário, meu caro. Deveríamos

pensar nela todos os dias!

- Estás mesmo a sério?

(continua)
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O sono e os sonhos. São eles, ainda, objeto

de estudo para a psicologia e são também

campo de imaginação popular que a cada

símbolo surgido nos sonhos já atribuiu

inúmeros significados. Os sonhos sempre

fizeram parte do mundo do homem. Dois mil

anos antes de Cristo, no Egipto, já havia

práticas de Revelações Divinas obtidas por

meio dos sonhos. Estas práticas encontram-

se documentadas em inúmeros textos da

altura. Também na Bíblia, se dão conta, de

pelo menos 70 referências relativas a sonhos

proféticos. Freud, o criador da psicanálise deu

igualmente importância aos sonhos e serviu-

se deles como apoio ao estudo da psicanálise

do individuo. Hoje em dia fala-se dos sonhos

com um sentido interpretativo. Muita gente

julga, que por meio de um manual ou código é

possível decifrar o sentido de cada sonho.

Então, por exemplo, há quem diga que sonhar

com abóboras significa herança próxima!

Esta visão nada tem a ver com espiritismo!

Infelizmente quem desconhece a verdadeira

filosofia espirita confunda espiritismo com

rituais, com números cabalísticos, rezas e

mesmo bruxaria! Acontece que aqui não se

sacrificam galinhas, nem se consultam os

espíritos para satisfazer nossas curiosidades.

Espiritismo é filosofia de vida que acredita na

existência de Deus e na possibilidade de nos

comunicarmos com o plano espiritual de

inúmeras formas, inclusive pelos sonhos.

Kardec, através da codificação Espirita,

estudou os fenómenos do espirito,

principalmente no Livro dos Espíritos cap.VII-

questões 400 a 455, com uma terminologia

muito própria mas as suas conclusões, em

boa parte, são hoje repetidas pela

parapsicologia com outros nomes. O

espiritismo vem esclarecer-nos que durante o

adormecimento corporal o que se dá é o

estado de emancipação da alma. Chama-mos

emancipação da alma à possibilidade do

corpo se afastar momentaneamente do corpo

físico, mantendo-se ligado ao corpo por um

cordão fluídico. Acrescenta, ainda, o

espiritismo, que o ser humano é muito mais

que um corpo. O homem é um espirito e como

Espirito precisa ocupar um corpo para efetuar

suas experiências. Por sua vez, esse corpo

necessita do repouso para refazimento das

energias. Em contra partida, o Espírito não

precisa de descanso! A sua atividade é, aliás,

incessante e o seu maior desejo é

precisamente ser livre! O momento do sono

representa, assim, oportunidade para que o

Espirito se emancipe, ou seja, se liberte e

desdobre a sua personalidade. Quer isto dizer

que, quando o corpo se encontra adormecido,

o Espirito aproveita a possibilidade de se

poder afastar parcialmente, para aprender ou

satisfazer as suas necessidades e intenções

de acordo com o seu estado evolutivo

entrando para isso em relação mais

consciente com o plano espiritual.

UMA 3ª AQUI

“Sono e Sonhos”
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É como perguntar: Se o prisioneiro se alegra

com a prisão? Ora o espirito, tal como o

prisioneiro, aspira à libertação e quanto mais

grosseiro for o corpo, mais ele sente desejo

de se libertar. No entanto, é conveniente notar

que o rompimento dos laços que unem corpo

e espirito não se dão na totalidade uma vez

que isso representaria a morte do corpo físico.

Durante o sono exteriorizamo-nos, podendo

ficar: ou junto do corpo, ou deambular pelo

espaço. O sono possibilita o encontro com

entes queridos e com outros espíritos afins.

Aí, podemos tentar resolver nossos conflitos e

preocupações do subconsciente ou visitar

locais em maior ou menor estado de

consciência em serviço ou estudo. Ou ainda ir

visitar os seus iguais, a fim de satisfazer os

vícios. Desta forma, os sonhos são o

resultado do sono, e funcionam como uma

espécie de clarividência indefinida. O sono é

também treino para a desencarnação, uma

forma de não temermos a morte, pois que

todas as noites “morremos” por um pouco de

tempo, como disse um santo. Porém, nem

todas as pessoas se recordam de seus

sonhos. No entanto, todas as pessoas

sonham. Se notais que nem sempre sonhais,

é porque nem sempre vos lembrais do que

vistes. À medida que a pessoa desenvolve a

capacidade de lembrar-se dos sonhos, esses

tornam-se mais nítidos. Surgem, então, os

chamados sonhos espiritas, assim

denominados pela lucidez e coerência das

lembranças. Frequentemente, os Espíritos

protetores aproveitam para nos dar conselhos

mais diretos enquanto dormimos. Daí,

dizermos que a noite é por norma boa

conselheira! Porém, também não se deve

concluir que todos os sonhos são avisos! Nem

que tudo o que surge em sonhos tem uma

significação qualquer! Isso já seria superstição

e absurdo. Com relação aos sonhos

premonitórios, o espiritismo adverte que só os

Espíritos Superiores podem fazer

premonições seguras e que o futuro somente

a Deus pertence. A quando do sono não

necessitamos de estar num sono profundo

para que nosso Espirito se transporte e

consiga ver para lá do que dizemos real. No

estado de êxtase, sonambulismo ou nos

casos de quase morte, de letargia e catalepsia

assim o demonstram. Como nos libertarmos

de sonhos perturbadores: Prece antes de

dormir e ação no bem nas nossas atividades

diárias. Pela mudança de comportamentos e

pensamentos. Somos o que fazemos e

pensamos. Logo, devemos colocar a vontade

de cada um em ação. Cultivando a paz e a

tranquilidade, em nosso redor. Fazer o bem e

pensar no bem. Resumindo: O sono influi

mais do que supondes na vossa vida. ”Graças

ao sono, os espíritos encarnados estão

sempre em relação com o mundo dos

espíritos.” É necessário, portanto, tomar

conhecimento da mente, aprofundar

recordações, eliminar temores e angustias,

corrigir a preferência de modelos, ser positivo,

aperfeiçoando-se ao ético e ao saudável.

Esse trabalho de libertação tem início no

pensamento, sob a ação do desejo

continuado, vitalizado pela certeza do êxito

próximo.”

UMA 3ª AQUI

“Sono e Sonhos”              (cont.)
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As nossas diversas existências corporais

verificam-se em diferentes mundos, não as

vivemos só na Terra. As que as passamos na

Terra não são as primeiras, nem as últimas; são,

porém, das mais materiais e das mais distantes

da perfeição. A cada nova existência corporal a

alma não passa necessariamente de um mundo

para outro. Pode viver muitas vezes no mesmo

globo, se não se adiantou bastante para passar

a um mundo superior. Os seres que habitam os

diferentes mundos têm corpos semelhantes aos

nossos porque o Espírito precisa estar revestido

de matéria para atuar sobre a matéria. Esse

envoltório, porém, é mais ou menos material,

conforme o grau de pureza a que chegaram os

Espíritos. É isso o que assinala a diferença

entre os mundos que temos de percorrer,

porquanto muitas moradas há na casa de nosso

Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus

essas moradas. Alguns o sabem e desse fato

têm consciência na Terra; com outros, no

entanto, o mesmo não se dá. À medida que o

Espírito se purifica, o corpo que o reveste se

aproxima igualmente da natureza espírita.

Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de

rastejar penosamente pela superfície do solo,

menos grosseiras se lhe fazem as necessidades

físicas, não mais sendo preciso que os seres

vivos se destruam mutuamente para se nutrirem.

O Espírito se acha mais livre e tem, das coisas

longínquas, perceções que desconhecemos. Vê

com os olhos do corpo o que só pelo

pensamento entrevemos. Da purificação do

Espírito decorre o aperfeiçoamento moral, para

os seres que eles constituem, quando

encarnados. As paixões animais se

enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao

sentimento da fraternidade. Assim é que, nos

mundos superiores ao nosso, se desconhecem

as guerras, carecendo de objeto os ódios e as

discórdias, porque ninguém pensa em causar

dano ao seu semelhante. A intuição que seus

habitantes têm do futuro, a segurança que uma

consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem

que a morte nenhuma apreensão lhes cause.

Encaram-na de frente, sem temor, como simples

transformação. A duração da vida, nos

diferentes mundos, parece guardar proporção

com o grau de superioridade física e moral de

cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto

menos material o corpo, menos sujeito às

vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais

puro o Espírito, menos paixões a miná-lo. É essa

ainda uma graça da Providência, que desse

modo abrevia os sofrimentos. Todos os mundos

estão sujeitos à lei do progresso. Todos

começaram por um estado inferior e a própria

Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-

á um paraíso, quando os homens se houverem

tornado bons. É assim que as raças, que hoje

povoam a Terra, desaparecerão um dia,

substituídas por seres cada vez mais perfeitos,

pois que essas novas raças transformadas

sucederão às atuais, como estas sucederam a

outras ainda mais grosseiras. Os Espíritos puros

habitam certos mundos especiais, mas não lhes

ficam presos, como os homens à Terra; podem,

melhor do que os outros, estar em toda parte.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Encarnação nos Diferentes Mundos
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