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Caro leitor/a,

E chegamos a Setembro.
Mês, por excelência, das
colheitas.

Com as vindimas à porta,
repensemos as nossas
sementeiras e esta planta
que é a videira. Jesus, nas
suas explicações parabó-
licas, referia-se também à
figueira.

O que há em comum?

Ambas produzem folha e dão
fruto. E a flor, onde está? O
conselho sábio para
trabalharmos, incessante-
mente, na seara do Pai, sem
nos preocuparmos com as
aparências e as tolas
vaidades, quais flores que
mascaram as imperfeições
que temos de trabalhar em
nós.
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LXIV

Caminha um pouco ao ar 
livre. Tranquilamente, 
redescobre a natureza 
que te abençoa a vida.

Espairece, saindo deste 

LXV

“Nem tanto ao mar, nem 
tanto à terra”, ensina

a filosofia popular.

Isto é um convite ao 
comedimento, a uma

Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis
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Espairece, saindo deste 
turbilhão em que te

encontras e deixando a 
imaginação voar.

Evita os lugares 
movimentados, para o teu

passeio, e aspira o 
oxigênio balsâmico da 

floresta, da montanha, do 
mar...

Refaze conceitos, 
acalma-te e abençoa a 

vida na forma como se te 
apresente. A tua atual 

existência é rica do que 
necessitas para ser feliz.

comedimento, a uma

posição sem 
extremismos.

Toda vez que te 
apaixonas e tomas uma 

postura exagerada, 
cometes os mesmos 

erros que censuras nas 
outras pessoas. O meio-

termo em matéria de 
discussão é uma situação 

ideal. Não por 
comodidade ou medo, 

mas porque desconhece 
a questão na 

profundidade que

exige. Um 
comportamento 

equilibrado se revela

nos momentos em que 
são tomadas as decisões

e assumidas as posturas.

OO LIVROLIVRO DOSDOS ESPÍRITOSESPÍRITOS
AA AlmaAlma

A Alma é o espírito encarnado. Antes de se unir ao
corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o
mundo invisível. Na Terra, reveste-se temporariamente
de um invólucro carnal para se purificar e esclarecer.
Entre a alma e o corpo existe um laço. Semimaterial,
isto é, de natureza intermédia entre o Espírito e o corpo.
É preciso que seja assim para que os dois se possam
comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o
Espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O
homem é, portanto, formado de três partes essenciais:
1º — o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e
animado pelo mesmo princípio vital; 2º — a alma,
Espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação; 3º
— o princípio intermediário, ou perispírito, substância
semimaterial que serve de primeiro envoltório ao
Espírito e liga a alma ao corpo. Comparando a um fruto
teríamos o gérmen, o perisperma e a casca. O nosso
corpo, sem alma seria simples massa de carne sem
inteligência, não seria um homem. O Espírito é
indivisível e não pode animar simultaneamente dois
seres distintos.



ESPÍRITOS PUROSESPÍRITOS PUROS
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- Sim, esse da criatividade.

- Ora bem. Necessário é que, em primeiro lugar, tenhamos
consciência que habitamos num planeta pertencente, ainda, a
um mundo de provas e expiações.

- Onde o mal teima em dominar.

- Sim, o mal, oriundo dum desconhecimento das leis imutáveis,
teima em deixar a sua marca.

- Mas, o que estás a querer dizer com isso?

- É que, quanto mais tivermos consciência disso,
enfrentaremos melhor os problemas que nos surgem, que são

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMOEVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Mortes prematurasMortes prematuras

Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando, sem
restrições, os mais moços antes dos velhos, costumamos
dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem
grande futuro e conserva os que já viveram longos anos,
cheios de decepções; pois leva os que são úteis e deixa os
que para nada mais servem; pois despedaça o coração de
uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua
alegria. Este é um ponto em que precisamos elevar-vos acima
da nossa vivência terrena, para compreendermos que o bem,
muitas vezes, está onde julgamos ver o mal. Por que havemos
de avaliar a Justiça divina pela nossa? Podemos supor que o
Senhor nos aplique, por mero capricho, penas cruéis? Nada
se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça,
tudo tem a sua razão de ser. A morte é preferível, numa
encarnação de vinte anos, a esses vergonhosos
desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram
corações de mães e fazem que antes do tempo
embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte
prematura é um grande benefício que Deus concede àquele
que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou
das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é
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enfrentaremos melhor os problemas que nos surgem, que são
condições pelas quais teremos de passar para crescermos e
atingirmos patamares mais avançados na trilha espiritual.

- A tendência é para fugirmos a estes mesmos problemas, o
que nos acarreta mais chatices para o futuro.

- Certo. A grande crise, pela qual estamos a passar, é mais a
nível moral do que, propriamente, financeira.

- Sim, esta veio pôr a descoberto a outra.

-Nem mais. Esta crise vem ensinar-nos que ninguém pode
estar sempre bem, sempre feliz, sempre a rir, sem qualquer
tipo de problemas. As chatices que temos todos os dias, fazem
parte deste nosso nível evolutivo. Somos, ainda, crianças,
espiritualmente falando. Estamos, agora, a dar os primeiros
passos neste universo que é o da consciência. Já vamos tendo
noção do que é certo e do que é errado, eticamente falando.

Continua na pág.4

das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é
vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos; é que
Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na
Terra. Dizemos que é uma desgraça ver cortado o fio de uma
vida tão prenhe de esperanças! De que esperanças falamos?
Das da Terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir
caminho e enriquecer? Sempre esta visão estreita, incapaz de
elevar-se acima da matéria! Sabemos por acaso qual seria a
sorte dessa pessoa se tivesse vivido? Quem nos diz que ela
não seria saturada de amarguras? Supomos que mais vale
uma posição elevada entre os homens, do que entre os
Espíritos bem-aventurados? Em vez de nos queixar-mos,
regozijai-nos quando praz a Deus retirar deste vale de
misérias um de seus filhos. Esta dor só se concebe naquele
que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna.
Espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor quando
desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que
vossos filhos bem-amados estão perto de vós; sim, seus
corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos
protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de
alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os
afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta
contra a vontade de Deus.



Analisando as conquistas da ciência que nos proporcionam
conforto e realizações nunca imaginados, chega-se a
acreditar que a humanidade atingiu o auge da sua evolução.
Entretanto, não é assim. Há duas formas de evolução: a
evolução moral e a evolução intelectual, que só se equilibram
com o passar do tempo. Mas ainda há um longo caminho a
percorrer, porque o Progresso não resulta de um só
ensinamento e nem todo o homem progride da mesma
maneira ou ao mesmo passo. Geralmente o progresso
intelectual acontece primeiro. Por meio dele o homem
aprende a discernir o bem do mal, aprende a escolher. O
desenvolvimento da inteligência amplia o livre arbítrio abrindo
as portas ao progresso moral. Na questão 115 de “O Livro dos
Espíritos” explicam-nos os espíritos superiores o seguinte:

115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros
maus?

“Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é,
sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de
esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à
perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los
de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna
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Setembro 2016 Esta divisão revela as desigualdades intelectuais e morais
entre espíritos. Pela discrepância entre cada ordem, vemos
que não conseguiríamos atingir a perfeição dos espíritos
puros de uma só vez. A reencarnação é um meio para
executar-se a lei do progresso. Em cada reencarnação,
evoluímos em um ou mais aspetos. Logo, o progresso é
gradual e inevitável e é nossa responsabilidade colaborar.
Como?-q.919. 919. Qual o meio prático mais eficaz que
tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à
atração do mal? “Um sábio da antiguidade vo-lo disse:
Conhece-te a ti mesmo.” Uma vez que partimos de Deus,
simples e sem conhecimentos, será pela jornada que se
realiza passo a passo, no dia-a-dia, que vamos progredir e
chegar à perfeição. Para tanto, é importante saber como
chegar lá!. A grande recomendação dos espíritos é a de
que estudemos em que patamar nos encontramos, pelo
“conhece-te a ti mesmo”. “O desinteresse é coisa tão rara
na Terra que, quando se patenteia — ou seja, quando se
observam ações desprovidas de interesse próprio —, todos
o admiram, como se fora um fenômeno”. Os Espíritos
Superiores respondem que o sinal mais característico da
imperfeição é o interesse pessoal. Somos, ainda,
demasiado apegados aos bens materiais o que nos
mantém prisioneiros do orgulho e do egoísmo. Mas, aa
certeza da imortalidade e da vida futura, a humanidade
triunfará. Contudo o mérito da própria conquista terá de ser
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de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna
felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe é que
os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam
submissas essas provas e chegam mais depressa à meta que
lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela
falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados
da perfeição e da prometida felicidade.”

Aqui se ilustra a perfeita justiça de Deus, que deu a todos nós
o mesmo início, não tendo sido ninguém criado com
privilégios. Através das provas que vivenciamos, tanto no
plano espiritual como no plano de matéria densa, é que cada
qual vai aprendendo e desenvolvendo as virtudes latentes que
nos aproximarão de Deus. Nos itens 100 a 113 de “O Livro
dos Espíritos” somos esclarecidos relativamente à escala dos
espíritos: Os Espíritos, em geral, admitem três categorias
principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na
parte inferior da escala, estão os Espíritos imperfeitos,
caracterizados pela predominância da matéria sobre o
Espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se
caracterizam pela predominância do Espírito sobre a matéria
e pelo desejo do bem: são os bons Espíritos. A primeira,
finalmente, compreende os Espíritos puros, os que atingiram
o grau supremo da perfeição. ( itens, 100 a 113 Livro dos
Espíritos)

triunfará. Contudo o mérito da própria conquista terá de ser
feito por cada um de nós.

918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o
progresso real que lhe elevará o Espírito na hierarquia
espírita? “O Espírito prova a sua elevação, quando todos
os atos de sua vida corporal representam a prática da lei
de Deus e quando antecipadamente compreende a vida
espiritual.” A perfeição implica a prática da lei de Deus, que
representa fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos
que eles nos fizessem. E todos conhecem a Lei Divina,
pois ela está escrita em nossa consciência, porém nem
todos ainda a compreendem ou aplicam. A compreensão e
prática vão-se ampliando à medida que nos propomos
melhorar quer em gestos, pensamentos, palavras e
atitudes. Santo agostinho disse-nos como o fazer na alínea
a)da questão 919 do L.E.

919. Qual o meio de conseguir chegar á máxima: Conhece-
te a ti mesmo.” “Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra:
ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava
revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não
faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de
mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a
ver o que em mim precisava de reforma.

(continua na pág. 4)



- Ok, tudo bem. Temos que enfrentar os problemas e não
fugir dos mesmos. Como devemos olhar para eles, ou
melhor, como deveremos encará-los?

- Sabes, qualquer tipo de problema que te surja, é sempre
uma espécie de crise que terás de enfrentar, se
escolheres fazê-lo.

- Ok.

- Agora, todas as crises ou problemas, fazem-se anunciar
por um sentimento que, diga-se de passagem, é um pouco
amargo.

- Qual é?

- Isto que nós conhecemos por angústia.

- É, não é nada agradável.

- Como sabes, este sentimento reflecte um certo medo em
relação ao que é inexplorado, inexplicado ou indefinido
para nós.

- Por isso, esse receio de enfrentar o que, por aí abaixo
vem.

- Então, como devo encarar esse sentimento?

O que é o Espiritismo?   “Criatividade” O que é o Espiritismo?   “Criatividade” 
Pedro Pedro Silva                                           Silva                                           Continuação

Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o
que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal
circunstância, … “… Perguntai ainda mais: “Se aprouvesse a
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-- Sim, o que é que tem?

- A consoante “s”.

- E depois?

- Retira essa vogal.

- Fica: crie.

- Ou seja, a consoante retirada do vocábulo significa os
avanços que deste aos problemas que enfrentaste com
resignação e paciência.

-Resignação?

(continua)

- Então, como devo encarar esse sentimento?

- Muita gente prefere refugiar-se nos ansiolíticos e noutros
psicofármacos.

- Para não falar no álcool.

- Também! Passa a olhar para esse sentimento como se
fosse uma espécie de mestre.

- Como assim?

- Nunca ouviste dizer que quando o aluno está preparado,
o mestre aparece?

- Sim, já ouvi.

- Então, para que ele surja, é sinal que já possuis
capacidades para o solucionar.

- O problema que me aparece?

- Sim. Sempre que foges ao mesmo, este não deixa de
existir. Mais cedo ou mais tarde, terás de enfrentá-lo.

-Se não for esse, um semelhante.

-Sim, trata-se, aqui, do nível de complexidade. Pode ser
outro qualquer. Ao enfrentares esses desafios, tornas-te
mais confiante, mais seguro e com maiores capacidades
de criar. Repara na palavra: crise.

Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de
alguém, ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada
pode ser ocultado?”…. As respostas vos darão, ou o descanso
para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que
precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto,
a chave do progresso individual…. Por isso foi que primeiro
chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes
de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções,
que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com
este objetivo é que ditamos O Livro dos Espíritos.” SANTO
AGOSTINHO.

Se, efetivamente, seguíssemos o conselho de Santo
Agostinho, interrogássemos mais amiúde a nossa consciência,
veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, por
não sondarmos a natureza dos nossos atos. O caminho para a
perfeição só pode ser na prática do bem, daí a Doutrina
Espírita referir que “O verdadeiro homem de bem é o que
cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior
pureza.” “O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de
justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza
(Continua na pág. 5)
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.” O amor e a caridade são, então, o complemento da lei
de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem
possível. O ser humano chegará a ser verdadeiro homem
de bem, quando, na sua plenitude, quando respeitar os
demais e fizer o que gostaria que os outros lhe fizessem.
Percebe-se que o homem de bem é aquele que é sincero,
que se conhece a si mesmo, se analisa, se interroga e
observa a si próprio. Isso demonstra maturidade espiritual
em progresso. Qual o bem que podemos fazer? “Todo
aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, mil
ocasiões encontrará de realizar o seu desejo.” “Sede vós,
pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos
céus” O Mestre convidou-nos a esforçarmo-nos em nossa
melhoria, certos de que, em nos melhorando, estamos
contribuindo efetivamente para a chegada desse mundo
de paz e amor que tanto desejamos. O espiritismo, por
sua vez, sendo uma doutrina prática, traz mais que uma
mensagem de vida, pois nos incentiva a agirmos em
conformidade com as Leis de Deus e nos revela o melhor
meio de ação para efetuarmos nossa reforma intima e
chegarmos ao homem de bem de que fala o evangelho.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
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chegarmos ao homem de bem de que fala o evangelho.

Mestre, Jesus:

Obrigada pela oportunidade de aqui reunidos
podermos conhecer um pouco mais do caminho que
nos levará até ti. Que não nos falte mais a vontade de
queremos adiantar moralmente. Preservai-nos do
orgulho que certamente nos impediria de perceber
nossos defeitos. E ajudai-nos a aproveitar a existência
atual para que um dia ao sairmos dela, sejamos
melhores do que quando entrámos.


