
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Estimados amigos e leitores,
entramos no mês no qual se
realizará o 8º Congresso
Espírita Mundial, em Lisboa.

Será uma excelente
oportunidade para nos
reunirmos e retirarmos mais
sementes para lançarmos
nesta missão de divulgação e
difusão nas sociedades nas

quais nos integramos.

Aproveitemos este grande
evento para reforçarmos o
nosso papel de semeadores
da Boa Nova!

A Direcção
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LXVI

Sê uma pessoa aberta às 

LXVII

Os ingredientes que excitam 

Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis
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Sê uma pessoa aberta às 
ideias, aos conceitos

novos. Discute-os, compara-
os com o que sabes e 

pensas, retirando o melhor 
proveito das informações 

que desconheces.

As ideias salutares renovam 
a emoção, abastecendo os 

sentimentos com estímulos e 
entusiasmo.

Ninguém é tão sábio que não 
necessite aprender

mais, nem tão completo que 
possa dispensar outros 
contributos para o seu 

crescimento

íntimo. Aprende mais, 
estando recetivo a novas 

contribuições.

Os ingredientes que excitam 
a mente, o corpo,

a emoção, devem ser 
evitados por ti. As melodias 

suaves, na boa música, 
harmonizam, enquanto 

outras, programadas para a

luxúria e a violência, 
desassossegam, alterando o 

ritmo nervoso. As leituras 
edificantes instruem e 

educam, da mesma forma 
que as extravagantes e 
sensuais corrompem e 

alteram a escala de valores

morais para pior. As 
conversações sadias 

levantam o ânimo,

quanto as vulgares relaxam 
o caráter. Poupa-te à onda 
de indignidade que toma

conta do mundo e das 
pessoas.

OO LIVROLIVRO DOSDOS ESPÍRITOSESPÍRITOS
MATERIALISMOMATERIALISMO

Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só
veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta
atribuem todos os nossos atos. No corpo humano
apenas veem a máquina elétrica; somente pelo
funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da
vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da
rutura de um fio, e nada mais enxergaram além desse
fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como
nada acharam senão matéria, que se tornara inerte,
como não viram a alma escapar-se, como não a
puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas
propriedades da matéria e que, portanto, à morte se
seguia a aniquilação do pensamento. Triste
consequência, se fora real, porque então o bem e o mal
nada significariam, o homem teria razão para só pensar
em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus
apetites materiais; quebrados estariam os laços sociais
e as mais santas afeições se romperiam para sempre.
[...]

(continua na pág. 2)



ESPÍRITOS PUROSESPÍRITOS PUROS
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- Sim, resignação. A dúvida está aonde?

- Quando ouço essa palavra, fico com a ideia de que temos de
aceitar tudo o que nos acontece e deixar assim mesmo, sem
fazer mais nada. Aconteceu e pronto!

- Diria que estás 50% correto no que acabas de dizer.

- Onde reside o erro?

- Na segunda parte da tua afirmação. De facto, resignação é
uma Acão que engloba um consentimento da nossa parte mas
não, de modo pacífico, como estavas a referir. É um aceitar
dos factos, de forma ativa.

- Então é, mais ou menos, como eu julgava que era.

- Quando, no outro dia, te disse que à resignação teríamos de

- De facto, há um denominador comum. Ambas traduzem
formas de consentimento.

-E a diferença é?

-- É que, enquanto a obediência reflecte um consentimento da
razão, a resignação associa-se ao consentimento do coração.

-- Estou a ver, calculismo e sentimento.

-- Quanto mais aprofundarmos o nosso aspecto racional e
sentimental, pelo esclarecimento da realidade, mais serenos
nos tornaremos para, com paciência, resolvermos todos os
desafios que encontrarmos.

-- Mais uma vez, sem revoltas.

-- Sim. Não te esqueças que, ainda, habitas num planeta
pertencente a um mundo de provas e expiações.

-- Onde não faltam as tais provas.

-- Que tu mesmo escolheste, um dia, enfrentar.

-- Pois é. Então, daqui prá frente, pensar mais com o coração
do que com a cabeça.

-- Com os dois será mais sensato. Por outras palavras, unir o
coronário ao cardíaco.

-- Falas de quê?

-- Dos centros de força.

(continua)

O que é o Espiritismo?   “Resignação” O que é o Espiritismo?   “Resignação” 
Pedro SilvaPedro Silva
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- Quando, no outro dia, te disse que à resignação teríamos de
associar a paciência, é por causa disso mesmo. É necessário
aprender a ter calma para reflectir como poderemos
ultrapassar o que nos aparece à frente. Como já se disse, é
conveniente não fugirmos aos problemas que nos surgem.

- Enfrentá-los então?

- Sim, mas cautelosamente.

- Em que sentido?

- Para termos tempo de encontrar a melhor solução para os
resolver.

- De modo pacífico.

- Quanto mais, melhor. A resignação é uma pista para isso
mesmo: enfrentar e não confrontar.

- Queres dizer, sem revoltas?

- Sem revoltas. Ao te virares contra os teus desafios, estás a
piorar as coisas. Enervas-te, preocupas-te e ficas doente. Não
te esqueças da tal frase!

- Quando o aluno está pronto…

- O mestre aparece!

- Está certo. Agora, a resignação e, de certa forma, a
obediência, não significarão a mesma coisa?

(continua)

OO LIVROLIVRO DOSDOS ESPÍRITOSESPÍRITOS
(Continuação da pág. 1)               (Continuação da pág. 1)               MATERIALISMOMATERIALISMO

A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos
esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo
ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar,
não mais pelo raciocínio somente, porém, pelos fatos. Graças
às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples
presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um
conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas
ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a
realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de
além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se
acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim
dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e
mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está
reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos.



“O instinto é guia seguro, que nunca se engana; a inteligência,
pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar”.
(A Gênese, cap. III, O bem e o mal)

O instinto é rotineiro, mas a inteligência é atributo do espírito
imortal, ela se aperfeiçoa no decurso dos milênios. Através da

inteligência o homem pode evitar as paixões instintivas e as
quedas e compreende melhor à medida que evolui.

O homem só conseguirá adquirir as múltiplas inteligências
através da evolução, do estágio de pureza de espírito. Jesus
é um exemplo das múltiplas inteligências. A Doutrina Espírita
nos ensina que, estamos em degraus diferenciados de
evolução, conforme a escala espírita, portanto, a capacidade
de lidar com as emoções está relacionada com a evolução
espiritual.

Um espírito evoluído, cuja à predominância é espiritual,
conforme evolui, menos influencia da matéria sofre, ele
consegue lidar melhor com as emoções

Na questão 919 do L.E. Qual o meio prático mais eficaz para
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Fénelon diz que o homem vive incessantemente em busca
da felicidade, que também incessantemente lhe foge,
porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra.

Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo
inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar
de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas
perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos
gozos materiais em vez de a procurar nos gozos da alma,
que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis; em
vez de procurar a paz do coração, única felicidade real
neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e
turbará, e, coisa singular! o homem, como que de intento,
cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar.

Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do
ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso;
estão perpetuamente exaltados. O que não têm e os outros
possuem lhes causa insónias. Dão-lhes vertigem os êxitos
de seus rivais; toda a emulação, para eles, se resume em

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“INSTINTO e  INTELIGÊNCIA”“INSTINTO e  INTELIGÊNCIA”

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMOEVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Os tormentos voluntáriosOs tormentos voluntários
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Na questão 919 do L.E. Qual o meio prático mais eficaz para
se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal?

– Um sábio da Antiguidade vos disse: “Conhece-te a ti
mesmo”.

Este conhecimento permite-nos Evitar o mal e fazer o bem.
Evitar que as emoções nos dominem e compliquem o nosso
destino.

O amor é o sentimento por excelência e resume a doutrina do
Cristo, conforme o Evangelho. Evitar o mal e fazer o bem.
Evitar que as emoções nos dominem e compliquem o nosso
destino.

de seus rivais; toda a emulação, para eles, se resume em
eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em
excitar, nos que se lhes assemelham pela insensatez, a
raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com
efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terão
de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a
vida! Não é a eles, decerto, que se aplicam estas palavras:
“Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados”,
visto que as suas preocupações não são aquelas que têm
no céu as compensações merecidas.

Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe
contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que
não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é
sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si, e não
para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele.
É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas.

E não será uma felicidade a calma, em meio das
tempestades da vida?
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Facebook:

https://www.facebook.com/AEspiritaTerceirense
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http://aeterceirense.blogspot.pt

Site:

http://aeterceirense.pt

Contactos Tlm: 919075332

964364606 


