
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Estimados amigos e
leitores do nosso Boletim,

a iniciar o novo mês surge
uma celebração: “O Dia
do Trabalhador”. É o mote
para continuarmos perse-
verantes neste processo
de ultrapassar provas
num contexto de um plano
de provas e expiações. O
que é mais interessante é
que fomos nós que
escolhemos o tipo que

seria o mais adequado
para a nossa evolução
individual. Perante tal
facto, não desanimemos,
não nos revoltemos e,
sim, nos resignemos
aceitando, de modo
activo, estas que nos
surgem pois, Deus não
nos dá nada superior às
nossas forças. Excelente
mês para todos!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O Consolador prometido

Todos os sofrimentos: misérias, deceções,
dores físicas, perda de seres amados,
encontram consolação na fé no futuro, na
confiança na Justiça de Deus, que o Cristo
veio ensinar aos homens. Sobre aquele que,
ao contrário, nada espera após esta vida, ou
que simplesmente duvida, as aflições caem
com todo o seu peso e nenhuma esperança
lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou
Jesus a dizer: “Vinde a mim todos vós que
estais fatigados, que Eu vos aliviarei.”
Entretanto, faz depender de uma condição a
sua assistência e a felicidade que promete
aos aflitos. Essa condição está na lei por Ele
ensinada. Seu jugo é a observância dessa
lei; mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois
que apenas impõe, como dever, o amor e a
caridade. Como diz no evangelho de São
João: Se me amais, guardai os meus
mandamentos; e Eu rogarei a meu Pai e Ele
vos enviará outro Consolador, a fim de que
fique eternamente convosco: O Espírito de
Verdade, que o mundo não pode receber,
porque o não vê e absolutamente o não
conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis,
porque ficará convosco e estará em vós.
Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito,
que meu Pai enviará em meu nome, vos
ensinará todas as coisas e vos fará recordar
tudo o que vos tenho dito. Jesus promete
outro consolador: o Espírito de Verdade, que
o mundo ainda não conhece, por não estar
maduro para o compreender, consolador que

o Pai enviará para ensinar todas as coisas e
para relembrar o que o Cristo há dito. Se,
portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir
mais tarde ensinar todas as coisas, é que o
Cristo não dissera tudo; se ele vem relembrar
o que o Cristo disse, é que o que este disse
foi esquecido ou mal compreendido. O
Espiritismo vem, na época predita, cumprir a
promessa do Cristo: preside ao seu advento
o Espírito de Verdade. Ele chama os homens
à observância da lei; ensina todas as coisas
fazendo compreender o que Jesus só disse
por parábolas. Advertiu o Cristo: “Ouçam os
que têm ouvidos para ouvir.” O Espiritismo
vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto
fala sem figuras, nem alegorias; levanta o
véu intencionalmente lançado sobre certos
mistérios. Vem, finalmente, trazer a
consolação suprema aos deserdados da
Terra e a todos os que sofrem, atribuindo
causa justa e fim útil a todas as dores.

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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Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a 
alguém caído; diz uma palavra cortês a outrem; sorri para uma pessoa
solitária, acenando-lhe fraternidade; presenteia um amigo com uma flor; faz sorrir um 
triste; enlaça em ternura um desafortunado...
Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando 
endereçadas no momento próprio e com bondade.
Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista.
Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa.

Jesus disse: “Não se turbe o teu coração”, ensinando que a calma e a confiança em 
Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade.
Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a 
vida.
A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de 
iluminação íntima.
Se colocas as tuas ansiedades em Deus e Lhe confias a tua vida, tudo transcorre 
normalmente e, se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controlo da 
situação e age com acerto.
Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente, ante as ocorrências 
malsucedidas.



- Sim, estou.

- Explica lá isso!

- Ok. A morte, como sabes, não é o fim.

- Sim, já me tinhas falado disso.

- É uma passagem. Apenas isso.

- Do plano físico para o espiritual.

- E por isso dizer-se que fulano ou sicrano,
passou-se. De facto, assim é.

- Despiu-se da sua veste carnal e segue
viagem.

- Veste carnal que, pelo esgotamento dos
órgãos que a constituem, faz com que cesse
a utilidade do fluido vital e, falece.

- Falamos apenas do corpo?

- Sim, do corpo.

- Agora, o espírito…?

- Esse viaja.

- Para onde?

- É baseado nesta tua questão que devemos
pensar, mais vezes, neste fenómeno físico.
Para onde, perguntas tu. Para onde estiver o
teu coração.

- Como assim?

- Porque onde estiver teu coração, aí estará o
teu tesouro.

- Vou para junto dos meus interesses?

- Estás a ficar quente!

- Estou perto?

O que é o Espiritismo?   “A Morte” 
Pedro Silva
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- Pensa na morte como uma ausência na
qual ficarás, por tempo indeterminado,
num país solarengo.

- Ok.

- Que irás levar de roupa na tua
bagagem?

- Para um país quente? O menos possível.

- Nem sequer um cachecol e umas meias
daquelas da Serra da Estrela? Estou a
brincar!

- Levava roupa fresca, é claro!

- Muito bem. Uma das razões para
pensarmos mais na morte, prende-se com
o facto de termos vindo ao mundo nus e
termos de partir ainda mais nus.

- Mais nus?

- É uma forma de expressão. Quer dizer
que nem levas o corpo contigo. Apenas
conhecimentos adquiridos mais as
virtudes já conquistadas. Nada mais.

- São as tais roupas frescas, não?

- Nem mais. Não confundas “país quente”
com o inferno que nos impingiam quando
crianças!

- Eu sei, eu sei.

- O pensar na morte, com frequência,
ajuda-nos neste treino que é o do
desapego.

- Das coisas terrenas?

- E não só. De algumas das nossas
imperfeições morais, também.
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- No fundo, libertarmo-nos mais do nosso
sentimento de posse.

- E do nosso orgulho.

- Grandes chagas da humanidade!

- Se reparares bem, todas as nossas
imperfeições se originam de ambas: do orgulho
e do egoísmo.

- É verdade.

- E também se chega à conclusão que há
solução para tudo, até para a morte.

- Então, se nos prepararmos, em consciência,
poderemos ter um futuro, na espiritualidade,
mais risonho.

- Mais risonho e mais “leve”. O treino, que deve
ser diário, é o de aprendermos a amealhar os
tesouros que nem a traça nem a ferrugem
poderão destruir.

- Os tesouros do espírito, não é?

- Riqueza intelectual mas, sobretudo, da moral.
Eu penso assim: - Que, ao deixar este plano
terreno, possa deixar o mundo um pouco
melhor do que aquele que encontrei, quando
cá cheguei.

- Em todas as lágrimas que ajudei a enxugar e
nos sorrisos que provoquei.

O que é o Espiritismo?  “A Morte”                 
(cont.)

Pedro Silva
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- Boa imagem, essa! Fazer todo o bem
que te for possível pois, fora da caridade
não há salvação!
- Salvação?

(continua)
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Estamos na Era da tecnologia, usamos
telemóveis sofisticados, falamos com o outro
lado do mundo numa fração de segundos.

Também será possível a comunicabilidade
com os espíritos?

De que modo se processa?

A Comunicabilidade dos Espíritos com os
encarnados é algo antiquíssimo. Factos
históricos mostram registos de manifestações
entre a humanidade terrena e o mundo dos
espíritos.

Por exemplo:

Na Grécia Antiga, era comum pedir-se
conselho às Pitonisas, conhecidas como
sacerdotisas, que em estado de transe
facultavam revelações ou faziam profecias;

Textos da Bíblia confirmam que JESUS, no
Monte Tabor, se transfigurou para falar com
Moisés e Elias, já desencarnados;

Os fenómenos de Hydeville, relatados pelas
Irmãs Fox, no século XIX, deram início á
possibilidade de comunicação com os
espíritos, uma vez que associando um
número de batidas na parede a respostas
afirmativas ou negativas, elas conseguiram
obter informações de um espirito que havia
sido enterrado em sua casa.

Em igual período da história da humanidade,
os salões parisienses tomaram como moda a
realização de sessões com mesas girantes.
Assunto que causou interesse a Kardec e que
serviu como meio de comprovação da
imortalidade da alma dando-se início ao
espiritismo. No século XX, continua a dar-se
enfase a este assunto utilizando-se a
mediunidade nas suas diversas formas e
fazendo-se experiencias com o método de
transcomunicação instrumental que utiliza
objetos eletrónicos para captar vozes de
espíritos desencarnados.

Hoje em dia, os adeptos da visão materialista
não acreditam na existência de espíritos ou na
possibilidade de eles poderem comunicar-se
mas os Espíritas não têm dúvidas a este
respeito porém, como os fenómenos
mediúnicos, foram tidos como maravilhosos
ou sobrenaturais, religiões diferentes da
Doutrina Espírita, procuram criticá-la
chamando a atenção para a proibição
mosaica de evocar os mortos.

É do conhecimento geral que Moisés proibiu
as comunicações com os espíritos. No
entanto, a proibição de Moisés é
precisamente a grande revelação da
imortalidade da alma, porque Moisés não
proibiria a consulta aos mortos se eles não
pudessem ser interrogados.

UMA 3ª AQUI
“Os espíritos comunicam-se?”

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 107  

Maio 2017

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

6



Moisés o proibiu para conter um comércio
grosseiro e prejudicial com os desencarnados.
Pois a evocação dos mortos não se originava
nos sentimentos de respeito, afeição ou
piedade para com eles, era antes um recurso
para adivinhações.

Naquela época, aliada à prática pura e
simples de evocar os mortos, havia um
verdadeiro comércio com os adivinhadores,
acompanhadas até de sacrifícios humanos.
(...)”

A proibição tinha, pois, razão de ser.

Ao contrário da visão materialista, na visão
espirita temos a certeza de que os espíritos
existem precisamente porque eles se
mostram e comunicam:

“Para que o homem conheça as coisas do
mundo visivel e desvende os segredos da
natureza material, Deus lhe deu a vista, o
corpo, os sentidos e instrumentos especiais.

Com o telescópio ele mergulha o olhar nas
profundezas do espaço e com o microscópio
descobre o mundo dos infinitamente
pequenos.

Para que penetre no mundo invisível, deu-lhe
a mediunidade.”

Neste intercâmbio de troca de ideias, além da
mediunidade, é necessário que se estabeleça
determinada sintonia de pensamentos entre
encarnados e desencarnados, desta forma
dá-se um envolvimento entre ambos que
resultará numa manifestação. escrita, falada,

audível, intuída, etc.

Grande parte dos espíritos comunica-se para
nos darem a garantia da continuidade da vida;
para nos assustar, para nos pedir ajuda e
também para nossa instrução

Pelo conteúdo das comunicações podemos
distinguir se elas são frívolas (de baixo nível),
se são sérias (de alcance limitado) ou
instrutivas (quando emitidas por espíritos
elevados).

Nos dias atuais o intercâmbio espiritual ou
mediúnico praticado no Espiritismo, tem
finalidade moralizadora e consoladora. Os
espíritos se manifestam de forma espontânea.

Consideramos que pelas orientações
instrutivas e altamente moralizadoras
fornecidas pelos benfeitores espirituais, pelo
valioso aprendizado oferecido pelos
desencarnados sofredores, a prática
mediúnica, é um fator de progresso humano
pelos benefícios que acarreta. Logo, repelir as
comunicações de além-túmulo é repudiar o
meio mais poderoso de instruir-se pelos
exemplos que tais comunicações fornecem.
Impedir as comunicações seria privar as
almas sofredoras da assistência que se lhes
pode e deve dispensar.

A experiência ensina, ainda, que a
comunicação com o além-túmulo revela o
bem que se pode fazer pelo outro. É uma
forma de caridade para com o outro pois
atendendo a quem sofre se faz ao outro o que
gostaríamos que nos fizessem.

UMA 3ª AQUI

“Os espíritos comunicam-se?”       
(cont.)
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O Espírito de uma criança que morreu em tenra
idade poderá ser tão ou mais adiantado quanto o
de um adulto, porquanto pode dar-se que muito
mais já tenha vivido e adquirido maior soma de
experiência e, sobretudo se progrediu.

O Espírito de uma criança pode até ser mais
adiantado que o de seu próprio pai. Isso mesmo
se pode notar aqui na Terra entre os
encarnados.

Se uma criança morreu em tenra idade não teve
tempo de praticar o mal, igualmente não fez o
bem e Deus não a isenta das provas que tenha
de padecer. Por isso morrer cedo não implica
que se seja um Espírito puro. Pode ser Espírito
puro, não pelo fato de ter animado apenas uma
criança, mas porque já progredira até à pureza.

O Espírito de uma criança que morre pequenina
recomeça outra existência. Se uma única
existência tivesse o homem e se, extinguindo-
se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a
eternidade, qual seria o mérito de metade do
gênero humano, da que morre na infância, para
gozar, sem esforços, da felicidade eterna e com
que direito se acharia isenta das condições, às
vezes tão duras, a que se vê submetida a outra
metade? Semelhante ordem de coisas não
corresponderia à justiça de Deus.

Com a reencarnação, a igualdade é real para
todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem

favor para quem quer que seja. Os retardatários
só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é
que o homem tenha o merecimento de seus
atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás,
não é racional considerar-se a infância como
um estado normal de inocência. Não se veem
crianças dotadas dos piores instintos, numa
idade em que ainda nenhuma influência pode ter
tido a educação? Algumas não há que parecem
trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia,
até pendor para o roubo e para o assassínio,
não obstante os bons exemplos que de todos os
lados se lhes dão? A lei civil as absolve de seus
crimes, porque, diz ela, obraram sem
discernimento.

Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram
mais por instinto do que intencionalmente.
Donde, porém, provirão instintos tão diversos em
crianças da mesma idade, educadas em
condições idênticas e sujeitas às mesmas
influências? Donde a precoce perversidade,
senão da inferioridade do Espírito, uma vez que
a educação em nada contribuiu para isso? As
que se revelam viciosas, é porque seus Espíritos
muito pouco terão progredido.

Sofrem então, por efeito dessa falta de
progresso, as consequências, não dos atos que
praticam na infância, mas dos de suas
existências anteriores. Assim é que a lei é uma
só para todos e que todos são atingidos pela
justiça de Deus.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Sorte das Crianças Depois da Morte
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