
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em Março

de 2020. O nome "março" surgiu na

Roma Antiga, quando era o primeiro

mês do ano e chamava-se Martius, de

Marte, o deus romano da guerra. Em

Roma, onde o clima é mediterrânico,

março é o primeiro mês da primavera,

um evento lógico para se iniciar um

novo ano, bem como para que se

comece a temporada das campanhas

militares. Militar está associado a

“disciplina”. Disciplina é tudo o que

necessitamos para enveredarmos por

um caminho mais equilibrado e

harmonioso.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Retribuir o mal com o bem

Aprendestes que foi dito: “Amareis o vosso

próximo e odiareis os vossos inimigos.” Eu,

porém, vos digo: “Amai os vossos inimigos;

fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos

que vos perseguem e caluniam, a fim de

serdes filhos do vosso Pai que está nos céus

e que faz se levante o Sol para os bons e para

os maus e que chova sobre os justos e os

injustos. Porque, se só amardes os que vos

amam, qual será a vossa recompensa? Não

procedem assim também os publicanos? Se

apenas os vossos irmãos saudardes, que é o

que com isso fazeis mais do que os outros?

Não fazem outro tanto os pagãos?”

(Mateus, 5:43 a 47.)

Se o amor do próximo constitui o princípio da
caridade, amar os inimigos é a mais sublime
aplicação desse princípio, porquanto a posse
de tal virtude representa uma das maiores
vitórias alcançadas contra o egoísmo e o
orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco
no tocante ao sentido da palavra amar, neste
passo. Não pretendeu Jesus, assim falando,
que cada um de nós tenha para com o seu
inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou
amigo. A ternura pressupõe confiança; ora,
ninguém pode depositar confiança numa
pessoa, sabendo que esta lhe quer mal;
ninguém pode ter para com ela expansões de
amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa
atitude. Entre pessoas que desconfiam umas
das outras, não pode haver essas
manifestações de simpatia que existem entre

as que comungam nas mesmas ideias. Enfim,
ninguém pode sentir, em estar com um
inimigo, prazer igual ao que sente na
companhia de um amigo. A diversidade na
maneira de sentir, nessas duas circunstâncias
diferentes, resulta mesmo de uma lei física: a
da assimilação e da repulsão dos fluidos. O
pensamento malévolo determina uma corrente
fluídica que impressiona penosamente. O
pensamento benévolo nos envolve num
agradável eflúvio. Daí a diferença das
sensações que se experimenta à aproximação
de um amigo ou de um inimigo. Amar os
inimigos não pode, pois, significar que não se
deva estabelecer diferença alguma entre eles
e os amigos. […] Amar os inimigos não é ter-
lhes uma afeição que não está na natureza,
visto que o contato de um inimigo nos faz
bater o coração de modo muito diverso do seu
bater, ao contato de um amigo. Amar os
inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor,
nem desejos de vingança; é perdoar-lhes,
sem pensamento oculto e sem condições, o
mal que nos causem; é não opor nenhum
obstáculo à reconciliação com eles; é desejar-
lhes o bem, e não o mal; é experimentar
júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes
advenha; é socorrê-los, apresentando-se
ocasião; é abster-se, quer por palavras, quer
por atos, de tudo o que os possa prejudicar; é,
finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o
bem, sem a intenção de os humilhar. Quem
assim procede preenche as condições do
mandamento: Amai os vossos inimigos.

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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CXLVIII

CXLIX
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Todos sofrem, enquanto estão no mundo.
A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do 
amor não vivido.
Diante desta fatalidade inevitável, que o Espírito enfrenta nos mais variados matizes,
cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança.
O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz.
A doença física ou mental, a aflição económica ou moral, passam, deixando os 
resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas.
Não te consideres, pois, infeliz, quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção 
expungitiva e segue adiante, encorajado.

Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida.
O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da 
evolução.
Deus é Pai Misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, 
resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, 
sem cujos valores permanece criança espiritual.
Deus não tem preferências e nos ama a todos.
Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor 
aquelas que te irão beneficiar.
Desesperar-te? Nunca!



- No esquecimento dos nossos próprios
interesses.

- Não é lá muito fácil, isso.

- Eu sei, eu sei. É preciso arranjar uma
ocupação que nos facilite a mudança de rumo
da vaga de pensamentos que banha o nosso
ser. Sempre que te ocupas com algo, algo
útil, e quando digo útil, não é só para ti mas,
para todos, a tua mente foca essa ocupação,
libertando-te, aos poucos, daqueles que se
direcionam, apenas, para os teus interesses.

- Esquecer-me de mim para me sentir mais
ligado ou conectado ao outro, não é assim?

- Nós, de facto, sempre estivemos
interligados, basta ver a nossa origem e
nossa essência. Somos seres divinos que
estamos a conquistar terrenos espirituais com
o objectivo de percebermos o que somos.
Uma boa forma de o fazer é treinares ou,
começares por relativizar os teus próprios
problemas.

- Sim, já tínhamos falado disso aqui há
tempos.

- Por falar em tempos, devemos aproveitar,
cada vez mais, o nosso tempo, aquele que
passamos aqui na Terra para que, ao se
aproximar o regresso ao “lar”, à pátria
espiritual, possamos, ao fazer um balanço da
nossa curta passagem, constatar que
deixamos o mundo um pouco melhor.

O que é o Espiritismo?
“Esquecimento de Si”     Pedro Silva
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- Tens razão, curta passagem. Além do
mais, tenho a sensação que o tempo está
a passar, cada vez mais, rapidamente.
- Não é só tu a sentires isso. Muita gente,
desde os mais novos aos mais velhos,
também o sentem. Sabes que estão a
reencarnar espíritos mais evoluídos aqui
na Terra para nos ajudarem a ultrapassar
este marasmo que atravessamos. Trazem
novas ideias, novos conhecimentos e
comportamentos mais pacíficos. Tudo isso
contribui para que a frequência vibratória
aumente e torne tudo mais acelerado. Há
um fenómeno, se é que podemos chama-
lo assim, que se denomina por
“ressonância de Schumann” que se
manifesta como um campo
electromagnético, que dista do solo até
cerca de 100 km acima de nós e em torno
de todo o planeta. Ora, este enorme
campo pulsa como se fosse o coração da
Tera e, a partir da década de oitenta, tem-
se verificado um aumento dessa mesma
frequência o que provoca a sensação, a
real sensação, de que os dias estão,
realmente, a passar mais depressa.
- Até o tempo está stressado!
- É a transição.
- A mudança para um mundo melhor.

(Continua)
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Uma das maiores violências que se pode
fazer contra outro ser humano é tirar-lhe a
oportunidade da experiência no corpo físico,
seja através o homicídio, da pena de morte,
da eutanásia ou ainda através do aborto.

Vamos apresentar algumas reflexões sobre o
tema, com base na Doutrina Espírita,
procuremos meditar um pouco a este respeito,
para que possamos evitar que este tipo de
atitude continue acontecendo.

Ao falar em aborto, a paixão costuma falar
mais alto e é esquecido o ensinamento maior
que Jesus nos deixou:

“AME O SEU PRÓXIMO COMO A SI
MESMO”.

Ignorar é desconhecer algo a respeito “de” e
nestes casos em relação à Lei Divina.

Quem desconhece a continuidade da vida
após o desencarne no plano físico, presume
que existe o acaso na formação dos laços
familiares. Tal desconhecimento não a isenta
da responsabilidade, por todas as
consequências, que o aborto possa vir a
gerar. Desconhece e não percebe que além
de ter sido impedido a oportunidade, àquele
espirito, de cumprir o seu plano
reencarnatório, os mais prejudicados serão,
eventualmente, aqueles pais.

Quanto à eutanásia, o tema é fraturante,
divide a opinião da população, da classe
médica, outros profissionais de saúde e
juristas.

É importante destacar que a eutanásia é um
ato de vontade própria e individual do

doente, quando está de plena consciência
escolha entre cessar o seu sofrimento em vida
ou continuar a lutar.

A sua despenalização foi aprovada no
Parlamento, a 20 de fevereiro de 2020, mas o
processo está ainda numa fase inicial e
segue-se agora um longo processo até que o
fim da criminalização da morte assistida seja
uma realidade. Todos os cinco projetos de lei
levados a votação foram aprovados e serão
discutidos na especialidade. O objetivo é
alcançar consenso para um texto único e
comum, que será efetuado em sede de
especialidade.

A prática de eutanásia é suportada pela teoria
que defende o direito do doente incurável de
pôr termo à vida quando sujeito a sofrimentos
físicos ou psíquicos intoleráveis.

Em Portugal existe uma lei que projeta o
testamento vital, aprovado em 2012, por
unanimidade, no parlamento e regulamentada
em 2014.

Quase 25 mil portugueses têm o seu
testamento vital registado, segundo dados
oficiais do final do ano passado, que mostram
que são as mulheres que mais recorrem às
diretivas antecipadas de vontade.

O testamento vital, segundo a lei civil, é um
direito de todo o cidadão maior de idade, que
consiste em manifestar que tipo de tratamento
e de cuidados de saúde pretende ou não
receber quando estiver incapaz de expressar
a sua vontade.

Continua na próxima página
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No testamento vital é também permitida a
nomeação de um ou mais procuradores de
cuidados de saúde.

O registo do testamento vital permite que os
médicos tenham informação atempada e
constante sobre a vontade do doente. Numa
situação de urgência ou de tratamento
específico, o médico assistente pode
consultar o testamento vital através de um
portal específico para os profissionais de
saúde. Mais do que um direito é um dever
termos uma morte digna, porém, não é o
sofrimento que a torna indigna e sim a forma
como vivenciamos esse sofrimento. A
Doutrina Espírita ajuda a encontrar um
significado para o sofrimento e, dessa forma,
contribui para a dignidade da vida até ao
momento do desencarne, pois esclarece-nos
que, o que, torna o sofrimento insuportável é o
sofrer sem sentido. A vida tem de ser
defendida e não a morte autorizada

E o papel do profissional de saúde? Não
podemos encontrar melhor forma de expor
qual a posição do profissional de saúde
perante o pedido de eutanásia na perspetiva
médico-espírita, do que, através da
transcrição da resposta deixada por São Luís
quando Allan Kardec no LE pergunta, se um
homem está agonizante, presa de cruéis
sofrimentos. Sabe-se que seu estado é
desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe
alguns instantes de angústias, apressando-se-
lhe o fim? A resposta dos Espíritos “Quem
vos daria o direito de prejulgar os desígnios

de Deus? Não pode ele conduzir o homem até
à borda do fosso, para daí o retirar, a fim de
fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas
das que tinha? Ainda que haja chegado ao
último extremo um moribundo, ninguém pode
afirmar com segurança que lhe haja soado a
hora derradeira. A Ciência não se terá
enganado nunca em suas previsões?”

Lembremos que o Juramento de Hipócrates
não é obrigatório, mas possui forte carga
simbólica por marcar o início da atividade dos
médicos, sendo no fundo um passo em que
os novos clínicos juram praticar a medicina
honestamente. Miguel Guimarães, Bastonário
da ordem dos médicos sublinha a sua posição
será manter o atual código deontológico dos
médicos que determina que o médico deve
respeitar a dignidade do doente no fim de
vida, mas é-lhe «vedada a ajuda ao suicídio, a
eutanásia e a distanásia J. Herculano Pires
na sua obra intitulada Dialogo com os vivos,
no item 20 “Piedade assassina” lembra que “A
eutanásia é uma questão de lógica. Se
partirmos da premissa de que a morte é o fim,
chegamos naturalmente à conclusão de que
matar um doente incurável ou uma criança é
um ato de piedade. Mas se partirmos da
premissa de que a morte é apenas o fim de
uma existência, nossa piedade será
assassina. Uma premissa falsa leva-nos a um
raciocínio criminoso.”

Continua na próxima página
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Lembremos que o Espiritismo só é valido se
puder oferecer soluções, com base na ética,
para os problemas do dia a dia. É a 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 suas opiniões, decisões e
ações.

O Espiritismo não obriga ninguém a crer em
nada, e muito menos pretende obrigar alguém
a seguir uma ou outra ideia. Apenas
esclarece-nos quais são os assuntos
regulados apenas por leis humanas e quais
são por leis divinas.

Por fim e em jeito de reflexão transcrevemos
uma mensagem, psicografada a 20 de
fevereiro de 2020:

“Os homens escolheram com a falsa razão

Os Homens escolheram e não foi em vão

Os homens escolheram e aprenderão

Os homens escolheram e a Terra mantém a
sua a evolução

Os Homens, um dia, verão o seio do Amor

Nada é em vão, a razão e a verdade, trarão a
luz e o Amor necessário

Assim, um dia se encontrarão e amarão. Dia
memorável na desilusão dos decisores.”

UMA 3ª AQUI

“Valorizaremos a Vida”  (Conclusão)
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Além de se melhorarem pessoalmente os
Espíritos também ajudam na harmonia do
Universo, executando as vontades de Deus,
cujos ministros eles são. A vida espírita é uma
ocupação contínua, mas que nada tem de
penosa, como a vida na Terra, porque não há
a fadiga corporal, nem as angústias das
necessidades. Todos os Espíritos têm
deveres a cumprir sejam eles perfeitos ou
imperfeitos. Para a construção de um edifício,
tanto trabalha o último dos serventes de
pedreiro, como o arquiteto. Todos os espíritos
têm que habitar em toda parte e adquirir o
conhecimento de todas as coisas, presidindo
sucessivamente ao que se efetua em todos os
pontos do Universo. Todos têm que percorrer
os diferentes graus da escala, para se
aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia
ter dado a uns a ciência sem trabalho,
destinando outros a só a adquirirem com
esforço. É o que sucede entre os homens,
onde ninguém chega ao supremo grau de
perfeição numa arte qualquer, sem que tenha
adquirido os conhecimentos necessários,
praticando os rudimentos dessa arte. As
missões dos Espíritos têm sempre por objeto
o bem. Quer como Espíritos, quer como
homens, são incumbidos de auxiliar o
progresso da Humanidade, dos povos ou dos
indivíduos, dentro de um círculo de ideias
mais ou menos amplas, mais ou menos
especiais e de velar pela execução de
determinadas coisas. Alguns desempenham
missões mais restritas e, de certo modo,
pessoais ou inteiramente locais, como sejam

assistir os enfermos, os agonizantes, os
aflitos, velar por aqueles de quem se
constituíram guias e protetores, dirigi-los,
dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons
pensamentos. Pode dizer-se que há tantos
géneros de missões quantas as espécies de
interesses a resguardar, assim no mundo
físico, como no moral. O Espírito se adianta
conforme a maneira por que desempenha a
sua tarefa. No estado de erraticidade, ou de
desmaterialização, tais ocupações são
adequadas ao grau de adiantamento deles.
Uns percorrem os mundos, se instruem e
preparam para nova encarnação. Outros,
mais adiantados, se ocupam com o
progresso, dirigindo os acontecimentos e
sugerindo ideias que lhe sejam propícias.
Assistem os homens de génio que concorrem
para o adiantamento da Humanidade. Outros
encarnam com determinada missão de
progresso. Outros tomam sob sua tutela os
indivíduos, as famílias, as reuniões, as
cidades e os povos, dos quais se constituem
os anjos guardiães, os génios protetores e os
Espíritos familiares. Outros, finalmente,
presidem aos fenómenos da Natureza, de que
se fazem os agentes diretos. Os Espíritos
vulgares se imiscuem em nossas ocupações e
diversões. Os impuros ou imperfeitos
aguardam, em sofrimentos e angústias, o
momento em que praza a Deus proporcionar-
lhes meios de se adiantarem. Se praticam o
mal, é pelo despeito de ainda não poderem
gozar do bem.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Das ocupações e missões dos Espíritos
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