
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

E chegamos ao último mês
do ano. Como o tempo voa!
Agora é tempo de pensar
mais n’Aquele que nos
deixou a mais bela
mensagem e que, queiram
quer não, dividiu toda a
história da Humanidade.
Infelizmente, o natal material
teima em ofuscar o Natal
Espiritual, o verdadeiro, o
qual nos convida à doação
de nós mesmos em
detrimento da frieza do

presente embrulhado que,
mais cedo do que se julga,
ficará remetido para um
canto. Que os presentes
sejam todos aqueles que se
querem fazer mais presentes
na vida de quem sofre.
Ofereçamos ternura, um
ombro amigo e, acima de
tudo, diálogo!

Um feliz e abençoado Natal
para todos vós, estimados e
queridos leitores!

A Direcção
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LXX

Ninguém colhe em seara 
alheia, que não haja

semeado, no que diz 
respeito aos valores

morais. Cada um é herdeiro 
de si mesmo. Espírito 

imortal que é, evolui de 
etapa em etapa, como aluno 

em educandário de amor,

repetindo a lição quando 
erra e sendo promovido

quando acerta.

Assim, numa existência dá 
prosseguimento ao que 
deixou interrompido na 
outra, corrige o que fez 

errado ou inicia uma 
experiência nova.

O que, porém, não realiza 
por amor, a dor o

convocará a executar.

LXXI

Estás mergulhado no 
oceano do amor de

Deus. Jamais te encontras 
sozinho. Deus está em ti e 

em torno de ti.

Descobre-O e deixa-te 
conduzir por Ele com

sabedoria.

És Seu herdeiro, possuidor 
do universo.

Permite que o Seu amor te 
permeie totalmente,

comandando a tua vontade 
e os teus passos, 

facultando-te crescer com 
menor ou nenhuma dose de 

sofrimento.

Em Deus tudo encontras, 
plenificando-te

completamente. 

Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO

A separação da alma e do corpo não é dolorosa. Os
sofrimentos que algumas vezes se experimentam no
instante da morte são um gozo para o Espírito, que vê
chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que
sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em
consequência da idade, o homem deixa a vida sem o
perceber: é uma lâmpada que se apaga por falta de óleo.
A alma se desprende gradualmente, não se escapa como
um pássaro cativo a que se restitua subitamente a
liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem,
de sorte que o Espírito se solta pouco a pouco dos laços
que o prendiam. Estes laços se desatam, não se
quebram. Durante a vida, o Espírito se acha preso ao
corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A
morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro
invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a
vida orgânica. A observação demonstra que, no instante
da morte, o desprendimento do perispírito não se
completa subitamente; que, ao contrário, se opera
gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme
os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-
se que o momento da morte é mais ou menos o da
libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi
toda material e sensual, o desprendimento é muito menos
rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até
meses, o que não implica existir, no corpo, a menor
vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma

simples afinidade com o Espírito, afinidade que guarda
sempre proporção com a preponderância que, durante a
vida, o Espírito deu à matéria. É, com efeito, racional
conceber-se que, quanto mais o Espírito se haja
identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja
separar-se dela; ao passo que a atividade intelectual e
moral, a elevação dos pensamentos operam um começo
de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de
modo que, em chegando a morte, ele é quase
instantâneo.
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O Espírito se encontra imediatamente com os que
conheceu na Terra e que morreram antes dele, conforme
à afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam.
Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à
entrada do mundo dos Espíritos e o ajudam a desligar-se
das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos
dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida
terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os
encarnados e os vai visitar.
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ESPÍRITOS PUROS
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UMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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- O frontal é uma espécie de janela da mente, irradiando a
força do pensamento em ambos os sentidos.

- Como assim?

- Emitindo e captando essa energia de teor electromagnético.

- Os pensamentos são poderosos, hein?

- E de que maneira!

- Então, do centro de força frontal passamos para o…?

- Laríngeo. Mas antes não queres saber a que glândula
corresponde esse centro?

- Ok, pode ser. Qual é?

- É a hipófise ou glândula pituitária. É, digamos assim, a
coordenadora e responsável pela produção de endorfina.

- Isso está ligado às sensações de dor e de prazer, se não me
engano.

- É. Em relação ao laríngeo, este está localizado na zona da
garganta. Como deves calcular, está directamente relacionado
com o aspecto da nossa expressividade.

- Da comunicação, portanto.

- Sim. Como todos estes centros se situam ao longo do
perispírito que interliga, energeticamente, espírito e corpo, o
cuidado redobrado que deveremos ter para evitar, com os
nossos desajustes espirituais, danificarmos este corpo que nos
é emprestado para estagiarmos por cá algum tempo.

- Em relação ao laríngeo, o cuidado com o que se diz e como
se diz.

- Exacto, pois as palavras carregadas de sentimento podem
prejudicar ou beneficiar o aparelho fonador, consoante o teor
emocional que adicionarmos aos vocábulos que
exteriorizamos através da linguagem verbal.

- Podes dar exemplos?

- Aqueles que foram grandes oradores, utilizando a
palavra para o mal, induzindo almas ao erro e à
destruição, reencarnam com a mudez. Aqueles que
adicionando ódio ao verbo com o objectivo de ofender,
prejudicar e magoar, renascem com aspectos ligados à
gaguez e a outras anomalias cerebrais que não as
responsáveis por este efeito vocal.

- Hoje querem falar mas o travão é accionado.

- Tudo começa a fazer sentido quando remontamos às
causas e as tais “injustiças” de Deus…

- Deixam de fazer qualquer tipo de sentido.

- Sim, no fundo, está tudo certo. Somos, de facto, os
construtores do nosso próprio destino. Está, somente, nas
nossas mãos, o conduzir bem ou mal, a nossa vida.

- Deixa-me adivinhar qual a glândula correspondente.

- Força!

- É a tiróide.

- Muito bem!

- Esta era fácil. Vamos ao seguinte.

- Chacra ou centro de força cardíaco.

- Ai os enfartes!

- Ai as emoções!

(continua)

O que é o Espiritismo?   “Centros de Força II” 
Pedro Silva
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Muitas pessoas afirmam:

Vamos orar. Outras dizem: vamos rezar. Será que existe
alguma divergência entre as duas ações?

A oração ou a prece, é comunhão pelo pensamento com o
universo espiritual e divino; é o instrumento que nos vai
permitir a entrada, nas esferas da vida real e superior, aquela
que não tem termo. A resposta da prece depende da justiça
do pedido e do merecimento de quem a profere. Nota-se que
a distinção entre uma e a outra é a consistência das palavras,
mas tanto uma como a outra, desde que auferida de fé, tem a
mesma finalidade e importância, desde que haja envolvimento
emocional e com o perdão no coração. A ação da prece se
fortalece quando oramos, ou estamos agradecendo a algo, ou
pedindo algo, para nós ou para outrem, ou pelos vivos ou
pelos mortos. A reza é uma repetição de fórmulas-tipo, não
nascidas do coração mas do intelecto, pois são criadas por
outros, as quais são repetidas vezes sem conta.

Na Q. 659 do LE:

“Qual o caráter geral da prece?”

“A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele; é
aproximar-se dele; é pôr-se em comunicação com ele. A três
coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir,
agradecer.”
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mas não as busquemos neste mundo e, agora, quando
Deus nos envia os Espíritos que lhe pertencem, para nos
instruírem acerca da felicidade que Ele nos reserva,
aguardemos pacientemente o anjo da libertação, para nos
ajudar a romper os liames que nos mantêm cativo o
Espírito. Lembremo-nos de que, durante o nosso degredo
na Terra, temos de desempenhar uma missão de que não
suspeitamos, quer dedicando-nos à nossa família, quer
cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou.
Se, no curso desse degredo–provação, exonerando-nos
dos nossos encargos, sobre nós desabarem os cuidados,
as inquietações e tribulações, temos que ser fortes e
corajosos para os suportar. Enfrentemos os problemas
resolutos. Duram pouco e nos conduzirão à companhia dos
amigos por quem choramos e que, jubilosos por ver-nos de
novo entre eles, nos estenderão os braços, a fim de guiar-
nos a uma região inacessível às aflições da Terra.

UMA 3ª AQUI
“Orar ou rezar?”

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A melancolia

François de Genève ao falar sobre a melancolia pergunta-nos
se, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos nossos
corações e nos leva a considerar amarga a vida? É que o
nosso Espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se
esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos
esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses
esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a
influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de
apatia, e nos julgamos infelizes. Temos que resistir com
energia a essas impressões que nos enfraquecem a vontade.
São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por
uma vida melhor;

No passado dia 19 de novembro, decorreram as “V
Jornadas Culturais Espíritas da Ilha Terceira” no Centro
Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo,
organizadas pela Associação Espírita Terceirense e com o
apoio da Federação Espírita Portuguesa. À hora prevista,
10 da manhã, foi aberto o Auditório para a recepção do
público que, com serenidade e expectativa, se acomodou
confortavelmente à espera do que seria exposto. Às 10:30,
Reinaldo Barros, à viola, iniciou o evento com um momento
musical agradável e convidativo à harmonização do
ambiente, dando lugar a umas breves palavras pelo
representante da Casa Mater do Espiritismo em Portugal
que nos abraçou com o seu encanto verbal e poético e que
congratulou esta que é uma das missões da Doutrina: a
sua divulgação. O dia estava bom e a equipe de
trabalhadores, coesa e amiga. Prece realizada e, eis que
Carla Bártolo, em representação da instituição espírita
terceirense, inicia os trabalhos, expondo o tema relativo à
“Família – Um Projecto de Educação Espiritual”. No fim, o
relógio biológico apontava a direcção de um pequeno
intervalo matinal para o tão apetecido bolo e café. Mais
despertos, ouvimos Natércia Faria, membro da Associação
Médico-Espírita de Portugal, falar sobre: “Parentalidade e
Nascimento – O Começo da Nova Família”.

V Jornadas Culturais Espíritas da Ilha Terceira
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Ângelis, Joanna., 1992, Vida Feliz, in Franco, Divaldo, , FEB,
Brasília;

Ângelis, Joanna., Vida desafios e Soluções

Kardec, A., 1857, O Livro dos Espíritos, CEPC, Lisboa;

Kardec, A., 1869, O Evangelho Segundo o Espiritismo, FEB,
Brasília;
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AGENDA DE PALESTRAS
Dezembro 2016

Referências Bibliográficas

NOSSOS CONTACTOS

Facebook:

https://www.facebook.com/AEspiritaTerceirense

Blog:

http://aeterceirense.blogspot.pt

Site:

http://aeterceirense.pt

Contactos Tlm: 919075332

964364606 

O almoço foi um momento de convívio entre colegas ilhéus
e continentais que aproveitaram para fortalecer laços que
unem os que caminham num mesmo objectivo. A abrir a
parte da tarde, Rafael Melo, de 11 anos, ao piano, nos deu
a conhecer composições de Muzio Clementi com
SONATINE, OPUS 36, Nº 3; Johann Sebastian Bach com
PRELÚDIO EM FÁ MAIOR; Ludwig van Bethoven, com
ECOSSAISE; Johann Sebastian Bach com MINUETE EM
SOL MENOR e, Joseph Kosma com a interpretação
AUTUMN LEAVES. Com esta orquestral sobremesa deu-
se início aos temas da tarde a começar por Marta Rosa, do
Centro Espírita Casa do Caminho, Lisboa, que nos falou
sobre “Adopção – Quando os nosso filhos vem através dos
outros”. Seguiu-se Pedro Silva, também em representação
da Associação local, que falou sobre “Dependência na
Família: Cibermania, Toxicomania e Codependência”. A
terminar, Reinaldo Barros, em representação do Centro
Espírita Luz Eterna, de Olhão, dissertou sobre: “Família
Corporal e Família Espiritual = Uma só Família”.

Terminadas as exposições, trabalhadores da casa, levam à
cena uma mini peça teatral intitulada “O Poder de Uma
Ideia” onde narra a história de um irmão desesperado em
vias do suicídio que, à última hora, numa beira da ponte,
encontra o Livro dos Espíritos. Extremamente grato por o
livro o ter salvo, escreve a Allan Kardec contando o
sucedido o que motiva o Codificador a, apesar das grandes
dificuldades que passava, seguir em frente com novo
ânimo. Com a mesa redonda, respondidas foram questões
pertinentes lançadas pelo público curioso. E assim, da
mesma forma como se iniciou, se fez uma prece de
profundo agradecimento por mais este dia que encheu os
corações de quem lá foi, encarnados e do plano espiritual
que rumaram aos seus lares com novas luzes de
esclarecimento e esperanças renovadas.

V Jornadas Culturais Espíritas da Ilha Terceira
(continuação)


