
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em 2019!

Novos e repetidos desejos formulados:

“que este ano nos traga mais saúde e

paz!” Sabemos que nada vem do

exterior e não é o novo ano que o vai

trazer.

Dos desejos passemos à acção que,

com a vontade, irá concretiza-los (ou

não). Tudo depende das nossas

necessidades evolutivas. As provas e

expiações perdurarão. O tempo que

durarem só depende de cada um.

Assim, que neste ano sejamos a

diferença para melhor.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente ano com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O argueiro e a trave no olho

Como é que vedes um argueiro no olho
do vosso irmão, quando não vedes uma
trave no vosso olho? Ou, como é que
dizeis ao vosso irmão: — Deixa-me tirar
um argueiro do teu olho —, vós que
tendes no vosso uma trave? Hipócritas,
tirai primeiro a trave do vosso olho e
depois, então, vede como podereis tirar o
argueiro do olho do vosso irmão. (Mateus,

7:3 a 5.)

Uma das insensatezes da Humanidade
consiste em vermos o mal de outrem, antes
de vermos o mal que está em nós. Para
julgar-se a si mesmo, fora preciso que o
homem pudesse ver seu interior num
espelho, pudesse, de certo modo,
transportar-se para fora de si próprio,
considerar-se como outra pessoa e
perguntar: Que pensaria eu se visse alguém
fazer o que faço? Incontestavelmente, é o
orgulho que induz o homem a dissimular,
para si mesmo, os seus defeitos, tanto
morais quanto físicos.

Semelhante insensatez é essencialmente
contrária à caridade, porquanto a verdadeira
caridade é modesta, simples e indulgente.
Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto
que esses dois sentimentos se neutralizam
um ao outro.

Com efeito, como poderá um homem,
bastante presunçoso para acreditar na
importância da sua personalidade e na
supremacia das suas qualidades, possuir ao
mesmo tempo abnegação bastante para
fazer ressaltar em outrem o bem que o
eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria?
Por isso mesmo, porque é o pai de muitos
vícios, o orgulho é também a negação de
muitas virtudes. Ele se encontra na base e
como móvel de quase todas as ações
humanas. Essa a razão por que Jesus se
empenhou tanto em combatê-lo, como
principal obstáculo ao progresso.

Rua da Guarita, 186-A, 9700-079 Angra do Heroísmo
Rua da Misericórdia, 9760-500 Praia da Vitória

2

Livro disponível na livraria da AET



Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém.
Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os 
equivocados, e se afinam com eles.
Desse modo, és responsável, não só pelo que realizes, como também pelo que as 
tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos.
Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que 
pensam de igual modo e os apoiam.
Assim também, a obra do bem faleceria, se não houvesse pessoas que se lhe 
vinculassem com sacrifício e amor.
Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam 
corretamente.

Ouve com serenidade sempre que a tal sejas convocado.
Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões, 
certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza.
Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras 
indevidas, assim, buscando entender o que ele te deseja expor.
Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa-a.
O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo.
Se te esclarece ou ensina, absorve a lição.
Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de 
conforto ao ofendido.



- Achas mesmo?

- Parece. Há pessoas que são sempre a
mesma coisa. Não mudam ou não querem,
não sei!

- Sabes que isso do “nunca” é muito relativo.

- Eu sei que somos imortais, mas …

- É uma tendência nossa.

- Qual?

- A de vermos a vida como se ela se limitasse
apenas à actual, durando apenas 60, 70, ou
90 anos.

- Também sei disso.

- A nossa visão teima em basear-se no que é
palpável, mensurável, enfim, nas aparências.
Tu, se nunca tivesses mudado, eras um
simples átomo. Logo, já mudas-te e muito!
Nunca, é muito tempo.

- E essa gente que anda para aí a matar uns
e outros em nome de uma religião. Irão
mudar?

- São, como todos nós, espíritos imortais,
filhos do mesmo Pai. Agora, como já se falou,
existem imensos patamares evolutivos
coabitando no planeta.

- Esses devem ser muito primitivos, não?

- Não é por acaso que reencarnaram em
meios mais hostis. Vamos para a escola que
necessitamos para aprender.

O que é o Espiritismo?
“Nunca”         Pedro Silva
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Em relação aos que matam em nome
deste ou daquele deus ou religião, falamos
de minorias. Não são a regra.
- Eu sei, a excepção.
- É preciso mais cautela como
observamos estes factos para não meter
tudo “no mesmo saco”.
- Claro.
- E vamos todos evoluir. Todos
chegaremos lá, onde a felicidade e paz
nos aguardam.
- Ociosa?
- “Meu Pai trabalha sem cessar e eu
também o faço”, disse Jesus. O ócio
nunca foi aliado da felicidade mas, sim,
amigo das obsessões.
- Sempre acção.
- Sempre. Actividade incessante e auto
descobrimento. Não esquecer que o reino
de Deus está no íntimo de cada um e,
para conquistá-lo, só com mudança
interior, com reforma íntima.
- E o “nunca” onde se encaixa?
- No ”nunca” morremos, por exemplo.
- E as reencarnações?
- Falo do espírito, não do corpo.
- Eu sei, estou a dizer se as
reencarnações nunca acabam?
- Um dia não necessitaremos mais de
estagiar no corpo físico.
- E isso é quando?
- Depende.
- Do quê?

(continua)

4



Sob a ótica da Medicina hereditariedade é o
fenômeno biológico pelo qual se dá a
transmissão de caracteres físicos dos pais
aos filhos. Também conhecida como Herança
Genética, garante que os fatores genéticos
sejam transmitidos através da reprodução dos
seres vivos, no entanto, por si mesma, não
explica determinados factos que vão além dos
seus limites, certas particularidades, que nada
têm a ver com os caracteres biológicos dos
ascendentes.

A hereditariedade do espirito transcende as
barreiras da hereditariedade fisiológica.
Sabemos que o espirito não nasce com o
corpo. Se assim fosse, fatalmente, ele deveria
morrer com o corpo. Mas sabemos e
conhecemos a sobrevivência do Espírito.

A Pluralidade das existências permite ao
espírito, através das consequentes vivências,
o amadurecendo e acumulação de
experiências, cultura, patrimônio inalienável
que o acompanha, e que constitui a sua
própria herança.

O Espiritismo permite-nos o entendimento de
que cada indivíduo é, em verdade, herdeiro de
si mesmo. Manoel Philomeno de Miranda trata
do assunto em seu livro Temas da Vida e da
Morte, obra psicografada por Divaldo Franco,
no capítulo Reminiscências e conflitos
psicológicos, afirma que:

“se ocorrem, entre pais e filhos, semelhanças
físicas e até psicológicas, estas adquiridas
mediante convivência familiar, o mesmo não

se dá nos campos moral e intelectual. O
Espírito é o herdeiro das próprias conquistas
passadas, graças às quais se expressa no
campo da atividade nova. Os comportamentos
familiares, no entanto, influem sobre a
conduta do reencarnante, que se impregna –
especialmente quando se trata de Espírito
imperfeito – dos conflitos e das vibrações
perniciosas que lhe irão influenciar
profundamente o procedimento.”

Na psicografia de Francisco Cândido Xavier,
Missionários da Luz, Cap 14 – Proteção,
Emanuel questiona o seu orientador: “a lei da
herança, porém, será ilimitada? A criatura
receberá, ao renascer, a total imposição dos
característicos dos pais?

Recebe como resposta:

“Não (…) a criatura terrena herda tendências
e não qualidades. As tendências cercam o
homem que renasce, desde os primeiros dias
de luta, não só em seu corpo transitório, mas
também no ambiente geral a que foi chamado
a viver, aprimorando-se as qualidades
resultam do labor individual da alma
encarnada, na defesa, educação e
aperfeiçoamento de si mesma nas
experiências.”

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“A Herança do Espírito”
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Quando alguém age frequentemente em
contrário às Leis Divinas, causando mal a si
mesmo e a outrem, chega um momento em
que, por bondade, o estatuto dessas Leis
impede-o de prosseguir nesse procedimento.

Através das experiencias dolorosas, o livre-
arbítrio, pode ser-lhe, temporariamente
retirado e entramos nós na expiação, para seu
bem, os Espíritos que mantem sérias
desobediências às Leis Divinas não
permanecem indefinidamente nesse
descaminho. Há um momento em que as Leis
Divinas, compulsoriamente, a benefício deles,
dão um “basta” nos seus erros conscientes,
com forte indução do seu retorno ao bem.

Jesus definiu a Lei de Justiça ao afirmar: “a
cada um, segundo suas obras” e assim é que
chega um tempo-limite ao espírito que teima
em permanecer no erro, para que se
arrependa e opte pela sua caminhada
evolutiva, como poderemos constatar na obra,
O Problema do Ser, do Destino e da Dor” de
Léon Denis :

“Se não o faz por si, então recebe, agirão a
seu favor mecanismos divinos, impingindo-lhe
momentos difíceis, obstaculizando-lhe a
continuidade em tal proceder, passando a ter
por companhia a dor. Voltará ao Espírito que
o teve suspenso quando houver
arrependimento sincero e reconstrução dos
danos.”

Não nos podemos esquecer que “Qualquer
gestação é antecedida de planeamento no
mundo espiritual.” Cf. Eurípedes Kuhl,
Espiritismo e genética, Cap III, iten 3.4”.

Em resumo, o espírito ao reencarnar traz de
herança o seu próprio vínculo ou
compromisso de substituir os desafetos por
afetos e simpatias. Para tal conta com a ajuda
divina do véu do esquecimento sobre o
passado.

Em sã consciência, portanto, ninguém se
pode queixar do destino ou de más
circunstâncias em relação ao ambiente onde
renasceu. Haverá sempre, dentro de nós, a
luz da liberdade íntima indicando-nos a
evolução através do uso do nosso livre arbitro,
pelo que somos os nossos próprios herdeiros
e, assim sendo, temos que arcar com a
partilha dos nossos Bens ou dos nossos
males.

UMA 3ª AQUI

“A Herança do Espírito”  (Conclusão)
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Do princípio da emancipação da alma parece
decorrer que temos duas existências
simultâneas: a do corpo, que nos permite a
vida de relação ostensiva; e a da alma, que
nos proporciona a vida de relação oculta.
Contudo, não há, verdadeiramente, duas
existências. No estado de emancipação,
prima a vida da alma. São antes duas fases
de uma só existência, porquanto o homem
não vive duplamente.

Durante o sono duas pessoas que se
conhecem podem visitar-se e muitas que
julgam não se conhecerem costumam reunir-
se e falar-se. Podemos, sem que o
suspeitemos, ter amigos em outro país. É tão
habitual o fato de irmos encontrar-nos,
durante o sono, com amigos e parentes, com
os que conhecemos e que nos podem ser
úteis, que quase todas as noites fazemos
essas visitas.

Ao despertarmos, guardamos a intuição desse
fato, do qual se originam certas ideias que nos
vêm espontaneamente, sem que possamos
explicar como nos acudiram. São ideias que
adquirimos nessas confabulações.

Os Espíritos encarnados podem reunir-se em
certo número e formar assembleias. Os laços,
antigos ou recentes, da amizade costumam
reunir desse modo diversos Espíritos, que se
sentem felizes de estar juntos. Pelo termo
antigos se devem entender os laços de
amizade contraída em existências anteriores.

Ao despertar, guardamos intuição das ideias
que haurimos nesses colóquios, mas ficamos
na ignorância da fonte donde promanaram.

Uma pessoa que julgasse morto um de seus
amigos, sem que tal fosse a realidade, poderá
encontrar-se com ele, em Espírito, e verificar
que continuava vivo. Como Espírito, uma
pessoa pode ver o seu amigo e conhecer-lhe
a sorte. Se lhe não houver sido imposto, por
prova, crer na morte desse amigo, poderá ter
um pressentimento da sua existência, como
poderá tê-lo de sua morte.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Visitas Espíritas entre pessoas vivas

Livro disponível na livraria da AET
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