
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Estimados amigos e

leitores do nosso Boletim

mensal, estamos a entrar

num período desejado por

muitos: as férias. De

facto, no plano físico, o

corpo necessita de

descanso. O espírito,

esse não tem um minuto

de descanso pois, a

mente, não cessa o seu

processo de elaborar

pensamentos. Descansar

é, no fundo, mudar de

atividade, sair da rotina do

dia-a-dia profissional.

Onde estiver a tua

atividade, aí estará o teu

pensamento.

Aproveitemos para des-

cansar mas de modo

sensato para que não

percamos a ligação ao

Alto que nos assiste e

protege se estivermos

recetivos a tal.

Excelente mês de julho

para todos!

A Direcção

1

Boletim nº 109  

Julho 2017

Í
N
D
I
C
E

E.S.E – Reflexões “Aquele que se eleva …” p.2

Lá do Alto… “LXXXIV e LXXXV p.3

A Visão Espírita Sobre “Coincidências” p.4 e 5

Uma 3ª aqui “Farol de esperança” p.6 e 7

O Livro dos Espíritos “Parecenças …” p.8

Agenda de Palestras “Julho 2017” p. 9

Site: http://aeterceirense.pt

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA TERCEIRENSE
PELA DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO NOS AÇORES



Boletim nº 109  

Julho 2017

Site: http://aeterceirense.pt

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Aquele que se eleva será rebaixado

Jesus não cessa de apresentar a humildade
como condição essencial da felicidade
prometida aos eleitos do Senhor e que Ele
formulou assim: “Bem-aventurados os pobres
de espírito, pois que o Reino dos Céus lhes
pertence.” Ele toma uma criança como tipo
da simplicidade de coração e diz: “Será o
maior no Reino dos Céus aquele que se
humilhar e se fizer pequeno como uma
criança, isto é, que nenhuma pretensão
alimentar à superioridade ou à infalibilidade.

A mesma ideia fundamental se nos depara
nesta outra máxima: Seja vosso servidor
aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta
outra: Aquele que se humilhar será exalçado
e aquele que se elevar será rebaixado. O
Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria,
mostrando-nos na posição de grandes no
mundo dos Espíritos os que eram pequenos
na Terra; e bem pequenos, muitas vezes, os
que na Terra eram os maiores e os mais
poderosos. E que os primeiros, ao morrerem,
levaram consigo aquilo que faz a verdadeira
grandeza no céu e que não se perde nunca:
as virtudes, ao passo que os outros tiveram
de deixar aqui o que lhes constituía a
grandeza terrena e que se não leva para a
outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a
nobreza do nascimento. Nada mais
possuindo senão isso chegam ao outro
mundo privados de tudo, como náufragos
que tudo perderam, até as próprias roupas.
Conservaram apenas o orgulho que mais

humilhante lhes torna a nova posição,
porquanto veem colocados acima de si e
resplandecentes de glória os que eles na
Terra espezinharam. O Espiritismo aponta-
nos outra aplicação do mesmo princípio nas

encarnações sucessivas, mediante as quais
os que, numa existência, ocuparam as mais
elevadas posições, descem, em existência
seguinte, às mais ínfimas condições, desde
que os tenham dominado o orgulho e a
ambição. Não procureis, pois, na Terra, os
primeiros lugares, nem vos colocar acima
dos outros, se não quiserdes ser obrigados a
descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais
humilde e mais modesto, porquanto Deus
saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o
merecerdes.

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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LXXXIV

LXXXV
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Seleciona as tuas companhias.
Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e 
perturbam-te a marcha.
Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se, com 
aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa.
Sê gentil com os maus e estúrdios, porém, não te imiscuas com eles, seu 
comportamento, suas atividades e filosofia de vida. 
As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam.

Sê ordeiro nas tuas atividades.
Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas 
tarefas.
À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as 
concluas todas Um homem disciplinado é um tesouro.
Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes, pode 
empreender grandes realizações com a certeza do êxito.
Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa, 
significa um avançado passo no caminho da evolução.



- Porque é que não existem?

- A haver acasos ou coincidências, estarias a
afirmar que o nada existe.

- O nada?

- Sim, o vazio. Ora bem, todo o Universo e
tudo o que nele existe, está mergulhado
naquilo que conhecemos por fluido cósmico
ou fluido universal.

- Fluido quê?

- Repara no seguinte: a Inteligência Suprema,
Causa Primária de todas as coisas ou…

- Deus.

- Sim, criou aquilo que nós chamamos de
elemento primitivo.

- Isso é que é o fluido?

- Espera. É a partir desse elemento que nós,
criaturas geradas por essa mesma
inteligência suprema, iremos aprender, com o
tempo, a manipular, a modificar e a
transformar no que quisermos, a partir da
nossa vontade e da nossa capacidade, fruto
do nosso crescimento espiritual. Nesse
mesmo elemento primitivo está contido todo
um potencial infinito de possibilidades que tu,
eu e todos, poderemos concretizar mediante
a tal vontade que falei.

- Mas, porque é que falaste no tal fluido?

- Para te dizer que, se existe por toda a parte,
não deixa lugar nenhum para o nada, para o
vazio.

O que é o Espiritismo? “Coincidências” 
Pedro Silva
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- Logo, a não existir o nada…
- Acasos e coincidências também não,
pois a haver, seriam produtos dele.
- Do nada.
- Sim. Pensa no seguinte: - Como sabes, a
doutrina espírita, na sua tríplice vertente,
filosófica, científica e moral, define-se
como uma filosofia de bases científicas e
de consequências ético-morais.
- E daí?
- Vai daí que, no seu aspecto científico,
segue o mesmo axioma que a ciência dita
materialista.
- Ou seja?
- O de que não existe efeito sem causa.
- Até aqui, tudo bem. E depois?
- Repara em tudo o que te rodeia.
- Casas, apartamentos, carros, aviões?
- Sim.
- O que é que têm?
- São efeitos cujas causas residem no
resultado do trabalho, fruto da inteligência
humana.
- Já tinha dado por isso.
- Agora, repara em tudo o resto.
- Em quê?
- Nas montanhas, nos vales, rios oceanos,
planetas, cometas, estrelas, etc, etc.
- Estás-me a dizer que são, também,
efeitos?
- Achas que serão fruto do acaso, toda a
harmonia, toda a magnitude, beleza e por
aí afora? Repara só no equilíbrio e
harmonia do nosso sistema solar. Vês
algum planeta chocar com outro?
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Já pensaste na distância exacta que distam
uns dos outros por causa das forças
gravitacionais? Achas que todo este equilíbrio
foi gerado pelo acaso?

- Acho que não.

- Só uma inteligência, uma grande inteligência
para causar tudo isto.

- Ok, ok. E como aplicas isso nas nossas
relações diárias?

- Dado que o acaso não existe nem as
coincidências, tudo o que te aconteça,
acontece, sempre, por um motivo, o qual
muitas vezes desconheces. Como os
desconheces, retiras uma data de conclusões
que só te fazem sofrer. Repara, observa e
medita em tudo aquilo que te surge na vida.
Chegarás, um dia, à conclusão que não
existem problemas, chatices, injustiças.
Existem, sim, ocorrências que são necessárias
ao teu aprendizado como aluno que és, espirito
imortal que está, provisoriamente, a passar por
uma experiência humana. Se vires isto nesta
perspectiva, sofrerás muito menos e te
tornarás num ser mais equilibrado e mais
sereno.ar por uma experiência humana.

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

Pedro Silva
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- Pois bem, tentarei olhar para o que me
acontece com outros olhos de ver.

- Tenta e verás que não te arrependerás.

- Por falar em arrependimento, isso ajuda
nalguma coisa?

- O arrependimento?

(continua)



As religiões são em geral como faróis que
surgem para melhor dirigir as massas em
favor do progresso da humanidade.

De entre vários faróis existentes o espiritismo
veio para esclarecer os aflitos, iluminar
consciências e proporcionar remédios para os
nossos males. Comparamo-lo a um farol pois,
como sabemos, o farol desempenha a função
de orientador.

E porque a vida é feita de partidas e
chegadas, de idas e vindas, podemos
comparar a nossa vida a uma viagem de
barco, sujeita a turbulências e oscilações
constantes!

Essa “viagem de barco” ainda se encontra
pautada pela inconstância e pelas dificuldades
em virtude do nosso desconhecimento ou
incumprimento das leis divinas.

Necessitamos, por isso, ser confortados e
esclarecidos para que o caminho a percorrer
seja o mais suave possível e se torne em lição
proveitosa!

Encontramos no espiritismo, essa torre com
bases bem estruturadas, cujo alicerce se
sustenta nos ensinamentos de Jesus
servindo-nos de roteiro seguro para nos

mantermos firmes, sobretudo diante das
“tempestades”

Suas bases assentam numa fé raciocinada
que esclarece o homem sobre a existência de
Deus, a imortalidade da alma, a possibilidade
de comunicação com os espíritos, a
reencarnação e a pluralidade dos mundos
habitados.

Daí que seja considerado como a nova
ciência que vem revelar aos homens, por
meio de provas irrecusáveis, a existência e a
natureza do mundo espiritual e suas relações
com o mundo material.

O espiritismo mostra-nos esse mundo, não
mais como sobrenatural, mas como uma das
forças vivas e incessantemente atuantes da
natureza, como a fonte de uma infinidade de
fenómenos até então incompreendidos e
rejeitados para o domínio do fantástico e do
maravilhoso.

(continua na pág. seguinte)

UMA 3ª AQUI
“Espiritismo, farol de esperança”
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Quando nos permitimos estudá-lo, ele nos
inunda o coração de esperança, nos clareia o
pensamento e nos indica o caminho a seguir.
Sua imensa luz tem a capacidade de se
irradiar e se propagar sobretudo quando o
interiorizamos e nos assumimos responsáveis
na escolha de um caminho tumultuoso ou
não.

Há, no entanto, pessoas que julgam ser
suficiente frequentar uma associação espírita
para estabelecer ligações com o plano mais
alto ou para se livrar da sua responsabilidade
no caminho. Não sejamos tão ingénuos!

Cabe-nos o dever de tornar os ensinamentos
de Jesus visíveis pelos nossos bons
exemplos. Se, por um lado, o centro espirita
precisa de trabalhadores que cuidem do som,
da luz ou da limpeza precisamos também de
trabalhadores para a divulgação da moral e
das virtudes que nos são ensinadas por
Jesus.

Somos nós quem tem o poder de intensificar e
propagar a chama de luz que o espiritismo
nos fornece. Ele não veio ao mundo para
servir nas horas vagas!

Deus no-lo enviou sob a forma de inúmeras
manifestações sem dar a ninguém o privilégio
exclusivo de ouvir a Sua palavra, recorrendo à

ajuda de inumeráveis médiuns, que foram
despertando por toda parte.

O centro espirita representa a estrutura física
de apoio que podemos comparar a um
hospital-escola. Nele se mobilizam recursos
como passes magnéticos, entrevistas
fraternas, trabalhos de vibração e reuniões de
desobsessão para ajudar na resolução de
problemas do corpo e da alma, mas também
se fazem palestras de esclarecimento e se
reúnem grupos de estudo, para melhor
interiorizarmos os ensinamentos de Jesus e
os carregarmos para as nossas ações diárias.

Por tudo isto, espiritismo é verdadeiro farol.
Segui-lo é como seguir Jesus. Devemos, por
isso, colocá-lo no leme do nosso barco para a
ele recorrermos sempre que necessitarmos de
ajuda e orientação.

Por: Carla Costa

UMA 3ª AQUI

“Espiritismo, farol de esperança”                              
(cont.)
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Nenhuma relação essencial existe entre o
corpo que a alma toma numa encarnação com
o de que se revestiu em encarnação anterior,
visto que aquele lhe pode vir de procedência
muito diversa da deste, fora absurdo
pretender-se que, numa série de existências,
haja uma semelhança que é inteiramente
fortuita.

Todavia, as qualidades do Espírito
frequentemente modificam os órgãos que lhe
servem para as manifestações e lhe
imprimem ao semblante físico e até ao
conjunto de suas maneiras um cunho
especial.

É assim que, sob um envoltório corporal da
mais humilde aparência, se pode deparar a
expressão da grandeza e da dignidade,
enquanto sob um envoltório de aspeto
senhoril se percebe frequentemente a da
baixeza e da ignomínia.

Não é pouco frequente observar-se que certas
pessoas, elevando-se da mais ínfima posição,
tomam sem esforços os hábitos e as maneiras
da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a
achar-se de novo no seu elemento.

Outras, contrariamente, apesar do nascimento
e da educação, se mostram sempre
deslocadas em tal meio.

[…] O novo corpo que ele toma nenhuma

relação tem com o que foi anteriormente
destruído. Entretanto, o Espírito se reflete no
corpo. Sem dúvida que este é unicamente
matéria, porém, nada obstante, se modela
pelas capacidades do Espírito, que lhe
imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo
que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o
espelho da alma, isto é, que o semblante do
indivíduo lhe reflete de modo particular a
alma.

Assim é que uma pessoa excessivamente
feia, quando nela habita um Espírito bom,
criterioso, humanitário, tem qualquer coisa
que agrada, ao passo que há rostos
belíssimos que nenhuma impressão te
causam, que até chegam a inspirar-te
repulsão.

Poderias supor que somente corpos bem
moldados servem de envoltório aos mais
perfeitos Espíritos, quando o certo é que
todos os dias deparas com homens de bem,
sob um exterior disforme.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Parecenças Físicas e Morais



9

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;

AGENDA DE PALESTRAS
Julho 2017

Referências Bibliográficas

Facebook: @AEspiritaTerceirense
Blog: http://aeterceirense.blogspot.pt
Site: http://aeterceirense.pt
Contactos Móveis: 919075332 / 964364606 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA TERCEIRENSE
PELA DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO NOS AÇORES

Contatos


