
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em Janeiro

de 2020!

Desejos de mudança foram

exteriorizados no fim de 2019. Aliado

ao desejo, adicionemos real vontade

para alterar o que temos de mudar em

nós.

Sigamos com este objectivo em mente

e contribuamos para um mundo

melhor!

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!

A Direcção

Boletim nº 139 

Janeiro 2020

Site: http://aeterceirense.pt

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA TERCEIRENSE
PELA DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO NOS AÇORES

VISITE O NOSSO SITE



1

Boletim nº 139

Janeiro 2020

Í
N
D
I
C
E

E.S.E – Reflexões “Caridade e criminosos” p.2

Lá do Alto… “CXLIV e CXLV“ p.3

A Visão Espírita Sobre “A outra face” p.4

Uma 3ª aqui “Ajuda-te que o Céu…” p.5

O Livro dos Espíritos “Pactos” p.6

Agenda de Palestras “Janeiro 2020” p.8

Site: http://aeterceirense.pt

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA TERCEIRENSE
PELA DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO NOS AÇORES



Boletim nº 139

Janeiro 2020

Site: http://aeterceirense.pt

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Caridade para com os criminosos

O que diz o Espírito de Isabel de França:

A verdadeira caridade constitui um dos mais
sublimes ensinamentos que Deus deu ao
mundo. Completa fraternidade deve existir
entre os verdadeiros seguidores da sua
doutrina. Deveis amar os desgraçados, os
criminosos, como criaturas, que são, de
Deus, às quais o perdão e a misericórdia
serão concedidos, se se arrependerem,
como também a vós, pelas faltas que
cometeis contra sua Lei. Considerai que sois
mais repreensíveis, mais culpados do que
aqueles a quem negardes perdão e
comiseração, pois, as mais das vezes, eles
não conhecem Deus como o conheceis, e
muito menos lhes será pedido do que a vós.
Não julgueis, oh! não julgueis absolutamente,
meus caros amigos, porquanto o juízo que
proferirdes ainda mais severamente vos será
aplicado e precisais de indulgência para os
pecados em que sem cessar incorreis. […] A
verdadeira caridade não consiste apenas na
esmola que dais, nem, mesmo, nas palavras
de consolação que lhe aditeis. Não, não é
apenas isso o que Deus exige de vós. A
caridade sublime, que Jesus ensinou,
também consiste na benevolência de que
useis sempre e em todas as coisas para com
o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa
virtude sublime com relação a seres para os
quais nenhuma utilidade terão as vossas
esmolas, mas que algumas palavras de
consolo, de encorajamento, de amor,

conduzirão ao Senhor supremo. […] Amai-
vos, pois, como filhos do mesmo Pai; não
estabeleçais diferenças entre os outros
infelizes, porquanto quer Deus que todos
sejam iguais; a ninguém desprezeis. Permite
Deus que entre vós se achem grandes
criminosos, para que vos sirvam de
ensinamento. Em breve, quando os homens
se encontrarem submetidos às verdadeiras
Leis de Deus, já não haverá necessidade
desses ensinos: todos os Espíritos impuros e
revoltados serão relegados para mundos
inferiores, de acordo com as suas
inclinações. Deveis, àqueles de quem falo, o
socorro das vossas preces: é a verdadeira
caridade. Não vos cabe dizer de um
criminoso: “É um miserável; deve-se
expurgar da sua presença a Terra; muito
branda é, para um ser de tal espécie, a morte
que lhe infligem.” Não, não é assim que vos
compete falar. Observai o vosso modelo:
Jesus. Que diria Ele, se visse junto de si um
desses desgraçados? Lamentá-lo-ia;
considerá-lo-ia um doente bem digno de
piedade; estender-lhe-ia a mão. Em
realidade, não podeis fazer o mesmo; mas,
pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o
Espírito durante o tempo que ainda haja de
passar na Terra. Pode ele ser tocado de
arrependimento, se orardes com fé. É tanto
vosso próximo, como o melhor dos homens;
sua alma, transviada e revoltada, foi criada,
como a vossa, para se aperfeiçoar; ajudai-o,
pois, a sair do lameiro e orai por ele.

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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CXLIV

CXLV
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Guia-te sempre pela decisão que produza menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao 
teu próximo.
Antes de assumires compromissos, reflexiona a respeito dos possíveis resultados, e 
mais facilmente saberás eleger aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o 
futuro.
Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, 
porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu 
próximo.
Isto equivale a dizer: “Não faças ao outro aquilo que não gostarias que ele te fizesse.”
O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém.

Não és um observador distante da vida.
Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e 
responsabilidades, de cujo desempenho, por ti, resultarão a ordem e o sucesso de 
muitas coisas.
A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No 
entanto, a participação consciente dá medida correta e propicia melhor 
compreensão dos dados ao alcance.
Considera-te pessoa valiosa no conjunto da Criação, tornando-te, cada dia, mais 
atuante na Obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és 
herdeiro de Deus, e o Universo, de alguma forma, te pertence.



- Sim, dar a outra face.

- Para levar mais?

- À letra, estás a levar, outra vez, a questão à
letra.

- Não é bem levar à letra, é desconhecimento
meu.

- A outra face não é o outro lado da cara,
como se julga. Felizmente, já muitos
entendem isso. A outra face, neste contexto,
é o outro lado.

- Qual?

- O lado de dentro.

- O íntimo?

- Sim, o que se relaciona com a tua essência
espiritual.

- O meu “eu”?

- Não, isso é outra questão. Falo do teu lado
divino, daquele que buscas,
incessantemente, com o objectivo de
alcançares um pouco de paz.

- E de felicidade.

- Sobretudo isso, felicidade. É essa faceta de
nós que teremos de tentar colocar mais em
acção. Já basta do olho por olho, dente por
dente da ultrapassada e gasta lei de talião.

- Pois, agora a lei é outra.

- Sim, a de causa e efeito.

- Bem diferente da anterior.

O que é o Espiritismo?
“A outra face”         Pedro Silva
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- E justa, perfeitamente justa. Quando se
aconselha a dar a “outra face” é com a
finalidade de sermos os primeiros a
abandonar o ciclo vicioso do processo
vingativo.
- Não retaliar?
- Não reagir. A reacção, seja ela qual for, é
uma resposta a uma precedente acção.
- É vibrar numa mesma frequência de
onda.
- Nem mais. Agora, tenta “reagir” a uma
determinada acção de cunho pejorativo
com outra acção de polaridade positiva.
- Dessintonia.
- Exactamente! Ao vibrares noutro
comprimento de onda mental, te afastas
de possíveis mal estares e evitas muitos
problemas futuros.
- A “outra face”, então, é o pôr “água na
fervura”.
- Já imaginaste apagar uma fogueira com
combustível?
- Estou a ver. A face, a interna, que
referias há pouco, é a da compreensão de
que o outro, o que me agride, no fundo,
está “doente” e não sabe como gerir o seu
desequilíbrio interno.
- Não sabe mas podes orientar o caminho
da cura.
- Não alimentando sua animosidade e
contribuindo para que ele repense,
futuramente, suas atitudes.
- Abandonando a falsa ideia do “eu”,
construída pelo próprio.

(Continua)
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“Pedi e vos será dado; buscai e achareis;
batei à porta e se vos abrirá; porque aquele
que pede recebe e o que procura
encontra…”

A anterior frase, contida no Evangelho
Segundo o Espiritismo, no capitulo XXV, foi-
nos dita para nos servir de estímulo a fim de
iniciarmos um processo de auto mobilização
que nos leve a refletir sobre o estado da
nossa vida, quais os problemas que mais nos
cercam (que com certeza são inúmeros) e
quais as necessidades de reajuste que a vida
a toda a hora nos reclama!

Ao recordarmos que estamos na Terra para
cumprir determinado programa, delineado na
espiritualidade antes do nosso nascimento,
melhor compreendemos que estamos sujeitos
a um conjunto de situações e objetivos para
realizar.

Mas, desejosos de que os desafios se
ultrapassem a si mesmos sem esforço,
depressa tomamos no discurso das
lamentações o ditado popular: “Viver não
custa, custa é saber viver!”

E, realmente, a menos que tenhamos um
banco para nos financiar, um tio rico e
generoso para nos governar ou uma grande
herança para gastar, tudo na vida nos obriga
ao esforço para o conseguir.

É por isso que ouvimos, por exemplo,
pianistas de raríssima beleza que nos
emocionam com sua interpretação ou
assistimos a bailarinas realizar verdadeiras

proezas de domínio corporal mas, ignoramos
os esforços que ambos fizeram para lá
chegar, não imaginamos sequer a disciplina
necessária, as lutas, as dificuldades e as
lágrimas derramadas, no começo, para agora
estarem no nível que nos faz emocionar.

Quem deseja aprender seja o que for, terá
que dedicar horas, terá que renunciar do seu
lazer a fim de que, fazendo a sua parte, possa
contar também com o auxílio Divino.

Assim nos reforça o Livro dos Médiuns (cap.
26) com a seguinte afirmação:

“Não, não! Os bons espíritos não vêm para
trabalhar por vós, vêm para vos auxiliar a
atingir as vossas metas” ou seja, o
estabelecido no vosso programa!

Claro que nenhum de nós reúne condições de
prescindir da ajuda dos Céus ou da ajuda
Divina. Mas, que não permaneçamos também
na ingenuidade de que os Céus realizarão o
que é nosso dever cumprir.

Se assim fosse onde estaria a Lei de Justiça,
onde estaria o Mérito? Jesus disse:

“Vinde a mim, vós que estais cansados,
que trabalhastes e lutastes, que Eu vos
aliviarei”

Ele não disse vinde a mim vós que estais
desocupados!

UMA 3ª AQUI

“Ajuda-te que o Céu te Ajudará”

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 139

Janeiro 2020

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

5



Não, não é verdade que haja pactos com os
maus Espíritos. Há, porém, naturezas más
que simpatizam com os maus Espíritos. Por
exemplo: queres atormentar o teu vizinho e
não sabes como hás de fazer. Chamas então
por Espíritos inferiores que, como tu, só
querem o mal e que, para te ajudarem,
exigem que também os sirvas em seus maus
desígnios. Mas, não se segue que o teu
vizinho não possa livrar-se deles por meio de
uma conjuração oposta e pela ação da sua
vontade.

Aquele que intenta praticar uma ação má,
pelo simples fato de alimentar essa intenção,
chama em seu auxílio maus Espíritos, aos
quais fica então obrigado a servir, porque dele
também precisam esses Espíritos, para o mal
que queiram fazer. Nisto apenas é que
consiste o pacto.

O fato de o homem ficar, às vezes, na
dependência dos Espíritos inferiores nasce de
se entregar aos maus pensamentos que estes
lhe sugerem e não de estipulações quaisquer
que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar
do termo, é uma alegoria representativa da
simpatia existente entre um indivíduo de
natureza má e Espíritos malfazejos.

Algumas lendas e fábulas fantásticas falam de
indivíduos que teriam vendido suas almas a
Satanás para obterem certos favores. Ora

bem, todas as fábulas encerram um
ensinamento e um sentido moral. O vosso
erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso
a que te referes é uma alegoria, que se pode
explicar desta maneira: aquele que chama em
seu auxílio os Espíritos, para deles obter
riquezas, ou qualquer outro favor, rebela-se
contra a Providência; renuncia à missão que
recebeu e às provas que lhe cumpre suportar
neste mundo. Sofrerá na vida futura as
consequências desse ato. Não quer isto dizer
que sua alma fique para sempre condenada à
desgraça. Mas, desde que, em lugar de se
desprender da matéria, nela cada vez se
enterra mais, não terá, no mundo dos
Espíritos, a satisfação de que haja gozado na
Terra, até que tenha resgatado a sua falta, por
meio de novas provas, talvez maiores e mais
penosas. Coloca-se, por amor dos gozos
materiais, na dependência dos Espíritos
impuros. Estabelece-se assim, tacitamente,
entre estes e o delinquente, um pacto que o
leva à sua perda, mas que lhe será sempre
fácil romper, se o quiser firmemente,
granjeando a assistência dos bons Espíritos.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Pactos
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