
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Ano novo, vida nova!

Nesta quadra natalícia,
muitos foram os desejos
exteriorizados. Desejos de
paz, amor, felicidade. Sendo
que a Paz, o Amor e a
Felicidade não se encontram
fora de nós, em sítio incerto,
façamos dos conhecimentos
adquiridos a prática que nos
impulsiona a caminhar em
direção ao auto conhe-
cimento, em direção ao

Reino dos Céus! Que seja
um ano cheio de novas
decisões objetivando a
modificação de determi-
nadas atitudes que não nos
levaram a bom porto.
Mudemos o rumo e contri-
buamos para uma sociedade
mais equilibrada. Está tudo
nas nossas mãos!

Um feliz 2017 para todos!

A Direcção
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LXXII

Abençoa com alegria cada 
oportunidade evolutiva. A 

dor enfrentada com 
resignação diminui de

intensidade, tanto quanto 
suportada em silêncio

passa com mais rapidez.

Nunca te alcançam os 
sofrimentos que não

mereças, assim como não 
passarás pela Terra,

em regime de exceção, sem 
os enfrentares.

As Leis de Deus são iguais 
para todos.

Substituindo o amor que 
escasseia, a dor é a

mestra que impulsiona ao 
avanço.

LXXIII

As lesões da alma são mais 
mortificadoras.

As feridas externas são de 
fácil cicatrização,

enquanto aquelas que 
pululam no íntimo tornam-

se de mais demorado curso.

Banha-te nas águas da 
confiança em Deus,

da paciência, da humildade, 
do perdão e do amor, não 
permitindo que o ódio, o 
egoísmo, a revolta e a 
mágoa te macerem os 

tecidos da alma. Muitas 
enfermidades do corpo 
procedem do espírito 

danificado pelos conflitos da 
emoção ou pelo ácido das 

imperfeições morais.

Cuida dos equipamentos 
internos, resguardando-

os da agressão contumaz 
do vício e da 

irresponsabilidade.. 

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

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Perturbação Espiritual

A alma passa algum tempo em estado de perturbação
depois de deixar o corpo. A perturbação que se segue à
separação da alma e do corpo não é do mesmo grau e da
mesma duração para todos os Espíritos. Depende da
elevação de cada um. Aquele que já está purificado, se
reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da
matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto
que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não
está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da
matéria.

O conhecimento do Espiritismo exerce uma grande
influência sobre a duração da perturbação porque o
Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação.
Mas, a prática do bem e a consciência pura são o que
maior influência exercem. Por ocasião da morte, tudo, a
princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para
entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como
que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de
profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação.
A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam,
à medida que se apaga a influência da matéria que ela
acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie
de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito
variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à
morte. Pode ser de algumas horas, como também de
muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde
quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o
estado futuro que os aguardava, são os em quem menos
longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a
posição em que se encontram.

Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais,
de acordo com os caracteres dos indivíduos e,
principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de
morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia,
ferimentos, etc., o Espírito fica surpreendido, espantado e
não acredita estar morto. (…)
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(…) Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto,
vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu,
mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-
se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe
por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga
até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o
Espírito se reconhece como tal e compreende que não
pertence mais ao número dos vivos.
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ESPÍRITOS PUROS
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UMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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- Emoções, coração! Está certo. Que mais me podes dizer
sobre este chacra?

- O centro de força cardíaco está ligado à sede do sentimento
nobre, por excelência.

- O amor?

- Esse mesmo. Localiza-se no centro no nosso peitoral e tem
importante função de dirigir toda a emotividade e a circulação
das forças de base.

- Os homens deveriam ter um cuidado redobrado com este,
não achas?

- Acho que sim. O homem, ao contrário da mulher, tem mais
tendência para “engolir em seco” e deixar tudo “cá dentro”.

- Ouvia-se dizer, muita vez, que homem que é homem não
chora.

- Pois é. O problema é que, se as emoções não saírem em
forma de lágrima ou de trabalho no bem, saem em direcção à
cardiologia.

- Tantos que conheço assim!

- Libertemo-nos mais das nossas cargas emocionais falando,
desabafando, enfim, drenando todas as cargas negativas
antes que…

- Aconteça um malzinho. Diz-me lá: este centro cardíaco actua
sobre que glândula?

- Sobre uma de nome Timo.

- Qual o seu papel?

- Vem a ser uma glândula relacionada com o sistema
endócrino que tem um papel fundamental no desenvolvimento
do nosso sistema imunológico. Além do mais, o cardíaco
controla todo o sistema cardiorrespiratório.

- Terá a ver com a oxigenação do nosso corpo?

- Exactamente.

- Ok. A seguir vem o…?

- Esplénico.

- Isso fica aonde?

- No lado contrário ao do fígado.

- Na zona do baço?

- Sim, ligado a esse e, também, aos nossos rins.

- Então, deixa-me pensar: rins, renal… glândulas
suprarrenais, certo?

- Dizes bem: supra, pois estão acima dos rins e são
responsáveis por gerarem hormónios que respondem ao
stress como é o caso do cortisol e da adrenalina.

- Ouvi dizer que tinha mais funções, não?

- E tem. A de converter as proteínas em gorduras e
glicose.

- Infelizmente, em relação aos rins, conheço tanta gente
que tem de utilizar filtros sanguíneos “mecânicos”, nos
serviços de diálise.

- Pois, quando o órgão está disfuncional, é isso que se
faz.

- E o baço para que serve?

- Para produzir células sanguíneas e anticorpos. Quando
vês pessoas com olhar depressivo, com baixa auto-
estima, com uma série de infecções, rancor e por aí
abaixo, é porque sofrem de um desequilíbrio nesta área.

- Uma certa apatia, talvez?

- Aquela fraqueza chata que não apetece fazer nada.

- Mas há solução para isso, não?

- Para isso e para tudo. É através do teu comportamento
mental no sentido do bem e do belo que impregnas,
através do coronário, todo o teu corpo de luz.

- Para isso é preciso mudar umas coisinhas!

- O comportamento. É necessário repensarmos nossas
atitudes e feitios. Ao fazeres isso, reactivarás esta zona
que te trará resistência imunológica, vitalidade e boa
disposição.

- Isso é o que se pretende mas…

- Dá trabalho.

- Pois dá. Por falar em trabalho, fiquei com o estômago a
“dar horas”.

- Então vai que, depois, aproveitamos para falar no centro
de força gástrico.

- Vem mesmo a propósito.

- Nada acontece por acaso.

- Já dei por isso.

(continua)

O que é o Espiritismo?   “Centros de Força III” 
Pedro Silva
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O conceito de Felicidade tem tantas faces quanto os anseios
de cada ser humano e varia de acordo com as circunstâncias.
Cada indivíduo tem a sua individualidade que se evidência na
sua forma de pensar, idêntica a de uns e diferente da de
outros.

Na visão materialista a Felicidade está vocacionada para o
“ter” (bens materiais, fama, sucesso, poder, satisfação do
prazer, realizações ambiciosas), em detrimento do “ser” (uma
pessoa de bem) proposto pelo espiritismo.

Allan Kardec refere que a Felicidade reside na paz de
consciência tranquila, do dever cumprido e, amando
indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de
recompensa pelo bem praticado. Já Divaldo Franco afirma
que a Felicidade está directamente relacionada com a
felicidade proporcionada aos outros.
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Grande distinção cumpre aqui se faça: pelo que vos
respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que
Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si
por vezes tão pesado; aceitá-las sem queixumes e com fé,
eis tudo o que de vós exige Ele. Não enfraqueçais o vosso
corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo,
pois que necessitais de todas as vossas forças para
cumprirdes a vossa missão de trabalhar na Terra. Torturar
e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a Lei
de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer.
Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio.
Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores
coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências
que acarreta.

Muito diverso é o que ocorre, quando o homem impõe a si
próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se
suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar
alguém que precise ser aquecido e alimentado e se o
vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que
Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos
perfumados para irdes à mansarda infecta levar a
consolação; vós que sujais as mãos delicadas pensando
chagas; vós que vos privais do sono para velar à cabeceira
de um doente que apenas é vosso irmão em Deus; vós,
enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas
obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e
abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos
secaram o coração, que não adormecestes no seio das
volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes
anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém,
que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e
viver no insulamento, que utilidade tendes na Terra? Onde
a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta
e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às
vossas almas, e não aos vossos corpos; mortificai o vosso
Espírito, e não a vossa carne; fustigai o vosso orgulho,
recebei sem murmurar as humilhações; flagiciai o vosso
amor-próprio; enrijai-vos contra a dor da injúria e da
calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o
verdadeiro cilício cujas feridas vos serão contadas, porque
atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade
de Deus. – Um anjo guardião.

UMA 3ª AQUI
“Felicidade”

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Provas voluntárias. O verdadeiro cilício

É lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa
questão equivale a esta outra: É lícito, àquele que se afoga,
cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou,
retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas
têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e
a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição
penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar
meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer,
sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja
possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar,
se não é bem-sucedido; nunca, porém, numa negligência que
seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar
naturalmente a outra. Pois, se Jesus disse: “Bem-aventurados
os aflitos”, haverá mérito em procurar, alguém, aflições que
lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários?
A isso responderei muito positivamente: sim, há grande mérito
quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do
próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício; não, quando
os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem
daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo
por fanatismo.
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