
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

CaroCaro leitor/a,leitor/a,

????????????

Nós, sem buscar a definição no
dicionário, pensamos nos tempos
em que éramos adoradores do
deus grego Eros (erotismo),
pensámos em órgãos genitais e por
aí afora.

Aos poucos, vamos entendendo
que sexo é algo muito mais

-Reencarnação (…)

Existe toda uma repressão sexual
oriunda da questão do pecado e da
culpa o que levou a que muitos de
nós reprimíssemos tão poderosa
energia.

Enquanto espíritos sujeitos à
reencarnação, trazemos polarida-
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que sexo é algo muito mais
profundo. André Luiz, espírito,
afirma que sexo ou energia sexual,
se encontra desde a união dos
princípios subatómicos até à
atracção dos astros, ou seja, desde
o infinitamente pequeno ao
infinitamente grande. Encontra-se
em tudo. Como já se afirmou, é
mais fácil a compreensão deste
tema, que gera tanta polémica,
causador de tantos distúrbios na
sociedade, quando compreende-
mos aqueles três aspectos
importantes:

- Imortalidade da alma

- Comunicabilidade com os espíri-
tos (não estamos sós)

reencarnação, trazemos polarida-
des que facilitaram todo o processo
reencarnatório de outros espíritos,
dado que reproduzimos o corpo
para ser utilizado por outro irmão
com necessidades evolutivas. A
partir do momento no qual não
necessitaremos mais de vir ao
corpo carnal, essa energia sexual,
agora sublimada, transforma-se em
respeito, simpatia e amor, sendo
toda ela direccionada para a função
de co-criadores do universo onde
iremos manipular, eficientemente, a
matéria elementar primitiva que o
Criador nos coloca à disposição,
assumindo-nos como autênticos
deuses que somos!

UMA 3ª AQUI                                              UMA 3ª AQUI                                              “Sexo, Amor e Espiritismo”“Sexo, Amor e Espiritismo”

Para melhor compreensão desta
temática, é necessário a prévia
compreensão de três realidades: o
espírito é imortal, os espíritos se
comunicam (causas das obses-
sões) e reencarnamos todos até

atingirmos a pureza espiritual.
Começando por dar uma definição
de sexo, indo ao dicionário comum,
encontramos vários sinónimos
como sensualidade, acto sexual
entre dois indivíduos, etc.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão

“Questões 37 a 42”“Questões 37 a 42”

Cap. III, Sobre a FORMAÇÃO DOS

MUNDOS

Estas questões inquirem os

espíritos sobre a formação dos

omnipotente do que estas belas

palavras da Génese – ‘Deus disse:

Faça-se a luz e a luz foi feita.’ [...]

os mundos se formam pela
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XXX

Qualquer vício escraviza e mata.

Não te vincules aos chamados 
“aperitivos sociais”, que dão 

margem a lamentáveis processos

XXXI

Torna-te pacificador.

Onde te encontres, estimula a paz e 
vive em paz.

Os tumultos que aturdem os 

Lá do AltoLá do Alto
Mensagens XXX e XXXI da Vida Feliz de Joanna de Ângelis
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mundos. As respostas estão

resumidas nas linhas seguintes:

O Universo abrange a infinidade

dos mundos que vemos e dos que

não vemos, todos os seres

animados e inanimados, todos os

astros que se movem no espaço,

assim como os fluidos que o

enchem. [...] O Universo foi feito

pela vontade de Deus. Nada

caracteriza melhor essa vontade

condensação da matéria

disseminada no Espaço [...] os

cometas são um começo de

condensação da matéria, mundos

em via de formação [...] Deus

renova os mundos, como renova os

seres vivos. [...] Nada se pode dizer

a respeito do tempo que dura a

formação dos mundos porque só o

Criador o sabe ou conhece o

número de séculos que dura essa

formação.
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margem a lamentáveis processos

de alcoolismo, nem adotes a 
posição de fumante, por parecer-te 

uma postura distinta e

de elegância, mas que conduz às 
algemas do tabagismo assassino.

Jogo, sexo, gula, anedotário servil, 
para citar somente alguns, iniciam-

se em pequenas doses,

para culminar em cárcere moral 
quando não em penitenciária 

comum.

Uma vida sadia torna-se ditosa e 
prolongada, a benefício daquele 

que assim a preserva.

Os tumultos que aturdem os 
homens e as lutas

que se travam em toda parte 
poderiam ser evitados, ou pelo 

menos contornados, se os

homens mantivessem o espírito de 
boa vontade, uns para com os 

outros.

Uma ofensa silenciada, uma 
agressão desculpada,

um golpe desviado, evitam conflitos

que ardem em chamas de ódio.

Confia na força da não-violência e a 
paz enflorescerá o teu e o coração 

de quantos se acerquem de ti.



EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO -- REFLEXÕESREFLEXÕES

“CAP“CAP.. II II II-- ItensItens 33,,44,,55 –– DiferentesDiferentes categoriascategorias dede mundosmundos habitados”habitados”
Muito diferentes umas das outras
são as condições dos mundos,
quanto ao grau de adiantamento ou
de inferioridade dos seus habitantes
[...] Nos mundos inferiores, a
existência é toda material, reinam
soberanas as paixões, sendo quase

nos quais as almas que ainda têm o
que expiar haurem novas forças,
repousando das fadigas da luta;
mundos ditosos, onde o bem
sobrepuja o mal; mundos ou
divinos, habitações de Espíritos
depurados, onde reina o bem. A

- Reencarnação e Lei de Causa e
Efeito.

- Nem mais. Sinceramente, isso da
reencarnação, para mim, faz uma
certa confusão. Ouvi, sempre, falar
em ressurreição. Que iríamos,
todos, ressuscitar no fim dos
tempos. Agora falas em

componentes terem, em grande
parte, sido digeridos pelos nossos
“irmãos inferiores”? De seus
componentes terem sido absorvidos
e passarem a fazer parte integrante
de outros seres?

- Pois...
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soberanas as paixões, sendo quase
nula a vida moral [...] nos mundos
mais adiantados a vida é toda
espiritual [...] Nos mundos
intermédios, misturam-se o bem e o
mal [...] os mundos primitivos são
destinados às primeiras encarna-
ções da alma humana para
expiação e provas, onde domina o
mal; os mundos de regeneração,

depurados, onde reina o bem. A
Terra pertence à categoria dos
mundos de expiação e provas [...]

Quando num mundo o homem
alcança o grau de adiantamento
que esse mundo comporta, passa
para outro mais adiantado, e assim
por diante, até que chegue ao
estado de puro Espírito.

AET | Site: http://aeterceirensegeral.wix.com/aespiritaterceirense 3

tempos. Agora falas em
reencarnação? Não sei,
sinceramente, para mim não
encaixa bem.

- Escuta uma coisa: ressurreição,
no fundo, é o espírito voltar a usar o
mesmo corpo que usou. Não?

- Sim, acho que sim.

- Achas racional o facto de voltares
a usar um corpo que, por motivo do
esgotamento dos orgãos e
consequente cessação de sua
vitalidade, se decompôs, se
desintegrou e de seus

- Como irá o espírito ou princípio
inteligente do universo, usar esse
mesmo corpo? Podes explicar-me?

- Pois, dessa perspectiva, não faz lá
muito sentido.

- Não será mais racional o espírito
habitar, ou usar, um novo corpo,
gerado de raiz?

- Agora é que fiquei confuso!

- Vamos começar do princípio,
passo o pleonasmo.

- Vamos lá que estou atento.

O QUE É O ESPIRITISMOO QUE É O ESPIRITISMO

-Cá estamos!

-É verdade. Uma semana passa a
correr!

-Podemos continuar com a nossa
conversa?

-Claro! É para isso que cá estamos.

- Se bem me lembro, referiste dois
aspectos que me despertaram a
curiosidade.



O QUE É O ESPIRITISMO… continuaçãoO QUE É O ESPIRITISMO… continuação

- Tu, eu, todos nós, fomos gerados

pela Inteligência Suprema, Causa

Primária de todas as coisas.

espiritual até atingirmos as

culminâncias da pureza espiritual.

Já estagiámos nos reinos mineral,

vegetal, animal e, milhões de anos

- Isso! E, para todo este

aprendizado que temos de fazer,

passamos por estágios básicos de

estudo. Estamos a aprender a

manipular a matéria densa para, um

dia, muito mais tarde,

denso do planeta onde,

presentemente, habitamos.

-E, teremos de reencarnar para

sempre? Podemos reencarnar

numa planta ou num animal? E a tal

lei, de causa e... já nem me lembro
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- Deus?

- Exacto. Partimos todos do mesmo

ponto de partida. Criados, todos,

simples e ignorantes. Simples na

forma e ignorantes em relação ao

conhecimento adquirido, ou seja,

nulo.

- Ok...

-Vimos do simples átomo e

prosseguimos nossa jornada

vegetal, animal e, milhões de anos

depois estamos, presentemente na

forma humana, no reino hominal.

Atingimos já a fase da razão.

Começamos, agora, a despertar

para esta “coisa” que conhecemos

por consciência.

- Sim, já nos vamos apercebendo

do que é certo e do que não o é.
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dia, muito mais tarde,

compreendermos como se

manipula a mais etérea, pelo

pensamento.

- Queres dizer que o pensamento é,

para os espíritos de nível superior,

aquilo que as mãos são, agora,

para nós?

- Sim, este corpo, autêntica

ferramenta de trabalho, permite que

possamos interagir com o plano

lei, de causa e... já nem me lembro

do resto!

- E efeito. Calma, tanta pergunta e

tão pouco tempo.

- Epá, tens toda a razão! Já devia

estar em casa. Pode ficar p’rá

semana?

-Comigo, tudo bem. Haja saúde!

Pedro Silva
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