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Caro leitor/a,

2016 chegou! Antes de

avançarmos no novo ano

paremos um pouco meditando

e fazendo um balanço ao que

já passou. Nos pratos da

balança retiremos os

aspectos negativos e

aumentemos os do prato

positivo. Tracemos objectivos

claros e simples e, passo a

passo, caminhemos seguros

e firmes na fé que fortalece a

esperança. Desistir nunca!

Bom Ano!

A Direcção
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Uma 3ª aqui …“A Lei de Amor” p.1

Lá do Alto… “ XLVIII e XLIX” p. 1

O Livro dos Espíritos… “Mundo Primitivo” p. 2

E.S.E Reflexões “Necessidade encarnação” p. 2

A Visão Espírita Sobre “Demónios” p. 3

Agenda de Palestras “ Janeiro 2016” p. 4

XLVIII

Ouve com atenção e 
cuidado. Não te apresses 

em cortar o assunto, 

XLIX

Muita gente se compraz 
na transmissão de

Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis
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UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“A Lei de Amor”“A Lei de Amor”

A Lei de Amor é a Lei Divina,
a Lei de Deus.

É uma Lei perfeita, igual para
todos que atrai as almas e
rege a harmonia no Universo.
Tudo é amor num estágio
diferenciado. É através dela
que Deus governa os
Mundos.

O amor é a lei de atração
para os seres vivos e
organizados, a atração é a lei
de amor para a matéria
inorgânica. Por estas palavras
encontramos a prova da Lei

de Amor em nós e em tudo.

O Espírito, qualquer que seja
o grau de seu adiantamento,
está sempre colocado entre
um superior, que o guia e
aperfeiçoa, e um inferior, para
com o qual tem que cumprir
esses mesmos deveres.

Devemos, assim, ir ao
encontro das misérias ocultas.
Em vez de votarmos desprezo
à ignorância e ao vício,
instruir os ignorantes e
moralizar os viciados. Só
assim se constrói um Mundo
melhor.

em cortar o assunto, 
como se já o tivesses 

entendido.

Há pessoas que têm 
dificuldade de expressão

e tornam-se difíceis de 
ser compreendidas.

Após ouvires, se a 
circunstância permitir,

dialoga um pouco com o 
expositor, a fim de

que o tema te fique 
esclarecido e o 

apreendas.

Quem ouve bem, penetra 
melhor nos ensinamentos

que lhe chegam.

Ouvir, é ainda uma arte 
pouco exercitada.

comentários infelizes, 
veiculando idéias e

opiniões malsãs, 
tomando-se estafeta da 

insensatez.

Permanece discreto 
diante dos maledicentes

e injuriosos, que te 
testam as resistências, 
trazendo-te mensagens 

infames, a fim de levarem

a outrem, distorcidas, as 
tuas palavras. O silêncio, 
em tais circunstâncias, é 
como algodão que abafa 

e amortece o ruído do 
mal em desenvolvimento.

Não são teus amigos, 
aqueles que te trazem

o lixo da notícia maldosa.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
MUNDO NORMAL PRIMITIVOMUNDO NORMAL PRIMITIVO

Os Espíritos constituem um
mundo à parte, o mundo dos
Espíritos ou das inteligências
incorpóreas, fora daquele
que vemos. Este mundo
espírita, que preexiste,
sobrevive a tudo e é o
principal, na ordem das
coisas.

O mundo corporal e o mundo
espírita são independentes;
contudo, é incessante a
correlação entre ambos,
porquanto um sobre o outro
reagem incessantemente. Os

Espíritos superiores, que se
distinguem dos outros pela
sua perfeição, seus conhe-
cimentos, sua proximidade
de Deus, pela pureza de
seus sentimentos e por seu
amor do bem: são os anjos
ou puros Espíritos. Os das
outras classes se acham
cada vez mais distanciados
dessa perfeição, mostrando-
se os das categorias
inferiores, na sua maioria,
eivados das nossas paixões:
o ódio, a inveja, o ciúme, o
orgulho, etc. Comprazem-se

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”

São Luís esclarece que a

passagem dos Espíritos

pela vida corporal, a

encarnação, é necessária

para que eles possam

cumprir, por meio de uma

ação material, os

desígnios cuja execução

Deus lhes confia. É-lhes

necessária, a bem deles,

visto que a atividade que

uma injustiça; mas a

encarnação, para todos os

Espíritos, é apenas um

estado transitório. É uma

tarefa que Deus lhes

impõe, quando iniciam a

vida, como primeira

experiência do uso que

farão do livre-arbítrio. Os

que desempenham com

zelo essa tarefa transpõem
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EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
NecessidadeNecessidade dada encarnaçãoencarnação

reagem incessantemente. Os
Espíritos estão por toda
parte. Povoam infinitamente
os espaços infinitos. Tendes
muitos deles de contínuo a
vosso lado, observando-vos
e sobre vós atuando, sem o
perceberdes, pois que os
Espíritos são uma das
potências da natureza e os
instrumentos de que Deus se
serve para execução de seus
desígnios providenciais. Nem
todos, porém, vão a toda
parte, por isso que há regiões
interditas aos menos
adiantados. Os Espíritos
pertencem a diferentes
classes e não são iguais,
nem em poder, nem em
inteligência, nem em saber,
nem em moralidade. Os da
primeira ordem são os

orgulho, etc. Comprazem-se
no mal.

Há também, entre os
inferiores, os que não são
nem muito bons nem muito
maus, antes perturbadores e
enredadores, do que per-
versos.

Os Espíritos não ocupam
perpetuamente a mesma
categoria. Todos se
melhoram passando pelos
diferentes graus da
hierarquia espírita. Esta
melhora se efetua por meio
da encarnação, que é
imposta a uns como
expiação, a outros como
missão.
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visto que a atividade que

são obrigados a exercer

lhes auxilia o desen-

volvimento da inteligência.

Sendo soberanamente

justo, Deus tem de

distribuir tudo igualmente

por todos os seus filhos;

assim é que estabeleceu

para todos o mesmo ponto

de partida, a mesma

aptidão, as mesmas

obrigações a cumprir e a

mesma liberdade de

proceder. Qualquer privi-

légio seria uma prefe-

rência, e toda preferência,

zelo essa tarefa transpõem

rapidamente e menos

penosamente os primeiros

graus da iniciação e mais

cedo gozam do fruto de

seus labores. Os que, ao

contrário, usam mal da

liberdade que Deus lhes

concede retardam a sua

marcha e, tal seja a

obstinação que demons-

trem, podem prolongar

indefinidamente a neces-

sidade da reencarnação e

é quando se torna um

castigo.



- Assim como os anjos representam aqueles que se
encontram em patamares mais elevados da evolução, os
demónios definem os que estão em fases primitivas da escala
evolutiva.

- Então…existem “demónios”!

- Nunca ouviste ninguém, nenhuma mãe, chamar demónio ao
seu filho?

- Olha, eu fui um deles!

- Vês? Não estamos muito longe dessas eras. Sabes que, em
termos morais, estamos mais próximo do ponto de partida do
que da meta.

- Sim, dá para perceber. Basta olhar para o mundo como está
hoje. É cada uma que a gente ouve!

- Pois é. Desconhecendo, ainda, as leis imutáveis, metemo-

O que é o Espiritismo?   “Demónios”  Pedro SilvaO que é o Espiritismo?   “Demónios”  Pedro Silva - Autêntica prova existencial. São de tal forma
assustadoras, essas aparições, que designámos por
demónios.

- E o que são, afinal?

- Todos aqueles que, mal saídos do primitivismo espiritual,
se manifestam exteriorizando todo o seu lado irracional.

- Serão sempre assim?

- Todos nós já passámos por esses trilhos obscuros porém,
como tudo no universo está sujeito à lei da evolução, cá
estamos nós, hoje, mais sensatos, mais racionais e cada
vez mais conscientes da vida que nos rodeia e que merece
o nosso maior respeito.

- Espera lá! Esses que referiste também atingirão a pureza
espiritual?

- Claro que sim! Deus não tem filhos e enteados. Toda a
sua criação atingirá patamares de inenarrável júbilo e

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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- Pois é. Desconhecendo, ainda, as leis imutáveis, metemo-
nos em cada alhada que só visto.

- A ser assim, os demónios como pensávamos em crianças,
com chifres e tudo, não passam de historietas.

- Não é bem assim. Como por lá já passámos, por essas
fases de profunda ignorância, trazemos armazenado no nosso
inconsciente, reminiscências de todo um passado delituoso, o
qual ressurge, no consciente, quando perante estímulos que
despertam o ódio e outros sentimentos de baixa frequência
vibratória.

- Explica lá isso.

- Muitos irmãos nossos, portadores de faculdades mediúnicas,
de modo ostensivo, ligadas à vidência…

- Que vêem?

- Sim. Relatam, todos, aspectos comuns dessas mesmas
visões.

- Tais como?

- Observam vultos negros, frontal ou perifericamente, trajando
autênticos sudários negros, encapuçados e com rostos que,
diga-se de passagem, pregam sustos ao próprio susto!

- Deve ser horrível para quem vê!

sua criação atingirá patamares de inenarrável júbilo e
felicidade. Todos estamos fadados ao bem e ao amor.

- É bom ouvir isso e saber que os maus momentos por que
passamos, não durarão para sempre.

- Pois não, porque à medida que vais tomando consciência
da realidade começas a fazer novas sementeiras que mais
se coadunam com a harmonia da lei, o que te trará bons
frutos para o futuro.

- Isso é tudo muito bonito de se ouvir, mas…

- Vá lá, desembucha!

- Sempre que olho para a televisão e vejo o noticiário,
chego à conclusão que isto tudo parece estar do avesso.
Parece que está tudo doido, não achas?

- Lembras-te de te ter falado, aqui há tempos, do nosso
comodismo estar a tornar-se incompatível com a transição
planetária?

- Sim, lembro-me. E depois?

- É isso que está a acontecer.

- O quê?

- A transição planetária!

(continua)



UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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