
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Chegamos a Fevereiro. Mês,

tradicionalmente, relacionado ao

rei momo. Da antiguidade

babilónica, enraizado no nosso

historial espiritual, carregamos

connosco resquícios dessa

barbárie que exteriorizamos na

festividade que é o carnaval.

Aqui recordamos a frase de

Paulo quando nos aconselha que

“tudo nos é lícito mas nem tudo

nos convém“. Alegria ou loucura?

Aproveitemos esta época para

diferenciar estes dois tipos

emocionais. Alegria, sim, mas

com prudência e sensatez. Um

bom mês para todos!

A Direcção

Os Espíritos têm forma
determinada, limitada e
constante para os outros
espíritos mas não para os
encarnados. O Espírito é
uma chama, um clarão, ou
uma centelha etérea. Para
os encarnados tem uma
coloração que vai do

Espírito em muitos lugares
ao mesmo tempo. Como o
Sol é um só mas, no
entanto, irradia em todos
os sentidos e leva muito
longe os seus raios.
Contudo, não se divide.
Os Espíritos não irradiam
com igual força. Essa
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coloração que vai do
colorido escuro e opaco a
uma cor brilhante, qual a
do rubi, conforme o
Espírito é mais ou menos
puro. Os Espíritos per-
correm o espaço com a
rapidez do pensamento.
Quando o pensamento
está em alguma parte, a
alma também aí está, pois
que é a alma quem pensa.
O pensamento é um
atributo. A matéria não é
obstáculo aos Espíritos
que passam através de
tudo. O ar, a terra, as
águas e até mesmo o fogo
lhes são igualmente aces-
síveis. Não pode haver
divisão de um mesmo
Espírito mas, cada um é
um centro que irradia para
diversos lados. Isso é que
faz parecer estar um

com igual força. Essa
força depende do grau de
pureza de cada um. Cada
Espírito é uma unidade
indivisível, mas cada um
pode lançar seus pensa-
mentos para diversos
lados, sem que se fracione
para tal efeito. Nesse
sentido unicamente é que
se deve entender o dom
da ubiquidade atribuído
aos Espíritos. Dá-se com
eles o que se dá com uma
centelha, que projeta
longe a sua claridade e
pode ser percebida de
todos os pontos do ho-
rizonte; ou, ainda, o que
se dá com um homem
que, sem mudar de lugar e
sem se fracionar, trans-
mite ordens, sinais e
movimento a diferentes
pontos.

UMA 3ª AQUI

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

Neste tema pretende-se
explicar, racionalmente e sem
alegorias, o significado das
palavras que o Mestre utilizou
para explicar à mentalidade
da época, esta questão. Se
levadas à letra, remetem-nos
para uma situação de
selecção, pois fala de profe-
tas. Ao sermos induzidos à
percepção de selecção, co-
meçamos a sentir-nos ex-
cluídos pensando que se trata
apenas de alguns eleitos ou
escolhidos. Analisando, mais
a fundo, constatamos que
profeta vem do termo
hebraico “nabi” que quer dizer
“aquele que chama, aquele
que anuncia”. No fundo, é
todo aquele que tem por
missão instruir a humanidade,
sobretudo no aspecto moral.

Aos poucos vamos
percebendo que o termo
profeta se refere a todos nós.
Assim, termos como: esco-
lhidos, eleitos, chamados,
passam a ter uma conotação
já não de exclusão, porque
relacionados com elites, mas
sim com opções muito pes-
soais. Eleitos, chamados e
escolhidos somos todos nós,
desde que optemos por isso.
O profeta dos hebreus é o
médium da humanidade. De
modo ostensivo ou não, todos
o somos. Com o decorrer da
palestra, chegaremos à com-
clusão de que, afinal, a
temática a todos toca e que,
como missionários, cabe ou
não, deturpar ou sermos fieis
à Verdade.



Somente na vida futura
podem efetivar-se as
compensações que Jesus
promete aos aflitos da Terra.
Sem a certeza do futuro,
estas máximas seriam um
contrassenso; mais ainda:
seriam um engodo. Mesmo
com essa certeza, difi-
cilmente se compreende a
conveniência de sofrer para

infundir paciência, mas não
explica essas anomalias, que
parecem desmentir a Justiça
de Deus. Entretanto, desde
que admita a existência de
Deus, ninguém o pode
conceber sem o infinito das
perfeições. Ele neces-
sariamente tem todo o poder,
toda a justiça, toda a
bondade, sem o que não

L

Deus dotou-te de força de 
vontade. Se te parece 
fraca, é porque não a 

tens exercitado.

Toda e qualquer função 
orgânica ou moral

necessita de exercício a 
fim de atender com

rapidez aos comandos 

LI

Quem guarda rancor, 
coleciona lixo moral e,

consequentemente, 
termina enfermando.

O mal que te façam, não 
deve merecer o teu

sacrifício. Se alguém 
deseja ver-te infeliz, age 

de forma contrária, 
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Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
BemBem--aventuradosaventurados osos aflitosaflitos -- JustiçaJustiça dasdas afliçõesaflições

ser feliz. É, dizem, para se ter
maior mérito. Mas, então,
pergunta-se: por que sofrem
uns mais do que outros? Por
que nascem uns na miséria e
outros na opulência, sem
coisa alguma haverem feito
que justifique essas posi-
ções? Por que uns nada
conseguem, ao passo que a
outros tudo parece sorrir?
Todavia, o que ainda menos
se compreende é que os
bens e os males sejam tão
desigualmente repartidos
entre o vício e a virtude; e
que os homens virtuosos
sofram, ao lado dos maus
que prosperam. A fé no
futuro pode consolar e

seria Deus. Se é sobe-
ranamente bom e justo, não
pode agir caprichosamente,
nem com parcialidade. Logo,
as vicissitudes da vida
derivam de uma causa e,
pois que Deus é justo, justa
há de ser essa causa. Isso o
de que cada um deve bem
compenetrar-se. Por meio
dos ensinos de Jesus, Deus
pôs os homens na direção
dessa causa, e hoje,
julgando-os suficientemente
maduros para compreendê-
la, lhes revela comple-
tamente a aludida causa, por
meio do Espiritismo, isto é,
pela palavra dos Espíritos.

AET |
Site: 

http://aeterceirensegeral.wix.com/aespiritaterceirense
2

rapidez aos comandos 
mentais. Treina-a nos 

pequenos hábitos-
viciosos, buscando 

corrigi-los, e, lentamente, 
vai passando para 

desafios mais 
expressivos.

Através de uma vontade 
disciplinada conseguirás

atingir os objetivos 
máximos da tua atual

existência. Não desistas 
se, de início, fracassares.

de forma contrária, 
vivendo com alegria.

Se outrem planeja 
perturbar-te, insiste na

posição de harmonia.

Se aquele que se tornou 
teu adversário trabalha

pela tua desdita, continua 
em paz. Para quem 
procura infelicitar os 

outros, a maior dor é vê-
los imperturbáveis.

Sê inteligente e não te 
desgastes à toa.



- Transição planetária? Vamos mudar de planeta?

- Depende.

- Do quê?

- Vamos devagarinho. Já deves ter ouvido falar em juízo final,
em final dos tempos, não?

- Tanta vez! Já vi tantos filmes sobre isso que já nem me
incomoda mais.

- Os filmes são um pouco alarmistas e trazem muita ficção,
como bem sabes. Agora, quando se fala nos sinais do fim dos
tempos, trata-se aqui do aspecto moral. Fala-se de uma nova
consciência colectiva, de uma nova vida. Para teres uma
ideia, o planeta, hoje, assemelha-se a uma mulher que
começou a sentir as dores de parto.

- Sei.

- E sabes, também, que dores de parto não são prenúncio de
morte mas…

- De uma nova vida.

- Muito bem!
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Pedro SilvaPedro Silva

- Sim, é um facto.

- Ou seja, paralelamente às desgraças, surge o movimento
do bem, do amor, que está a dar passos largos, a avançar
e a incomodar muitas das consciências ligadas ainda ao
egoísmo e ao orgulho.

- Daí a tal forte incompatibilidade vibracional.

- Daí as dores de parto.

- E quem vencerá? O bem ou o mal?

- Deus é eterno, não?

- Sim, não teve início nem terá fim.

- Certo. Nós, por outro lado, somos imortais e não eternos.

- Pois, porque tivemos um ponto de partida ao contrário do
Criador que sempre existiu.

- Mais: Deus não criou o mal. O que julgamos ser o mal é o
resultado das tropelias que causamos uns aos outros, fruto

AET |
Site: 

http://aeterceirensegeral.wix.com/aespiritaterceirense
3

- Muito bem!

- Então, o que é que se está a passar no momento presente,
com tanta desgraça à mistura? Serão as tais dores?

- São o início do surgimento, passo o pleonasmo, de uma
forte incompatibilidade fluídica que vai abalar, ainda muito
mais, as consciências, sobretudo as mais renitentes à
mudança.

- Por isso teres afirmado, aqui há tempos, que o comodismo
seria incompatível com toda esta transição.

- Nem mais.

- Essa incompatibilidade fluídica que referiste, é o quê?

- Se reparares nos telejornais, só vês, quase sempre,
desgraças.

- E de que maneira!

- E as boas notícias? Tudo de bom que está a acontecer e
que, raramente, põe cá para fora, para conhecimento geral?

- Pois, isso não deve vender.

- Nunca se viram tantos movimentos de solidariedade, tantas
associações e colectividades, que surgem todos os dias,
visando o bem-estar dos mais desfavorecidos: homens,
animais, florestas, oceanos. Não é assim?

resultado das tropelias que causamos uns aos outros, fruto
do desconhecimento em relação ao funcionamento das leis
divinas.

- Mas estamos sempre a evoluir, certo?

- Claro, e é por isso que, à medida que avançamos no
conhecimento, provocamos cada vez menos erros em
relação à imutabilidade da lei.

- Visto desse modo, as tais tropelias cessarão um dia.

- Sim. Logo, o mal, ao contrário do bem, tem os dias
contados.

- Ainda bem! E quanto àqueles que teimarem em manter-
se no mal?

- Por força do seu padrão vibratório mental, reencarnarão
em mundos mais primitivos.

- Um dia terás de me explicar isso melhor. O que me está a
preocupar mais, agora, é o aumento desta desgraça.

- Qual?

- Do número de suicídios!

(continua)
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