
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Neste mês, segundo a
tradição, celebra-se o Dia de
Finados. A homenagem aos
“mortos”, com a ocorrência
em massa de visitantes às
necrópoles, evidencia um
sinal do nosso ancestral
materialismo.

Com o conhecimento da
Doutrina Espírita, começa-

mos a olhar para este
fenómeno como um natural
regresso ao Lar, o mundo
espiritual. Para que este
regresso seja o mais
prazeroso possível, e en-
quanto estamos a caminho,
perdoemos e peçamos per-
dão aos companheiros de
jornada, de ambos os
planos. Excelente mês para
todos!

A Direcção
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LXVIII 

Quando desconheceres um 
assunto, confessa a tua 

ignorância a seu respeito. 
Não tens obrigação de 

saber tudo, de estar 
informado sobre todas as 

coisas. Questão de apreço 
é a honestidade de quem 

reconhece os próprios 
limites. E mesmo que 
estejas inteirado da 

informação que alguém te 
dá, ouve-a com paciência. 
Terás ensejo de conferi-la 

com as notícias que já tens, 
enriquecendo mais o teu 

conhecimento ou corrigindo-
o. Uma pessoa que parece 
muito bem informada, às 
vezes tem somente um 

conhecimento superficial, 
aparentando mais do que 
sabe. Quem sabe ouvir, 

lucra sempre. 

LXIX 

Ser pai ou mãe é uma 
grande responsabilidade. 

Cada criatura traz o destino 
que organizou para si 

mesma em reencarnações 
passadas. No entanto, ela 
nunca deixará de assimilar 
os exemplos vividos no lar 

pelos pais. A primeira 
escola é, pois, o lar e este, 
por sua vez, é o resultado 
da conduta dos esposos 

que se devem esforçar para 
fazê-lo agradável, honrado 
e rico de paz. Abençoa o 

teu filho com as tuas 
palavras e conduta, 

fazendo-te amigo dele em 
todas as situações. Os 
filhos, como todos nós, 

somos de Deus, e prestarás 
conta do empréstimo que te 
foi concedido para educar. 

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

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
A ALMA APÓS A MORTE

A alma no instante da morte volta a ser Espírito, isto é,
volve ao mundo dos Espíritos, donde se apartara
momentaneamente. Jamais perde a sua individualidade e
mesmo sem o corpo material continua a ter um fluido que
lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que
guarda a aparência da sua última encarnação: o seu
perispírito.

O que a alma leva deste mundo é a lembrança e o desejo
de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura
ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida.
Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade
do que deixa na Terra.

A vida do Espírito é eterna; a do corpo é transitória e
passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida
eterna.



ESPÍRITOS PUROS
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- Centros de Força?

- Ou chacras.

- Ah! Disso já ouvi falar. O que vem a ser esses chacras
então?

- O termo “chacra” vem do sânscrito, um dos vinte e tal
idiomas utilizados na Índia. Quer dizer roda ou centro.

- E para que servem?

- No fundo, são campos energéticos do tipo vórtice. Localizam-
se ao longo do que chamamos de perispírito.

- O tal corpo do espírito.

- Isso. Como tal, fazem a conexão energética entre o espírito e
o corpo físico.

- Com que finalidade?

- A cada chacra ou, centro de força, está associado, no corpo
carnal, um plexo e respectiva glândula.

- De que modo isso funciona?

- Como sabes, enquanto encarnados ou, portadores deste
corpo carnal, somos uma espécie de “3 em 1”: espírito,
perispírito e corpo. O corpo, por sua vez, serve como um
poderoso dreno dos nossos desequilíbrios mentais.

- Doenças?

- Sim, todos os nossos desequilíbrios, originários do espírito,
mais cedo ou mais tarde, se refletem no corpo físico. Daí os
centros de força terem um papel preponderante no intercâmbio
entre entidade espiritual e corpo.

- E quantos são esses centros?

- Os principais são 7.

- Há mais?

- Em verdade, para cada célula do nosso corpo, existe um
centro, ao nível do perispírito, que a energiza.

- Então assim, são milhões!

- Sim mas é melhor ficarmos só pelos 7!

- Também acho!

- Pode-se saber o nome deles?

- Ok. Temos, como principal, o centro coronário.

- De que falavas noutro dia.

- Sim. Situa-se no alto da cabeça. Os nossos irmãos
espiritualistas denominam de chacra da coroa.

- Qual é a sua função?

- É, de certa forma, a nossa “janela” para Deus. É a nossa
ligação com a espiritualidade superior.

- Terá a ver alguma coisa com as nossas inspirações?

- Exatamente! Com as inspirações. E mais: está instalado,
fisicamente, na região central do cérebro, sede da mente.
Além disso, orienta a forma, o movimento, a estabilidade,
o metabolismo orgânico e toda a vida consciente.

- Há pouco, falaste em glândulas. Neste caso, qual é a
que está associada?

- É a glândula pineal. Se fosse tu, pesquisava no Google
sobre a sua função. Encontrarás coisas impressionantes!
Pesquisa, também, pelo nome de Sérgio Filipe Oliveira.
Obterás respostas para muitas das tuas dúvidas
existenciais.

- Do coronário passamos para o…?

- Frontal. Nunca ouviste falar do “terceiro olho”?

- Sim, quando era pequeno falava-se muito nisso.

- É. Vem da tradição hindu. É o centro relacionado com a
inteligência e sensibilidade.

- Qual o seu papel?

(continua)

O que é o Espiritismo?   “Centros de Força” 
Pedro Silva
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Tudo caminha para uma transformação. Tudo muda, tudo é
passageiro, e até aquilo que parece definitivo, terá um dia,
que se modificar também, obedecendo ao determinismo das
transformações e do progresso. A Transitoriedade é uma lei
invariável, onde tudo existe subordinado a uma força
inteligente que coordena e mantém a vida.

E nós, apagados seres que aqui vivemos, estamos inseridos
nesse contexto da transformação universal, seja a
transformação do corpo físico, seja a transformação do nosso
entendimento baseados na fé lógica fruto dos ensinamentos
da doutrina espirita.

A vida uma só, em que a reencarnação e desencarne são
fases que dão lugar a novas etapa da vida direcionadas para
a perfeição. O que não muda, é que tudo muda. A
Transitoriedade parece ser a lei mais sólida e imutável de
nossas vidas e vejamos a explicação da resposta dos
espíritos à questão 171 “Em que se funda o dogma da
reencarnação?”

A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir
para o Espírito muitas existências sucessivas, é a única que
corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para
com os homens que se acham em condição moral inferior; a
única que pode explicar o futuro e firmar as nossas
esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos
os nossos erros por novas provações. A razão no-la indica e
os Espíritos a ensinam.”
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A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de
desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os
que só veem o presente; a verdadeira desgraça, porém,
está nas consequências de um fato, mais do que no próprio
fato. Dizei-me se um acontecimento, considerado ditoso na
ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é,
realmente, mais desgraçado do que outro que a princípio
causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-
me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que
saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que
causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma
infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos
ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o
que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem,
precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é
lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que
se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas
humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua
compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade
sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que
acolheis e desejais com as vossas almas iludidas. A
infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã
agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar
a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que
atordoam o homem com relação ao seu futuro. A
infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente
procurais conseguir. Esperai, vós que chorais! Tremei, vós
que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito! A Deus
não se engana; não se foge ao destino; e as provações,
credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria
desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos
imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade,
daquela que surpreende a alma amolentada pela
indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos
esclareça e recoloque, para vós, sob verdadeiros prismas,
a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela
vossa cegueira! Agireis então como bravos soldados que,
longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos
combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória,
nem promoção! Que importa ao soldado perder na refrega
armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e
com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no
campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne,
contanto que sua alma entre gloriosa no Reino celeste?

UMA 3ª AQUI
“Vida Eterna e experiências passageiras”

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A desgraça real

Sobre a desgraça real Delfina de Girardin diz: Toda a gente
fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe
o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente
se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que
os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem
na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no
berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no
féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o
coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação
do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta
a sua nudez sob os andrajos da vaidade.



AET |
4

UMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”

Ângelis, Joanna., 1992, Vida Feliz, in Franco, Divaldo, , FEB,
Brasília;

Ângelis, Joanna., Vida desafios e Soluções

Kardec, A., 1857, O Livro dos Espíritos, CEPC, Lisboa;

Kardec, A., 1869, O Evangelho Segundo o Espiritismo, FEB,
Brasília;

AET | Boletim nº 101

Novembro 2016
Pela divulgação do Espiritismo 
nos Açores

AGENDA DE PALESTRAS
Novembro 2016

Referências Bibliográficas

NOSSOS CONTACTOS

Facebook:

https://www.facebook.com/AEspiritaTerceirense

Blog:

http://aeterceirense.blogspot.pt

Site:

http://aeterceirense.pt

Contactos Tlm: 919075332

964364606 


