
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Eis que chega o Outono,

época do cair da folha, início

de nova transição. Sábia que

é a Natureza, exemplo a

seguir se torna. As folhas das

imperfeições que caem,

mostrando a nudez do ser,

desconstruindo velhos para-

digmas. Na nudez do ser,

novas oportunidades para

uma análise mais profunda

para novas tomadas de

decisões. Livres no escolher,

façamos melhores semen-

teiras!

A Direcção

Ele diz-lhe, também não te
condenarei, diz-lhe tam-
bém, vai e não peques
mais, num outro contexto
mas a mesma ideia,
convite à mudança.

Um outro trecho também
muito conhecido e alvo de
várias interpretações é o
do rapaz rico que perde o
pai e porque ficou

sucesso, ser mais feliz, da
tristeza à alegria, enfim,
então eu que sou uma
infeliz, insatisfeito que
tenho passado os anos
todos da minha vida a
lamentar-me, posso mudar
a minha vida para melhor
e não mudo, isso faz
algum sentido? (…)
Porque temos medo das
mudanças? Porque somos
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pai e porque ficou
apaixonado pelas palavras
de Jesus, vai ter com Ele
e diz-lhe; Mestre, vou
primeiro enterrar meu pai
e depois te seguirei. Jesus
respondeu: “Deixa que os
mortos enterrem seus
mortos”, outro convite de
mudança, a hora é agora.

Nós somos convidados a
mudar a todo o momento,
e vacilamos na mudança
só em determinada altura
a vida mostra-nos que a
mudança tem de ser feita,
e por vezes são aquelas
dolorosas que não temos
escolha; (…)

Segundo os espíritos,
qualquer um de nós pode
mudar a sua vida de um
momento para o outro.
Passar do insucesso ao

mudanças? Porque somos
inseguros. A insegurança
pessoal que se converte
em ansiedade ou medo
pode afastar os relaciona-
mentos humanos compen-
sadores e as atividades
que promovem os está-
gios mais avançados e
nobres da vida social. (…)
A mudança e a crise, por
mais densas que sejam,
deverão ser consideradas,
sempre, como algo
libertador e como um
momento de crescimento.
Que fique registado nos
nossos corações que a
cada dia temos possibili-
dades de fazer escolhas,
tomar decisões e que
podemos e devemos
aproveitar as crises para
nos engrandecer.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“Mudanças”“Mudanças”
É de extrema importância
falarmos sobre mudanças,
porque mudança é vida, é
movimento, enquanto
estamos parados numa
situação, estagnados nessa
situação não progredimos.

No espiritismo é muito
comum falarmos de reforma
Íntima. O que é a reforma
íntima, se não a mudança? É
exatamente a condição de
nos olharmos, e para que isso
aconteça: 1º- É preciso
desejarmos isso, porque
ninguém vai fazer essa
viagem para si mesmo sem
querer.

2º - No nosso planeta e no
estágio em que nos encontra-
mos, apenas uma minoria

deseja isto. A maioria prefere
deixar para se conhecer ou
nem pensar nisso, e vai
vivendo no roldão do que a
própria vida material a
conduz.

Jesus no seu evangelho, em
vários trechos exortou a
mudança, quando ele cura
alguns ele diz, vai e não
peques mais, que convite é
este que ele faz? Não é mais
do que, muda o teu
comportamento, muda-te.
Quando ele pergunta à
mulher adultera onde estão os
homens que te condenaram e
ela lhe responde não sei
Senhor.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
A Vida e a MorteA Vida e a Morte

A morte dos seres orgânicos
deve-se ao esgotamento dos
órgãos. Depois da morte a
matéria inerte se decompõe e
vai formar novos organismos.
O princípio vital volta à
massa donde saiu.

Os corpos orgânicos são
uma espécie de pilhas ou
aparelhos elétricos, nos quais
a atividade do fluido
determina o fenômeno da
vida. A cessação dessa

acham, por assim dizer,
saturados desse fluido,
enquanto outros o possuem
em quantidade apenas
suficiente. Daí, para alguns,
vida mais ativa, mais tenaz e,
de certo modo, super-
abundante.

A quantidade de fluido vital
se esgota. Pode tornar-se
insuficiente para a conser-
vação da vida, se não for
renovada pela absorção e

XLII

No tumulto que toma 
conta do mundo e das

pessoas, reserva-te 
alguns momentos de 

silêncio, que se 
transformem em quietude 

interior. A agitação, a 
balbúrdia, o falatório, 

desarmonizam

os centros emocionais do 
equilíbrio. Cala mais do 

que fala.

Reflexiona antes de 

XLIII

A tua felicidade é 
possível. Crê nesta 

realidade e trabalha com 
afinco para consegui-la.

Não a coloques nas 
coisas, nos lugares, nem

nas pessoas, a fim de 
que não te decepciones.

A felicidade é um estado 
íntimo, defluente

do bem-estar que a vida 
digna e sem sobressaltos

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis

vida. A cessação dessa
atividade causa a morte. A
quantidade de fluido vital não
é absoluta em todos os seres
orgânicos. Varia segundo as
espécies e não é constante,
quer em cada indivíduo, quer
nos indivíduos de uma
espécie. Alguns há, que se

renovada pela absorção e
assimilação das substâncias
que o contêm. O fluido vital
se transmite de um indivíduo
a outro. Aquele que o tiver
em maior porção pode dá-lo
a um que o tenha de menos
e em certos casos prolongar
a vida prestes a extinguir-se.
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Reflexiona antes de 
expender a tua opinião.

Ouve a zoada e alija-te 
do burburinho, 

preservando-te em paz.

Este comportamento é 
salutar para todos os

momentos da tua vida.

proporciona.

Mesmo que te faltem 
dinheiro, posição social

de relevo e saúde, podes 
ser feliz, vivendo

com resignação e 
confiança em Deus.

A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o
nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a
de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso.
As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos
outros, não eram claramente definidas, porque apenas
tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da
sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que
vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que
maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo
ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente,
chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá ideia
de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a Ciência

demonstra ser materialmente impossível, sobretudo
quando os elementos desse corpo já se acham desde
muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a
volta da alma ou Espírito à vida corpórea, mas em outro
corpo especialmente formado para ele e que nada tem de
comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim
aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros
profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João
Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de
Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram
conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado,
porém, não ressuscitado.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
RessurreiçãoRessurreição ee reencarnaçãoreencarnação



- Orar e rezar não é a mesma coisa?

- À semelhança do que fez Moisés, separemos as águas.
Como já referimos, através do processo da reencarnação,
somos os mesmos a vir e a ir.

- Do plano físico para o espiritual?

- Sim, e vice-versa. Nos primórdios da civilização, quando
queríamos agradar aos deuses, utilizávamos ritos e fórmulas,
supostamente mágicas, quer para aplacar sua ira, quer para
pedir do que necessitávamos. Ainda hoje, passados que são
milénios, estamos enraizados às mesmas fórmulas e
ladainhas que proferimos, maquinalmente sem questionarmos
o seu conteúdo. De, tanto, repetirmos esse gesto maquinal,
acabou por se tornar um hábito.

- Como conduzir um automóvel?

- Sim, já nem pensamos no que estamos a fazer, pois
acabamos por ligar o piloto automático.

- Ok, mas rezar, apesar de se ter tornado um hábito, é mau?

- Nem bom nem mau pois, sabes, a doutrina espírita não faz
juízes de valor. Esclarece, sempre, à luz da razão. O
problema dos hábitos prende-se com o facto de nos remeter
ao comodismo.
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- Logo, terás de mudar tua postura. Em vez de proferires
fórmulas pré-cozinhadas ou ladainhas, cria, tu mesmo, uma
conversação entre ti e um ser superior.

- Como faço isso?

-Repara: orar é falar. É pensar. É algo muito teu!

- Da minha intimidade?

- Sim. A diferença, a grande diferença, é adicionares ao
que pensas, o sentimento. Ou melhor, é unires a razão ao
coração. Sempre que colocas sinceridade aos teus mais
íntimos desejos, geras movimento às tuas palavras e aos
teus pensamentos. Ao fazeres isso, estás a comunicar.
Essa comunicação, dependendo do seu teor, atingirá
distâncias incalculáveis sendo, sempre, captada.

- Por todos aqueles que conseguem decifrar os mesmos
códigos que emito.

- Sim e ligando a tua mente ao bem, comunicarás com o
bem e isso te fará….

- Muito bem!

- Não tenhas dúvidas, nenhumas em relação a isso! Sinais
semelhantes captam sinais do mesmo teor!

- Então, o que devo fazer para bem orar?

- Sabes que, quanto mais sincero, tanto melhor será o
resultado da tua prece. Apesar de seres diferente em
relação aos outros, és sempre especial aos olhos de Deus!
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ao comodismo.

- Como assim?

- Sabes que os hábitos possuem uma característica
interessante?

- Qual?

- A economizadora.

- Em que sentido?

- Quantos mais hábitos possuímos, menos esforço mental
fazemos.

- É como ligar, em cada um deles, o tal piloto automático,
não?

- Nem mais! E torna-se, de certo modo, numa zona de
conforto.

- É! Realmente, somos muito comodistas.

- O problema é que, nos tempos que correm, o comodismo
tornou-se incompatível com esta fase de transição planetária.

- Transição planetária?

- Noutra altura falamos disso. Agora vamos ao assunto que
nos trouxe aqui. Os hábitos amarram-nos e impedem o nosso
fluxo criativo.

- Sim, se pensarmos cada vez menos…

- As probabilidades de criarmos diminuem.

- Lógico!

relação aos outros, és sempre especial aos olhos de Deus!

- Enfim, ser eu mesmo?

- Sim! Imagina uma conversa com um grande amigo teu.
Sabes, perfeitamente, que podes dizer a ele tudo o que te
vai na alma. Podes desabafar tuas emoções, podes gritar,
enfim, podes dizer tudo o que te apetecer sem ele se
ofender! Orar é tudo isto! Falar com um grande amigo!

-Ok, mas há uma coisa que me faz uma certa confusão.

- O que é?

- Sendo Deus a sabedoria absoluta, deverá saber tudo o
que me faz falta, não? Então, porque pedir, porque orar?

- Este é um assunto muito vasto, como deves calcular, e
que nos levaria muito tempo a aprofundar mas, neste caso
em particular, apesar de Ele saber tudo o que necessitas,
deves ter a humildade de reconhecer que tu, ainda, não o
sabes.

- Como assim?

- Do que tu necessitas para progredir espiritualmente.

- Por isso, pedir conselhos em vez de coisas?

- Estás a chegar lá!

- Ok, outra coisa: - Quando estou mais “em baixo” costumo,
nas minhas orações, pedir ajuda ao meu pai que, como
sabes, já “morreu” há uns anitos. Achas que procedo bem?
(Continua)
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