
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Caros amigos, mais um Natal,

mais um ano prestes a

terminar. Tempo de balanço e

paragem. Pontos positivos

num prato e, no outro, o que

ainda temos de superar.

Escolhas novas são

necessárias. Fortaleçamos a

fé no esforço diário do

trabalho, seja ele qual for.

Todo ele é digno, todo ele é

sinal de amor. Que este Natal

sirva para nos fortalecermos

na confiança no Alto. Feliz

Natal para todos!

A Direcção

Aos outros e às suas
obsessões, não nos cabe
o direito de julgar! Procu-
remos entender a Bulimia
e a Anorexia e aí, espe-
lhado, estarão os indícios
de quem fomos e de quem
são nossos companheiros
de jornada.

Decerto fomos responsá-
veis pelo desamor com
que nos vigiam! Sabemos

outras advém da influência
de espíritos (a chamada
obsessão).

Senão vejamos o seguinte
relato verídico de uma
paciente, com anorexia
nervosa, tratada no Hospi-
tal André Luiz pelo Dr.
Roberto Lúcio, Psiquiatra
e médico da associação
médico espirita de Minas
Gerais:
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que nos vigiam! Sabemos
que “eles” estão por toda a
parte e nos influenciam
mais do que julgamos! E
se os temos em nossa
companhia a nos orientar
nas tarefas do dia também
os temos a nos obsidiar
com maior ou menor
intensidade.

Esses seres desencar-
nados/espíritos inteligen-
tes povoam o universo
invisível e alguns buscam
compulsivamente reencar-
nar sem atender a uma
preparação prévia e em
desequilíbrio! Muitas
doenças ainda não são
explicadas pela ciência
convencional. Contudo do
ponto de vista da medicina
espiritual, as doenças de
transtornos alimentares,
distúrbio de imagem entre

Gerais:

“ -Tínhamos uma paciente
que sofria de anorexia. Ela
tinha cerca de 1,60 e
pesava menos de 40
quilos. O grau de desnu-
trição dela era tão sério
que havia momentos em
que ela não participava
das nossas reuniões. Mas
mesmo assim, ela recla-
mava dizendo não enten-
der por que Deus a tinha
feito tão gorda! Numa das
nossas terapias, descobri-
mos que a paciente, na
sua vida passada, tinha
sido uma senhora de
escravos. Para torturá-los,
colocava-os debaixo da
casa, sem comida e sem
água. Os escravos mor-
riam de fome e eram
comidos pelos animais.
(continua na pág. 4)

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“Anorexia/ Bulimia à luz do espiritismo”“Anorexia/ Bulimia à luz do espiritismo”
“Filho é um ser que nos
emprestaram para um curso
intensivo. O de amar alguém
além de nós mesmos, de
como mudar nossos piores
defeitos para darmos os
melhores exemplos e de
aprendermos a ter coragem.

Isso mesmo!

Ser pai ou mãe é o maior ato
de coragem que alguém pode
ter porque é se expor a todo o
tipo de dor principalmente da
incerteza de estar agindo
corretamente do medo de
perder algo tão amado.

Perder? Como?

Não é nosso, recordam-se?

Foi apenas um empréstimo! ”

José Saramago

Saramago define-nos como
seres entregues a título de
empréstimo. Podemos
acrescentar que nesse
empréstimo (temporário) vem
a soma de várias experiências
vividas em anteriores
existências.

A cada vez que retornamos à
carne somos a representação
de um EU que é fruto do
nosso passado pessoal e
coletivo.

Somos, por assim dizer, o
produto de um conjunto de
realizações vividas. Algumas
dessas realizações obrigam-
nos a um novo aprendizado,
pois só assim alcançaremos o
equilíbrio.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
ORIGEM E NATUREZA DOS ESPÍRITOSORIGEM E NATUREZA DOS ESPÍRITOS

Os Espíritos são os seres
inteligentes da criação.

Povoam o Universo, fora do
mundo material. São criados
por Deus como todas as
outras criaturas.

Os espíritos são incorpóreos
e tão etéreos que escapam
inteiramente ao alcance dos
nossos sentidos.

Dizemos que os Espíritos são
imateriais, porque, pela sua
essência, diferem de tudo o
que conhecemos sob o nome

compreende as ideias que só
lhe poderiam ser dadas pelo
sentido que lhe falta. Nós
somos verdadeiros cegos
com relação à essência dos
seres sobre-humanos. Não
os podemos definir senão por
meio de comparações sem-
pre imperfeitas, ou por um
esforço da imaginação.

Os Espíritos são a indi-
vidualização do princípio
inteligente, como os corpos
são a individualização do

XLVI

Alimenta-te para viver, 
sem a gulodice que

leva o homem a viver 
para comer. Morre-se 
mais de excesso ou 

alimentação

irregular, do que pela 
falta de pão. O exagero e 

desperdício de uns 
respondem pela falta e 
escassez na mesa de 
outros. O alimento é 

bênção para a existência 
corporal, mas as 

complexas misturas e 

XLVII

Acompanha a marcha 
dos acontecimentos

sem sofreguidão.

A tua ansiedade ou o teu 
receio não alterarão

o curso das horas.

Aguarda o que há de 
suceder, sem que te

imponhas sofrimento 
desde a véspera. O que 
pensas que acontecerá, 
talvez se dê, não porém 

da forma como aguardas, 
porquanto a vida obedece 

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

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

que conhecemos sob o nome
de matéria.

Um povo de cegos careceria
de termos para exprimir a luz
e seus efeitos. O cego de
nascença se julga capaz de
todas as percepções pelo
ouvido, pelo olfato, pelo
paladar e pelo tato. Não

são a individualização do
princípio material.

A época e o modo por que
essa formação se operou é
que são desconhecidos.
Deus os cria pela sua
vontade, mas, a origem deles
é mistério.”
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complexas misturas e 
extravagantes

apresentações 
constituem paixão 

injustificável ou vício 
pernicioso. Usa o 

alimento com sabedoria e 
frugalidade para viveres 

por longos anos com 
saúde ideal.

porquanto a vida obedece 
a um plano de inces-
santes mudanças e 

transformações.

Desse modo, espera com 
harmonia íntima,

afastando do teu 
programa a agitação e o 

medo.

São Luís esclarece que a encarnação carece de limites
precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o
envoltório que constitui o corpo do Espírito, dado que a
materialidade desse envoltório diminui à proporção que o
Espírito se purifica. Em grau mais elevado, é diáfano e
quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau
e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o
mundo em que é levado a viver, o Espírito reveste o
invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio
perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se
cada vez mais etéreo, até a condição dos puros Espíritos.
O estado de desprendimento em que se encontram lhes

permite ir a toda parte onde os chamem as missões que
lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista
material a encarnação, tal como se verifica na Terra,
poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores.
Depende, portanto, de o Espírito libertar-se dela mais ou
menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação.
Deve também considerar-se que no intervalo das
existências corporais, a situação do Espírito guarda
relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do
seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou
menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou
menos desmaterializado.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
LimitesLimites dada encarnaçãoencarnação



- Anjo da guarda? Com asas e tudo?

- Pronto, espírito protector. Está melhor assim?

- Sim eu percebi. Mas, porquê anjo?

- Sabes que iniciámos todos, esta jornada imortal, partindo do
simples átomo e vamos evoluindo até atingirmos as
culminâncias da pureza espiritual ou, angelitude. Este termo,
anjo, serve para designar um espírito mais evoluído do que
nós.

- Eu sempre julguei que os anjos já tinham sido criados assim
mesmo!

- Como?

- Como anjos.

- Isso levava-nos a outra questão.

- Qual?

- A de Deus não ser, soberanamente, bom e justo.

- Explica lá isso.

- Todos nós, repito, fomos criados simples e ignorantes, há
tempos imemoriais. Estagiámos nos vários reinos, desde o
mineral ao animal, atingindo já a fase hominal. Agora, dotados
da razão, despertamos para o universo da consciência. Mais
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- Dizes bem: amigo. Realmente, é um grande amigo teu
com o qual já percorreste longo caminho.

- Noutras existências, só pode!

- Lógico. Só que, algures no tempo, por uma questão de
escolhas menos acertadas, viraste à esquerda enquanto
ele, lamentando o sucedido, continuou em frente.

- Dei com a cabeça na parede.

- E de que maneira! Já demos todos.

- Então ele…

- Como grande amigo que é, escolheu ajudar-te na
caminhada.

- Voltou atrás por causa de mim?

- Esse “voltar atrás”, que referes, é o impulso amoroso
daqueles que ascendem na hierarquia espiritual.

- Ou seja?

- Quanto mais evoluídos formos, moral e intelectualmente,
mais humildes, nos tornaremos.

- Por isso Jesus insistir, tanto, em lavar os pés àqueles que
o quiseram seguir.
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da razão, despertamos para o universo da consciência. Mais
tarde, muito mais tarde, atingiremos a perfeição que, como
sabemos, será sempre relativa pois a…

- Absoluta é a de Deus. Então, os anjos…

- Também foram criados nas mesmas condições.

- E são, agora, uma espécie de irmãos mais velhos?

- Sim e não.

- Fiquei na mesma!

-Sim, porque poderão ter sido gerados antes de nós e, não
por terem feito escolhas que não as nossas.

-- Cujas consequências foram menos perniciosas, não?

-- E que lhes possibilitou traçarem um caminho mais curto
através do que chamamos sofrimento e vale de lágrimas.

-- Até aqui, vai-se andando. Agora, como é que se inicia esse
processo do qual surge o anjo da guarda?

- Antes de mais, todos temos um anjo da guarda ou um
espírito protector, ok?

-Porque Deus, sendo Pai, não entrega nenhum filho à sua
própria sorte.

- Nem mais.

- E de onde surge esse nosso amigo?

o quiseram seguir.

- Sim, dando o exemplo pela prática, afirmando que quem
quer ser o maior se torne o mais pequeno, servindo seu
irmão em dificuldade.

- Sendo assim, aqueles que já evoluíram mais, em vez de
se afastarem, aproximam-se mais de nós?

- Vês? É o contrário da definição de superioridade que nós
temos.

- Epá, então… distância não existe!

- Para quem ama, não.

- Mas…sabes que, às vezes, parece que ele se afasta de
mim. Sinto-me só!

- Não é ele que se afasta. És tu que lhe viras as costas.

- Como?

- Olhando mais para o teu umbigo e não prestando atenção
aos conselhos amigos.

- Nisso tens razão. Ser mais solidário e cooperante.

- É o caminho!

- Só mais uma coisinha.

- Diz lá.

-Já falámos em anjos. E demónios? Será que existem?

(continua)
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(cont.) A dada altura da
terapia em curso, um dos
espíritos desses escravos
manifestou-se para contar
que eram deixados debaixo
de sua casa, a morrer. Entre
si diziam que aquela mulher
iria morrer também, magra e
deformada sofrendo o mesmo
que eles.”

A juntar a este relato vemos
que impera a exigência de
uma estética perfeita. Esta
necessidade faz que milhares
de pessoas sofram de
anorexia, doença muito
comum no mundo da moda.
Na anorexia a pessoa procura
de todas as formas ema-
grecer. Eliminar até à última
gota a gordura corporal para
se sentir magra e bem.

Na bulimia as pessoas ali-
mentam-se de forma exces-
siva. Usam todo o tipo de
utensílios para provocar o

ámos. Sem dúvida que quem
sofre destas doenças neces-
sita de acompanhamento psi-
coterapêutico, mas a casa
espirita pode ajudar em
paralelo ao tratamento feito
com fármacos ou ao acom-
panhamento realizado nos
gabinetes de psicologia.

O Tratamento Espiritual
inclui:

Oração ao deitar, Prece por
intercessão dos outros,
Evangelho no lar e
Frequência na casa espirita
(para que aí sejam feitos
esclarecimentos, se possa
beneficiar da ajuda dos
irmãos espirituais superiores,
bem como dos benefícios da
água fluidificada e dos passes
energéticos.)

Em suma:

Viver é um ato mediúnico do
qual não nos podemos
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Facebook:
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Contactos Tlm: 919075332

964364606 

utensílios para provocar o
vómito. Querem manter a
beleza a todo o custo e
chegam a fazer perfurações
do esófago e a apresentar
deformações nos dedos pelas
sucessivas tentativas de
vómito. A ANOREXIA e a
BULIMIA surgem como repa-
rações necessárias sob a
forma de auto obsessões ou
como obsessões infligidas por
aqueles a quem já mago-

qual não nos podemos
dissociar pelo que obriga a
mudanças e a reajustes.

Façamo-nos a este caminho
por nós projetado pois dele
não podemos fugir. Somente
assim enriqueceremos cada
vez mais em experiencias e
em entendimento. Tenhamos
fé. O caminho é muitas vezes
de dor mas por meio dele
conheceremos o verdadeiro
valor do Amor!
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