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CaroCaro leitor/a,leitor/a,

O apóstolo Paulo numa carta que
escreveu aos efésios disse: No
passado éreis trevas (Antes de
Cristo), agora sóis luz, andai, pois
como filhos da Luz. Então o Natal é

novo repleto de felicidades embora
sabedores de que, muitas vezes,
vamos chorar, vamos sofrer
carências, vamo-nos despedir de
pessoas queridas, com a certeza de
que vivemos num mundo de provas
e de expiações e lutas mas na

Reino de Deus

Estado de felicidade proporcional ao
grau de perfeição adquirida…; obra
divina no coração dos homens;
estado de sublimação da alma, criado

A crença na vida futura muda o ponto
de vista que se tem da vida presente.

A Realeza de Jesus diz respeito ao
mérito pessoal, representa o esforço
na prática do bem, na paciência
perante os nossos sofrimentos e
dificuldades.
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como filhos da Luz. Então o Natal é
a oportunidade de divisão das
águas, de divisão de tempos e de
comportamentos.

“Ano Novo Vida Nova”, sempre
disse o povo. E é neste contexto,
não apenas de mudança do dia no
calendário mas sim de atitudes
renovadas, que desejamos um ano

e de expiações e lutas mas na
certeza que todas essas coisas são
necessárias porque fazem parte
deste nosso roteiro na busca do
melhor e do Maior !

Feliz Ano Novo !
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estado de sublimação da alma, criado
por ela própria, através das
reencarnações sucessivas.

Mundo - Na concepção clássica, o
mundo é o sistema composto pela
Terra e os astros. Em termos
geográficos, o mundo é a Terra. Em
sentido mais amplo, o mundo é tudo
aquilo que existe, o próprio Universo.

A vida futura é o ponto de partida, o
dogma central da doutrina de Cristo.

Para o Espiritismo, a vida futura é
uma realidade baseada em factos e
não mera imaginação.

dificuldades.

Quando esse procedimento faz parte
da alma humana, esta se transporta
para outro mundo, um mundo isento
de mesquinhices que ainda impera no
mundo material actual …

… Natal é a festa do coração, Jesus
nasce em nós, em cada Natal desde
que abramos a alma para que seja
Natal em qualquer dia do ano…

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“A Realeza de Jesus e o Natal ”“A Realeza de Jesus e o Natal ”

Meu Reino não é Deste Mundo

Reino - Nação ou Estado
governado por um rei ou uma

rainha; domínio longínquo que só
pertence ao rei.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão

“Questões 29 a 34”“Questões 29 a 34”

Com o fim de sabermos mais sobre
as PROPRIEDADES DA MATÉRIA
Kardec inquire os espíritos com as
questões 29 a 34 sobre esse tema.
Das respostas obtidas vem que:

são meras modificações de uma
substância primitiva.

As diversas propriedades da
matéria originam-se nas
modificações que as moléculas
elementares sofrem, por efeito da
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Se eu Pudesse …

Se eu pudesse acrescentar algo

ao ano que passou,

colocaria somente amor

no coração de quem não amou.

e temo um dia não ser,

tudo aquilo que é o meu dever.

Então peço uma família,

que seja um envoltório de amor,

Lá do AltoLá do Alto
Se eu Pudesse ... 
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A matéria pesada como a
entendemos deriva da matéria
considerada como fluido universal e
que é imponderável. A matéria
pesada que nós observamos é que
tem a propriedade da
ponderabilidade, isto é, pode ser
pesada ou medida.

A matéria é formada de um só
elemento primitivo. Os corpos que
consideramos simples não são
verdadeiros elementos, são
transformações da matéria
primitiva. O oxigénio, o hidrogénio,
o azoto, o carbono e todos os
corpos que consideramos simples

elementares sofrem, por efeito da
sua união, em certas
circunstâncias.

Os sabores, os odores, as cores, o
som, as qualidades venenosas ou
salutares dos corpos não passam
de modificações de uma única
substância primitiva e só existem
devido à disposição dos órgãos
destinados a percebê-las. A mesma
matéria elementar é susceptível de
experimentar todas as modificações
e de adquirir todas as propriedades,
e é isso o que se deve entender,
quando dizemos que tudo está em
tudo.
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no coração de quem não amou.

Se me fosse ainda dado,

pedir algo mais,

seria que eu nada fosse senão 

grato.

Eu e os demais.

Se eu pudesse voltar ao mundo,

já amanhã, assim que o sol raiasse,

pediria uma concepção com 

carinho…

Uma família que me amasse.

Porque eu sou ainda imberbe,

nesta arte que é viver,

pois neste já vi que tudo medra,

com graça e esplendor.

Ah, sim! é Natal!

Que outra altura senão esta,

em que o mundo inteiro está em 

festa,

para pedir Amor?

Francisco L.

Mensagem psicografada, recebida 
na reunião mediúnica do dia 18 de 

Dezembro de 2014 na AET
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“CAP“CAP.. II II-- ItemItem 88 –– UmaUma realezarealeza terrestre”terrestre”

A presente reflexão é feita por um
espírito que outrora fora uma
Rainha de França e que, melhor do
que ninguém consegue contrapor a
realeza terrestre com a realeza
celeste: “Quem melhor do que eu
pode compreender a verdade

acompanhou até o túmulo! Rainha
entre os homens, como rainha
julguei que penetrasse no Reino
dos Céus! [...] Que humilhação [...]
vi acima de mim, mas muito acima,
homens que eu julgava
insignificantes e aos quais

acende uma velinha. Pode ser que
te dê sorte.

- E se não der?

- Bate na madeira, pá! Vira essa
boca para lá!

- Diz-me uma coisa: És um
bocadinho supersticioso, não?

Paralelamente a este incremento, o
discurso preconceituoso torna-se
mais sensato e sereno.

Bem inspirado, Lavoisier já
afirmava que na natureza nada se
criava, nada se perdia, sofrendo
tudo transformações. Observamos
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pode compreender a verdade
destas palavras de nosso Senhor:
“O meu reino não é deste mundo”?
O orgulho me perdeu na Terra. [...]
Que trouxe eu comigo da minha
realeza terrena? Nada,
absolutamente nada. [...] [A
Realeza] nem sequer me

insignificantes e aos quais
desprezava, por não terem sangue
nobre! [...] Para se granjear um
lugar neste reino, são necessárias a
abnegação, a humildade, a
caridade em toda a sua celeste
prática, a benevolência para com
todos.”
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bocadinho supersticioso, não?

- Não sou não senhor e sabes
porquê?

- Porquê, diz lá!

-É porque dá azar!

O acreditarmos em amuletos e
talismãs reside no facto de a
humanidade terrena se encontrar,
ainda, na infância espiritual. A
mentalidade ligada a práticas,
digamos, mágicas, impera em
algumas consciências. No entanto,
e por observação dedutiva, o uso
da razão vai ganhando terreno e
aumentando assim seu império.

tudo transformações. Observamos
assim que a Alquimia dá o lugar à
Química; a Astrologia, à Astronomia
e, segundo a antropologia, a Magia
cede o seu posto à Religião.

Quando nos deparamos com
aquelas situações difíceis de
nossas vidas, temos a tendência
para recuarmos para uma parte da
nossa consciência, para aquele
quartinho onde ainda guardamos
uma esperança reconfortante mas
difusa e que, a qualquer preço, nos
vai desenvencilhar de tais apertos.

A VISÃO ESPÍRITA SOBRE…A VISÃO ESPÍRITA SOBRE…

“As Superstições”“As Superstições”

- Detesto esta época! É uma
angustia e um frio na barriga que só
eu sei!

Frequências, exames e estudar,
ainda por cima com este bom

tempo… Que pachorra! Estou doido
para isto passar!

- Vá lá, toma calma, vai tudo dar
certo! Já agora, pelo sim pelo não



A VISÃO ESPÍRITA SOBRE … continuaçãoA VISÃO ESPÍRITA SOBRE … continuação

“As Superstições”“As Superstições”

É aqui que surgem os ancestrais

amuletos, talismãs, o recorrer a

promessas, como se Deus

desempenhasse um papel de

abrangente da realidade

envolvente. O sobrenatural não é

mais do que um extracto da

natureza só que noutra dimensão.

corpo físico para poder coabitar,

temporariamente, neste planeta.

Temporariamente porque o nosso

verdadeiro lar é no plano espiritual.

Quanto aos amuletos e talismãs,

A primeira relaciona-se com a

antiga crença na magia, enquanto a

outra se refere à convicção

baseada na tomada de consciência

de que existem leis sábias que

regulam a vida e a evolução de nós
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mercantilista em detrimento da

sensata promessa que é o de nos

mudarmos a nós mesmos e/ou

ajudar alguém. Por fim, um apegar-

se ao tão falado sobrenatural e ao

oculto.

Quanto ao oculto, ele só

permanece nesse estado enquanto

não nos arriscarmos a levantar o

véu do conhecimento que nos

proporcionará uma visão mais

Ou seja, a Natureza é só uma.

Manifesta-se, sim, em

variadíssimas dimensões, sendo

que cada uma se relaciona com

uma frequência que lhe é distinta.

A nossa, visível e palpável vibra a

baixíssima frequência,

necessitando o nosso espírito, que

vibra a altas frequências, de um
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Quanto aos amuletos e talismãs,

são quais bengalas em que nos

apoiamos para enfrentarmos as tais

crises existenciais pelas quais

todos passamos e é importante

referir que é o pensamento a eles

ligado que tem valor real e não o

objecto em si.

Enfim, superstição não é fé.

regulam a vida e a evolução de nós

todos, leis essas que podem e

devem ser estudadas para melhor

serem compreendidas e aplicadas a

nosso favor.

Pedro Silva
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