
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em Julho.

O mês de Julho deve o seu nome ao

Cônsul e ditador romano Júlio César

(100-44 A.C) sendo antes chamado

Quintilis, em latim, dado que era o

quinto mês do Calendário Romano,

que começava em Março. Neste mês,

aproveitemos o bom tempo para

“arejar” nossas ideias e mudar aquelas

que nos têm levado a sentimentos de

angústia e sofrimento. Ideias novas,

atitudes novas!

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A Lei de Amor I

Segundo o Espírito Lázaro, o amor resume a
doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o
sentimento por excelência, e os sentimentos
são os instintos elevados à altura do
progresso feito. Em sua origem, o homem só
tem instintos; quando mais avançado e
corrompido, só tem sensações; quando
instruído e depurado, tem sentimentos. E o
ponto delicado do sentimento é o amor, não
o amor no sentido vulgar do termo, mas esse
sol interior que condensa e reúne em seu
ardente foco todas as aspirações e todas as
revelações sobre-humanas.

A lei de amor substitui a personalidade pela
fusão dos seres; extingue as misérias
sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a
sua humanidade, ama com amplo amor os
seus irmãos em sofrimento! Ditoso aquele
que ama, pois não conhece a miséria da
alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e
vive como que transportado, fora de si
mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina
palavra — amor —, os povos
sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de
esperança, desceram ao circo.

O Espiritismo a seu turno vem pronunciar
uma segunda palavra do alfabeto divino.
Estai atentos, pois que essa palavra ergue a
lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação,
triunfando da morte, revela às criaturas

deslumbradas o seu patrimônio intelectual.
Já não é ao suplício que ela conduz o
homem: condu-lo à conquista do seu ser,
elevado e transfigurado. O sangue resgatou
o Espírito e o Espírito tem hoje que resgatar
da matéria o homem.

Disse eu que em seus começos o homem só
instintos possuía. Mais próximo, portanto,
ainda se acha do ponto de partida do que da
meta, aquele em quem predominam os
instintos. A fim de avançar para a meta, tem
a criatura que vencer os instintos, em
proveito dos sentimentos, isto é, que
aperfeiçoar estes últimos, sufocando os
gérmenes latentes da matéria. Os instintos
são a germinação e os embriões do
sentimento; trazem consigo o progresso,
como a glande encerra em si o carvalho, e os
seres menos adiantados são os que,
emergindo pouco a pouco de suas crisálidas,
se conservam escravizados aos instintos.

O Espírito precisa ser cultivado, como um
campo. Toda a riqueza futura depende do
labor atual, que vos granjeará muito mais do
que bens terrenos: a elevação gloriosa. É
então que, compreendendo a lei de amor que
liga todos os seres, buscareis nela os gozos
suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias
celestes.

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo
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Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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CXXXII

CXXXIII
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São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência 
humana: perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína 
econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos...
Certamente, constituem problemas graves, não, porém, desgraças reais, exceto para 
quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da 
vida.
Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram 
valiosos bens que felicitam.

A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com 
sabedoria e imediatamente.
A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida.
Tempo e vento que passam não retornam jamais.
Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é 
bênção que liberta.
Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência 
carnal.



- Prudência em tudo.

- Vejo que é cada vez mais necessária. Basta
ver pelos atropelos do dia-a-dia.

- E não é só isso. Tu acabas por te
desgastares com todo esse imediatismo que
nos entra pelos olhos dentro.

- É mas, não é fácil pôr travão nisso.

- Pois, fácil, fácil, não é. Agora, quantas
vezes fazemos silêncios na nossa vida?

- Poucos, muito poucos.

- Eu sei e falo por mim. Também eu.

- Acho que nos habituamos tanto ao ruído, à
rapidez, ao “despacha-te”, que ficamos com
medo do silêncio.

- Acho que nos esquecemos de o fazer.

- Também.

- Quantos acidentes se evitariam se
tivéssemos pensado um pouco antes do que
iríamos fazer, quantos?

- Tantos, meu Deus.

- Estamos mergulhados num mundo de
ondas e, constantemente, ligados uns aos
outros. Os tais silêncios, de que falávamos,
são esse “desentupir” dos nossos canais que
nos interligam.

- Ao nosso Anjo da Guarda?

- Também. Especialmente a ele e, também,
aos superiores, espiritualmente falando.

- Boas companhias.

O que é o Espiritismo?
“Prudência”         Pedro Silva
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- Sim e se nos mantivermos conectados
ao ruído, deixamos de os captar e a
probabilidade de estarmos atentos e
prudentes, será baixa.
- É como se caminhássemos numa
estrada esburacada, sem a iluminação
eléctrica.
- É isso mesmo. A prudência é filha dos
nossos silêncios que se fazem no diálogo
interno. Até nessa conversação é preciso
aprender a ouvir, a estar atento, a pesar
ambos os pratos da balança da sensatez.
- É. É preciso nos refugiarmos em nós, é
sim senhor.
- É mais um treino. Um dia de cada vez.
- Lembro-me que era uma pessoa do tipo
“pavio curto”. Rebentava logo à mínima
coisa e vejo, agora, que se tivesse sido
mais prudente, teria evitado muitas
amarguras e não teria criado inimizades.
- A cólera, a raiva, o ódio, são autênticos
venenos que julgamos serem os outros a
beber.
- Mas é o coração que paga.
- O nosso.

(Continua )
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A desigualdade das riquezas é um dos
problemas que preocupa a maioria das
pessoas. E, inutilmente se procurará resolvê-
lo levando em conta apenas a vida atual.
(Riqueza - de rico, que vem da raiz gótica riks.
É o conjunto de bens, materiais ou imateriais,
exteriores ao homem, que contribuem para o
seu bem-estar, individual ou coletivo, direta ou
indiretamente, para que é indispensável que
sejam possuídos, ou, pelo menos, usados
pelo homem. Em sentido lato é tudo quanto
pode satisfazer uma necessidade ou um
desejo. Em sentido restrito, são os bens ou
riquezas, que têm um valor económico, que
são, por isso, chamados bens económicos.)

A riqueza também pode ser medida pelo
acesso aos serviços básicos, como saúde,
educação, entre outros.

Diz-se rica a pessoa que acumulou
substancial riqueza em relação à sociedade
na qual vive (como comummente
entendemos).

" Riqueza Imaterial - É aquela que não pode
ser medida: o conhecimento, a sabedoria, a
arte…

- O corpo terreno e os bens materiais são
matéria, e o que dá valor a matéria é a
consciência de cada um.

- Se acreditamos que tal coisa tem valor, ela
passa a ter.

- O conceito de riqueza é relativo: o que é ser
rico, possuir ou compreender?

É um ponto matematicamente demonstrado
que a riqueza, repartida com igualdade, a

cada um daria uma parcela mínima e
insuficiente. Por outra, se efetuada essa
partilha, o equilíbrio em pouco tempo estaria
desfeito, pela diversidade dos caracteres e
das aptidões. Supondo ainda que seja
possível e durável essa divisão, cada um teria
somente com o que viver e o resultado seria o
aniquilamento de todos os grandes trabalhos
que concorrem para o progresso e para o
bem-estar da Humanidade.

Outro inconveniente seria o fim do incentivo
que impele os homens às descobertas e aos
empreendimentos úteis.

Se Deus concentra a riqueza em certos
pontos, é para que daí se expanda em
quantidade suficiente, de acordo com as
necessidades.

O homem só possui em plena propriedade
aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Não
levamos nem mesmo o corpo, que é um
empréstimo de Deus para nossa evolução. Os
patrimônios da alma jamais se perdem.
Assim, o tesouro da inteligência, os
conhecimentos e as qualidades morais
seguem connosco pela Eternidade.

CONCLUSÃO

Entendemos que a riqueza é uma prova muito
arriscada para o espírito, mais perigosa do
que a prova da pobreza.

São palavras do próprio Kardec: "a pobreza é,
para os que a sofrem, a prova da paciência e
da resignação; a riqueza é, para os outros, a
prova da caridade e da abnegação".

UMA 3ª AQUI

“Desigualdade das Riquezas”
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O Espírito não entra num corpo como se
entrasse numa casa. Identifica-se com um
Espírito encarnado, cujos defeitos e
qualidades sejam os mesmos que os seus, a
fim de obrar conjuntamente com ele. Mas, o
encarnado é sempre quem atua, conforme
quer, sobre a matéria de que se acha
revestido. Um Espírito não pode substituir-se
ao que está encarnado, por isso que este terá
que permanecer ligado ao seu corpo até ao
termo fixado para a sua existência material.

A alma pode ficar na dependência de outro
Espírito, de modo a se achar subjugada ou
obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a
achar-se, de certa maneira, paralisada. São
esses os verdadeiros possessos. Mas, é
preciso que saibamos que essa dominação
não se efetua nunca sem que aquele que a
sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer
por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que
mais necessitavam de médico que de
exorcismos, têm sido tomados por possessos.

O vocábulo possesso, na sua aceção vulgar,
supõe a existência de demónios, isto é, de
uma categoria de seres maus por natureza, e
a coabitação de um desses seres com a alma
de um indivíduo, no seu corpo. Pois que,
nesse sentido, não há demónios e que dois
Espíritos não podem habitar simultaneamente
o mesmo corpo, não há possessos na
conformidade da ideia a que esta palavra se
acha associada. O termo possesso só se
deve admitir como exprimindo a dependência
absoluta em que uma alma pode achar-se

com relação a Espíritos imperfeitos que a
subjuguem.

Desde que com vontade firme o queira
qualquer pessoa pode por si mesma afastar
os maus Espíritos e libertar-se da dominação
deles.

Sendo ela uma pessoa de bem, a sua vontade
poderá ter eficácia, desde que apele para o
concurso dos bons Espíritos, porque, quanto
mais digna for a pessoa, tanto maior poder
terá sobre os Espíritos imperfeitos, para
afastá-los, e sobre os bons, para os atrair.
Todavia, há pessoas a quem agrada uma
dependência que lhes lisonjeia os gostos e os
desejos. Qualquer, porém, que seja o caso,
aquele que não tiver puro o coração nenhuma
influência exercerá. Os bons Espíritos não lhe
atendem ao chamado e os maus não o
temem.

Qual, o melhor meio de nos livrarmos dos
Espíritos obsessores?

Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes
dar às sugestões, mostrar-lhes que perdem o
tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-
se.

A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas,
não basta que alguém murmure algumas
palavras, para que obtenha o que deseja.
Deus assiste os que obram, não os que se
limitam a pedir. É, pois, indispensável que o
obsidiado faça, por sua parte, o que se torne
necessário para destruir em si mesmo a
causa da atração dos maus Espíritos.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Possessos
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