
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Atingimos o último mês da

primeira metade deste ano

de 2015. Ao fazer o

balanço deste 1º semestre,

concluímos que todo o

trabalho, seja ele qual for,

direccionado para o bem,

produz sempre os seus

frutos. Benéficos, é claro. É

continuamos a publicitar

nossas actividades que,

esperamos, atinjam seu

objectivo, ou seja, o de

irem ao encontro de um

maior fomento de

esperanças que manterão

acesa a chama do nosso

crescimento espiritual.

Desejamos, para tal, uma

boa leitura!

que pratica a lei de justiça,
de amor e de caridade e
que, como Santo
Agostinho, interroga a sua
consciência sobre todos
os seus actos.

Podemos definir lei como

questões 702 até à 727.
Ora, estamos a falar de 41
questões. Para aguçar
vossa curiosidade e como
podem ver nestes diapo-
sitivos, elas abrangem
temas como:

- População do Planeta;
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este sentimento gratificante

que nos move para mais

uma temporada. Para tal,

boa leitura!

A Direção
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Podemos definir lei como
norma de conduta e esta
definição se aplica às leis
da alma, pois existem as
que regem a matéria.
Falamos, portanto, das
leis morais. (…) Aliado à
palavra lei temos outra
que é a palavra dever.
Voltando ao tal capítulo do
Evangelho, o do “Sede
Perfeitos”, diz que o dever
é a lei da vida. Adianta
que é a obrigação moral,
primeiro para nós mesmos
e depois para com os
outros pois, tudo o que
exteriorizamos parte sem-
pre do nosso íntimo. (…)
em relação à Lei de
Reprodução, podem con-
sultar o Livro dos Espí-
ritos, nas questões que
vão da 686 à 701 e a de
Conservação, abrange as

- Sucessão e aperfeiçoa-
mento das raças;

- Obstáculos à reprodu-
ção;

- Casamento e celibato;

- Poligamia

Estes pontos referem-se à
Lei de Reprodução. A de
Conservação engloba os
seguintes tópicos:

- Instinto de conservação;

- Meios de conservação;

- Gozo dos bens terrenos;

- Necessário e supérfluo;

- Privações voluntárias.
Mortificações.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“Lei de Reprodução e Lei de Conservação”“Lei de Reprodução e Lei de Conservação”

No Cap. XVII do E.S.E. temos
o título: Sede Perfeitos.
Adianta, no mesmo, que
sejamos perfeitos como o
nosso Pai Celestial o é.

Levado ao pé da letra, dá a
entender que deveremos tudo
fazer para atingirmos a
perfeição absoluta. Ora, se tal
fosse possível, cada um de
nós se igualaria à inteligência
suprema o que não é
admissível. Portanto, atingi-
remos uma perfeição relativa.

É a grande diferença entre o
que é eterno e o que é
imortal. Ou seja, Criador e
criação. Para atingirmos tal
fim teremos de seguir a
máxima que afirma que fora
da caridade não há salvação.
Ao exercitarmos esta activi-
dade, que nos irá ajudar a
desligarmos da nossa inércia
egocêntrica, tornar-nos-emos
naquilo que conhecemos por
homens de bem. O verdadeiro
homem de bem é todo aquele



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
PLURALIDADE DOS MUNDOSPLURALIDADE DOS MUNDOS

Segundo os espíritos são

habitados todos os globos que

se movem no espaço. Deus

povoou de seres vivos os

mundos, concorrendo todos

esses seres para o objectivo

final da Providência. Todos os

globos têm constituição física

diferente e neles habitam

diferentes seres, do mesmo

modo que no vosso os peixes

são feitos para viver na água e

os pássaros no ar. Há outras

seres que habitam os diferentes

mundos hão de ser adequadas

ao meio em que lhes cumpre

viver. Se nunca tivéssemos visto

peixes, não compreenderíamos

que esses seres vivessem na

água. Assim acontece com

relação aos outros mundos, que

sem dúvida contêm elementos

que desconhecemos. A

electricidade, nalguns mundos,

mais abundante do que na Terra

desempenha uma função de

XXXVI

Assume, contigo pró-
prio, o propósito de
desincumbir-te bem de
todos os teus compro-
missos com ordem e
sem pressa. Quem
valoriza o que faz dá-
lhe beleza e sentido,
melhor realizando-o.

Todo serviço é nobre,
por mais insignificante

seja considerado ou
por mais humilde se

apresente. O Universo

XXXVII

Nunca enganes a
ninguém. A vida é
grande cobradora e
exímia retribuidora.

O que faças com os
outros sempre retor-
nará a ti.

À sementeira sucede a
colheita. Segarás con-
forme hajas plantado.

Quem engana, ilude,
trai, a si próprio se

prejudica, desrespei-

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

os pássaros no ar. Há outras

fontes de luz e calor além do

Sol, como por exemplo a

electricidade que, em certos

mundos, desempenha um papel

mais importante do que o que

lhe cabe desempenhar na Terra.

As condições de existência dos

desempenha uma função de

ordem geral, cujos efeitos não

podemos compreender. Bem

pode suceder, portanto, que

esses mundos tragam em si

mesmos as fontes de calor e de

luz necessárias a seus

habitantes.
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apresente. O Universo
e o verme, tão
diferentes e antagó-
nicos, são importantes
na criação divina.

Realiza cada tarefa
com respeito e praze-
rosamente.

prejudica, desrespei-
tando-se primeiro e
fazendo jus depois aos
efeitos da sua conduta
reprochável. Sê ho-
nesto para contigo e,
como consequência,
para com teu próximo.

A superioridade da inteligência, em grande número dos
seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo
primitivo, destinado à encarnação dos Espíritos que
acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades
inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que
já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os
numerosos vícios a que se mostram propensos constituem
o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou
Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas,
mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que
hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. [...]

Segundo Santo Agostinho a Terra, conseguintemente,
oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja
variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter
comum, o servirem de lugar de exílio para Espíritos
rebeldes à Lei de Deus. Esses Espíritos têm aí de lutar, ao
mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a
inclemência da Natureza, duplo e árduo trabalho que
simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e
as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade,
faz que o próprio castigo redunde em proveito do
progresso do Espírito

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
MundosMundos dede expiaçõesexpiações ee dede provasprovas



- Isso vai ou não?

- Tem que ir, só pode!

- É isso mesmo! Então, ficámos na casa e no lar.

- Sim, na diferença entre ambas as coisas.

- Ora bem, não é novidade para ninguém que casa é o
espaço físico que alberga uma família. Com paredes, tecto,
janelas e portas. O lar, que pode ultrapassar os limites da
casa, constitui-se pelos afectos que geram a harmonia
entre todos aqueles que vivem sob o mesmo tecto.

- Ok, já vi a diferença. Então, por aquilo que se vê, há
muitas mais casas do que lares, não é?

- É sim senhor!

- Agora que falas disso, não há uma só família que não

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
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A VISÃO ESPÍRITA A VISÃO ESPÍRITA Sobre “A Casa e o Lar” Sobre “A Casa e o Lar” 

- Exacto, atingiram esse patamar por mérito próprio.

- É sempre da nossa responsabilidade tudo o que nos
acontece, como já me disseste. Somos, mesmo, os únicos
construtores do nosso próprio destino.

- Vês? O que tu já sabes!

- Já agora, posso confessar-te uma coisa?

- Força!

- Antes, quando ouvia falar em espiritismo, julgava que
tinha a ver com aquelas pessoas que afirmam tudo
resolver.

- Como casos amorosos?

- Sim, e unir e separar casais, atrair dinheiro e sei lá mais o
quê!

- E...

- Afinal, tudo isso que eu pensava, era fruto da minha
ignorância em relação a esta que é hoje, para mim, uma
doutrina bastante esclarecedora e libertadora!

- Tocaste num termo muito importante: ignorância. Prefiro
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- Agora que falas disso, não há uma só família que não
tenha o seu problema, a sua “ovelha negra”, enfim, sarna
para se coçar. Tem a ver com o nosso nível evolutivo, acho
eu.

- E achas bem. Sabes que num mundo pertencente a um
nível de provas e expiações, existe, ainda, muito atraso
moral. Se bem te lembras, o lar é a grande escola da vida
porque é nele que se encontram, numa primeira fase, antes
de se chamar, propriamente, lar, inimizades do passado.

- Inimizades do passado?

- Sim, espíritos que outrora contraíram débitos à Lei Divina,
prejudicando uns e outros, encontram-se, mais tarde,
juntos numa mesma família ou comunidade, para
reequilibrarem os desvios cometidos.

- Por isso tantos divórcios, filhos sem rumo, ódios de toda a
ordem!

- Pois, grandes desafectos residindo na mesma casa.

- Mas, já há aquelas famílias que se dão bem, não?

- Sim, e há cada vez mais. São espíritos que já se
compreendem e que já construíram uma sólida amizade.
Ficas a saber que não foi sempre assim, porque já fomos
muito piores.

- Mas, pela tal lei da evolução...

- Tocaste num termo muito importante: ignorância. Prefiro
utilizar o termo desconhecimento. É mais suave e não tem
uma conotação pejorativa. Todos nós, de um modo ou de
outro, desconhecemos, ainda, muitas áreas do
conhecimento. Muita gente confunde espiritismo com essas
práticas, que diria, perigosas, porque não sentiram
necessidade de estudar e tentar saber que doutrina é esta.

- Mas... esses que apregoam todas essas facilidades que
solucionam todos os nossos problemas, não serão eles
médiuns?

- Sim, até podem ser. O problema é que nem todo o
médium é espírita, assim como, nem todo o espírita é
médium. Falo do modo ostensivo, é claro.

- Esse termo, médium, faz-me uma certa confusão, sabes?

- Sei. Sei também que gostarias que te respondesse já,
não?

- Não te preocupes que já conheço o teu feitio.

- Ainda bem!

- Então...

- Até prá semana e, haja saúde!

Pedro Silva
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Sabia que apoiamos mensalmente
algumas famílias com produtos
básicos alimentares e higiene ? Damos
prioridade á alimentação mas tudo é
necessário. Se quiser colaborar,
lembre-se , apenas uma vez no mês
,ás terças observe a sua dispensa e
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,ás terças observe a sua dispensa e
veja o que tem lá que possa doar. Se
não é frequentador/a da associação e
mesmo assim nos quiser doar
contacte-nos. .Sinta-se à vontade,
precisamos de tudo!

Colabore e faça da felicidade 
dos outros a sua tambem!

NOSSOS CONTACTOS

Facebook:

https://www.facebook.com/AEspiritaTerceirense

Blog:

http://aeterceirense.blogspot.pt

Site:
http://aeterceirensegeral.wix.com/aespiritaterceirense

Contactos Tlm: 919075332

964364606 


