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Caro leitor/a,

Entramos na segunda parte

deste ano de 2015 com a real

noção de que, apesar do que

já foi feito, há muito mais a

fazer. Para tal, com a

colaboração de voluntários,

de uma consciência que se

quer, cada vez mais, ciente

da situação actual.

Fortaleçamos nossa vontade

e coloquemos em prática todo

um manancial de conhe-

cimentos que já possuímos!

… E, para encobrir a
culpa, usamos máscaras
sociais que nos fazem
parecer.

Parecemos não errar,
parecemos ter, parecemos
ser. Mas só parecemos.

Medo, O que é o Medo?

… é uma reação natural
do organismo diante de
uma ameaça real ou
imaginária. O próprio
instinto de conservação
leva o individuo a
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colaboração de voluntários,

vamos divulgando, difundindo

e apelando para um despertar
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ser. Mas só parecemos.
Todos erramos, nada
possuímos, tudo pertence
a Deus e pode - nos ser
retirado a qualquer
momento sem que nos
apercebamos de quem
somos, qual a nossa
origem e o nosso destino
após a morte.

… Culpa - é a consciência
de um erro cometido
através de um ato que
provocou algum prejuízo
[seja material ou moral] a
si mesmo ou a outra
pessoa. A consciência do
erro traz-nos sofrimento …

leva o individuo a
preservar-se diante de
certos perigos.

… a herança da culpa no
inconsciente humano
responde por inúmeros
desequilíbrios que dela se
desdobram.

… A fé ajuda-nos a vencer
os medos (porque
confiamos) e a nos livrar
da culpa, porque
acreditamos na justiça da
existência.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“A culpa  e o medo”“A culpa  e o medo”

A culpa é uma das
características mais mar-
cantes da vida e da cultura
ocidentais. Está bastante
ligada à moral judaico-cristã.

A culpa é companheira
permanente da humanidade.
Ela já estava presente no
início dos tempos. Segundo a
Bíblia, começa com a história
da Eva da serpente e da
maçã que não podia ser

comida.

… Mea culpa! Mea máxima
culpa! Na Idade Média era
esse o mote de muitos
cristãos que se auto-
flagelavam para se redimir
dos pecados reais ou
imaginários.

… a nossa cultura ainda é
muito geradora de culpa, na
formação educacional dos
relacionamentos sociais e
familiares.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CRIAÇÃOCONSIDERAÇÕES SOBRE A CRIAÇÃO

Os povos formaram ideias
muito divergentes acerca da
Criação, de acordo com as
luzes que possuíam. A com-
tradição com o texto dos
livros sagrados é mais
aparente do que real e
decorre da interpretação
dada ao que era apenas
alegórico. Daí o erro em que
se está sujeito a cair
tomando ao pé da letra
expressões de uma lingua-
gem frequentemente figu-
rada. Dever-se-á daí concluir

que diversas são as origens;
que Adão, vivendo há 6000
anos, tenha povoado uma
região ainda desabitada; que
o dilúvio de Noé foi uma
catástrofe parcial, confundida
com o cataclismo geológico;
e, finalmente, na forma ale-
górica peculiar ao estilo
oriental, forma habitual nos
livros sagrados de todos os
povos. Isto faz ver quanto é
prudente não lançar leviana-
mente a pecha de falsas as
doutrinas que podem, cedo

XXXVIII

Usa a verdade com o
objetivo de ajudar, jamais
como uma arma de
agressão ou revide.

A verdade é qual dia-
mante que exige ade-
quado envoltório para
manter-se seguro e,
quando atirado para
alguém, não o ferir.

A tua talvez não seja a

XXXIX

Não te esqueças das
pessoas que transitam

em situações mais
humildes e difíceis do que
a tua. Faz-te amigo delas.
É fácil desejar compartir
das alegrias, dos mo-
mentos de triunfo, das
situações invejáveis que
os outros experimentam.

O ideal é ser compa-
nheiro de todos.

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

rada. Dever-se-á daí concluir
que a Bíblia é um erro? Não;
a conclusão a tirar-se é que
os homens se equivocaram
ao interpretá-la. Tudo pode
ser explicado se admitirmos:
que a existência do homem é
anterior à época em que se
pretende que ela começou;

doutrinas que podem, cedo
ou tarde, desmentir os que as
combatem. As ideias religio-
sas, longe de perderem algu-
ma coisa, se engrandecem,
caminhando de par com a
Ciência. Esse o meio único
de não apresentarem lado
vulnerável ao cepticismo.
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A tua talvez não seja a
verdade legítima ou pelo
menos não será a
completa. Preserva-a pa-
ra o momento próprio, no
qual possas dignificar e
erguer quem caia ou se
esteja precipitando em
abismos de loucura e

ilusão.

A situação financeira, o
poder, a saúde e a
juventude são transi-
tórios. Converte o teu
amor na mais valiosa
conquista da tua vida,
repartindo-o com todos
os indivíduos.

Santo Agostinho diz-nos que entre as estrelas que cintilam
na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não
haverá como o vosso, destinados pelo Senhor

à expiação e à provação! Mas também os há mais
miseráveis e melhores, como os há de transição, que se
podem denominar de regeneradores. Para as almas que
sucumbem, Deus, que não as quer aniquiladas, lhes
permite irem para esses mundos onde, de encarnação em
encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas
da glória que lhes fora destinada. Os mundos
regeneradores servem de transição entre os mundos de
expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra

neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se.
Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade
perfeita, mas a aurora da felicidade. Comparados à Terra,
esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós
se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a

calma após a tempestade, a convalescença após a
moléstia cruel. Contemplemos, pois, à noite, à hora do
repouso e da prece, a abóbada azulada e, das inúmeras
esferas que brilham sobre as vossas cabeças,
indaguemos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe
que um mundo regenerador nos abra seu seio após a
expiação na Terra.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
MundosMundos regeneradoresregeneradores



- Posso?

- Entra e puxa uma cadeira.

- Isso de ser médium, o que é, afinal?

- Boa tarde para ti também!

- Desculpa lá, nem te cumprimentei!

- Estava a brincar. Vamos lá! Deus, Pai de todas as criaturas,
na sua absoluta perfeição, é a bondade, por excelência. Logo,
como qualquer pai ou mãe, não deseja que nenhum de seus
filhos fique entregue a si mesmos, a sós no mundo. Para tal
adquirimos, ao longo da nossa evolução até hoje, certas
faculdades que, para este assunto em particular, nos
assemelha a autênticas antenas emissoras-receptoras.

- Antenas emissoras-receptoras porque conseguimos
comunicar e captar a comunicação dos outros?

- Disseste bem: comunicar. Para ti o que significa este acto,

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
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O que é o Espiritismo?      “Médiuns I”   Pedro SilvaO que é o Espiritismo?      “Médiuns I”   Pedro Silva

-- Estou a captar. Continua.

-- No nosso estado evolutivo actual, necessitamos de
utilizar este aparelho fonador que serve para “vestir” os
nossos pensamentos. Essa vestimenta chama-se, aquilo
que conhecemos por, palavra. Deste modo conseguimos
materializar tudo o que emanamos das nossas mentes
pois, caso contrário, não nos entenderíamos.

-- Ok, compreendido. Mas, pelo que disseste, já
comunicamos dessa forma. Como?

-- Com aqueles que já partiram.

-- Que morreram?

-- Que passaram a vibrar noutra faixa de frequência, para
ser mais exacto.

-- Como é que eles captam o que pensamos?

-- Pensamentos são, acima de tudo, energia. Sempre que
acolhes uma ideia e a alimentas como, por exemplo, a de
beber uns copos, estás a fornecer energia em forma de
sentimento. Ao fazeres isto, colocas em prática outra
faculdade que possuis: a do livre-arbítrio. Surge, deste
modo, um pensamento. Ou seja, ideia mais estado
emocional. Por um lado, sendo os pensamentos portadores
de energia de teor electromagnético, geram movimento.
Essa acção, por outro, gera forma, imagem, cor e cheiro.

-- Tal e qual um plasma, só que no plano espiritual!
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- Disseste bem: comunicar. Para ti o que significa este acto,
comunicar?

- É podermos falar uns com os outros e nos fazermos
entender.

- Sim, é tudo isso que acabaste de dizer pois, comunicar é
conseguir tornar comum um determinado código que
emitimos, esperando que haja um receptor que consiga
decifra-lo. Isso é comunicar. Tornar comum.

- E onde entra o médium no meio disto tudo?

- Aí mesmo, no meio.

- Será que podes colocar legendas no que acabaste de dizer?

- Médium, intermediário, o que está no meio. Vamos a um
prático exemplo: vais assistir a uma aula. Sobre o que
aprendeste e compreendeste, sentes necessidade de
transmitir a outro. O outro, por sua vez, passa a palavra e, por
aí fora.

- Ok, então, médium é só isso?

- Muito mais do que isso. Ainda, há muita gente que não se
apercebeu que comunica muito mais do que julga.

-Como?

- Pelos pensamentos. É a “língua” do futuro. Um dia
comunicaremos, todos, por esta via mental, emitindo apenas
pensamentos e captando outros do mesmo teor vibratório.

-- Tal e qual um plasma, só que no plano espiritual!

-- Nem mais! Os nossos pensamentos são plasmados e
captados por todos aqueles que connosco sintonizam.

-- Todos os que captam e emitem códigos semelhantes?
Ai, ai!

-- Vês? Ninguém está só no Universo do Pai!

-- Lembrei-me agora daquela teoria do crime perfeito.
Isso....

-- Isso não existe. É, apenas, uma questão de tempo até
que tudo venha à tona pois, todo aquele que investiga terá,
por força das sintonias, alguma testemunha invisível aos
olhos carnais que, mais cedo ou mais tarde, o intuirá
mentalmente.

-- Dito dessa forma, como fica a nossa intimidade? Como é
lá em casa? Estamos sempre acompanhados? Estaremos
a ser sempre observados? Sempre somos ajudados ou
não?

-- Calma, calma! Vou começar por te responder com outra
questão: - Sabes que horas são?

-- Epá, isso não vale! Logo agora?

-- Sim, tem que ser.

-- É. E o que tem que ser tem muita força. Paciência.

-- Haja saúde!
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http://aeterceirense.blogspot.pt
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