
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em Abril,

mês de mudanças! A partir de 9 de

Abril estaremos, novamente, na nossa

sede, agora renovada, sita à Canada

da Luciana nº 8-A, Stª Luzia de Angra

do Heroísmo. Em relação ao nome

"Abril", este deriva do Latim Aprilis,

que significa abrir, numa referência à

germinação das culturas. O Inverno

terminou e, eis, mais uma

oportunidade de florescermos as

sementes já inseridas em nós. Não

façamos como o outro que, por medo,

enterrou o único talento que possuía.

Coloquemos, ao serviço de todos os

que já possuímos. Coragem e, em

frente! Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A indulgência

José, um Espírito protetor, fala-nos da
indulgência:

- Espíritas, queremos falar-vos hoje da
indulgência, sentimento doce e fraternal que
todo homem deve alimentar para com seus
irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso.
A indulgência não vê os defeitos de outrem,
ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao
contrário, oculta-os, a fim de que se não
tornem conhecidos senão dela unicamente,
e, se a malevolência os descobre, tem
sempre pronta uma escusa para eles, escusa
plausível, séria, não das que, com aparência
de atenuar a falta, mais a evidenciam com
pérfida intenção. A indulgência jamais se
ocupa com os maus atos de outrem, a
menos que seja para prestar um serviço;
mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de
os atenuar tanto quanto possível. Não faz
observações chocantes, não tem nos lábios
censuras; apenas conselhos e, as mais das
vezes, velados. Quando criticais, que
consequência se há de tirar das vossas
palavras? A de que não tereis feito o que
reprovais, visto que estais a censurar; que
valeis mais do que o culpado. Ó homens!
quando será que julgareis os vossos próprios
corações, os vossos próprios pensamentos,
os vossos próprios atos, sem vos ocupardes
com o que fazem vossos irmãos? Quando só
tereis olhares severos sobre vós mesmos?
Sede, pois, severos para convosco,

indulgentes para com os outros. Lembrai-vos
daquele que julga em última instância, que
vê os pensamentos íntimos de cada coração
e que, por conseguinte, desculpa muitas
vezes as faltas que censurais, ou condena o
que relevais, porque conhece o móvel de
todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que
clamais em altas vozes: anátema! tereis,
quiçá, cometido faltas mais graves. Sede
indulgentes, meus amigos, porquanto a
indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo
que o rigor desanima, afasta e irrita.

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo
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Livro disponível na livraria da AET



Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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Um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem.
A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as 
resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu 
refazimento, o teu silêncio interior.
Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, 
recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta.
Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, 
cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo.

Não conduzas o ultraje que alguém te atirou, desmoronando o teu dia.
Certamente, há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam. Mas, isto 
não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras.
Este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca 
valorizando ofensas, nem se importando com elas.
Há um grande número de pessoas gradas e afetuosas que te cercam, que não é 
justo te agastares com aquelas, as que constituem exceção no teu caminho.
Deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do 
amor que te aguarda.



- E poderei substituir o termo desejo por
apelo?

- Sim, de certa forma, são apelos que
fazemos e quanto mais sinceros mais união
existirá entre o nosso centro emocional e o
racional.

- Falas dos tais chacras?

- Sim, dos centros de força cardíaco e frontal.

- A serem apelos terei, também, de ter
cuidado com o que emito.

- Claro, pois tudo é comunicação. Tu és
energia e emites essa mesma energia. Não é
brincadeira nenhuma!

- Eu sei, já estou mais mentalizado para esse
aspecto.

- Como também sabes, mais um ano
terminou e um novo teve o seu início. Como é
costume, lá vem um rol de desejos para o
novo ano que se abre perante nós.

- Por falar nisso, desejei que…

- Diz lá!

- Que neste novo ano eu fosse uma melhor
pessoa.

- Esse desejo, se me permites, é um bocado
vago.

- Porquê?

- Queres ser melhor em que sentido?

- Sei lá, melhor.

- Mas, melhor colega, melhor marido, melhor
profissional, melhor quê?

O que é o Espiritismo?
“Desejos”         Pedro Silva
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- Ok, estou a ver. Tenho que organizar
melhor isto, não é?
- Tudo o que seja e que se refira a um
sincero desejo, com cabeça, tronco e
membros. Ok, queres ser melhor. Então,
para começar, qual o ou os aspectos nos
quais focarei mais a minha atenção?
Tentarei seguir pequenos objectivos
diários, semanais, mensais?
- Como assim?
- Eu, por exemplo, como sou muito
limitado pelas minhas imperfeições, tento
dar um passo de cada vez.
- Foi sempre assim?
- Cá nada! Há uns anos atrás, queria ser
um anjinho de um dia para o outro!
- E?
- Ia ficando doido! Portanto, meu amigo,
um passo de cada vez e, devagarinho!
- Pois, somos imortais.
- Mas não descanses à sombra da
imortalidade.
- Eu sei. Mas, falavas em seguir pequenos
objectivos?
- Ah, ok. Por exemplo: todos os dias, ao
acordar, leio uma pequena mensagem de
teor espiritual, com um conselho, sobre a
virtude da paciência. Quem diz paciência
diz outra coisa qualquer.
- E ao longo do dia…
- Sempre que me ocorre uma situação
mais chata, tento ser mais paciente.
- Já percebi. Pequenos passos e, sempre
em frente!
- Outra coisa.
- Qual é?
- Estar mais presente.

Continua
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É preciso ter consciência de que é importante
aprender a dizer não, caso não aprendamos,
perderemos o controlo de nossa vida, e virá a
posterior revolta por fazer coisas que, na
realidade, não queremos. Talvez alguém
possa pensar que dizer não é coisa de
pessoas más, e que é desagradável.

É este o mundo, de provas e expiações, que
nos encontramos e curiosamente precisamos
perceber o nosso medo de dizer não.

Sempre tivemos a necessidade de pertencer
à coletividade, como por exemplo pertencer
ao grupo da família, ao grupo do centro, ao
grupo de amigos, ao grupo do Faceboock, de
alguns agrupamentos, entre outros.

A nossa educação é a de dizer “sim” até nas
situações que incomodam. Há sociedades em
que estão disciplinados a dizer o que sentem,
e culturalmente, ninguém se sente ferido.

No ESE, Capítulo VIII, ponto 6, “Bem-
Aventurados os puros de coração”, jesus quis
dizer que a verdadeira pureza não está
somente nos atos; está também no
pensamento, porquanto aquele que tem puro
o coração, nem sequer pensa no mal.”

Ainda no ponto 8 do mesmo capítulo,
Verdadeira pureza e mãos não lavadas, Jesus
disse: “Escutai e compreendei bem isto: “ O
que contamina o homem não é o que entra na
boca, mas o que sai da boca, isso é o que
contamina o homem. O que sai da boca
procede do coração e é o que torna impuro o
homem; porquanto do coração é que partem

os maus pensamentos, os assassínios…”

Temos a tendência de fingir que está bem
quando não está bem, o socialmente correto
leva a que se minta. Somos levados a dizer
sempre SIM, porque, queremos a aprovação e
para sermos incondicionalmente aprovados e
aceites há quem entenda que não pode dizer
não.

A verdade é que somo levados a aceitar
situações que não queremos, vamos fazer o
que não gostamos e a vamos concordar com
ideias com as quais não nos revemos,
simplesmente, para não gerar problemas e
porque “eu quero ser sempre ser aceite”.

A partir daqui somos levados a deixar de lado
todos os nossos valores e desejos pessoais e
vivemos na angústia de que todos nos devem
querer bem, que nos achem “bonzinhos”.

Resumindo vamos ser o que não somos e vai-
se estabelecer um conflito de identidade,
porque que não estmos vivendo a própria
existência, na qual a preocupação é sempre o
“sim” para os outros. Passamos a viver
sempre em função do outro, na sua
satisfação, e de acordo com a Lei de causa
efeito, vamo-nos esquecer de nós próprios.
Vamos chegar ao ponto de que começamos a
achar que desistimos de tantas coisas que
gostávamos e queríamos e cedemos para
agradar o outro, ou melhor para não o
desagradar vamos entrar em conflito
connosco próprios.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“A importância de saber dizer: Não”
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Mas o problema está no outro ou em mim?
Está e mim que não fiz o que queria, ignorei
os meus desejos e vontades para ser
agradável ao outro.

O não que deixo de dar por achar que não
devo dar ao outro, vou estar a dar o “não” a
mim mesmo. Ele não merece, mas e eu
mereço? O uso do livre arbítrio é da minha
responsabilidade.

Os limites têm de ser impostos, Paulo de
Tarso disse, “tudo me é permitido mas nem
tudo me convém”.

Não se trata de ser um egoísta que ignora as
necessidades dos outros, e sim de encontrar
um equilíbrio entre os dois extremos: ou seja,
o de dizer sempre sim e o de dizer sempre
não. Os direitos dos outros são tão
importantes quanto os nossos próprios
direitos, e por isso, é preciso tentar ser
assertivo e determinar, quais os momentos
devemos negar e em quais momentos
devemos aceitar os pedido dos outros.

Tenhamos sempre presentes que vivemos
num mundo de provas e expiações.

Ao entendermos que Deus espera de nós, a
evolução coletiva, questiona-se se isso se
consegue ao dizer “sempre que sim”

Estamos juntos nesta reencarnação e temos
de cuidar uns dos outros e não apenas
sermos pagadores do lazer para os filhos ou
amigos.

Atualmente, neste Planeta em transição,
vivemos momentos de profundas mudanças
para a melhoria, na qual possamos viver
numa sociedade pautada pelos
relacionamentos de fraternidade. Isso é
possível quando eu deixo pensar apenas nos
outros, mas também em mim.

Todos precisamos ouvir falar de jesus, todos
necessitamos de fazer o evangelho, de
evangelizar, quando, ajudarmos na
orientação, sem querer converter ninguém ao
Espiritismo, mas sim explicar os seus
fundamentos, aos que querem conhecê-los.

Quando evangelizamos os nossos filhos,
gratuitamente, e ajudamos os nossos irmãos,
estamos a agir de acordo com as leis divinas.

Jamais duvidemos da força do bem, porque o
mal não tem vida própria, ele só se insinua
quando o bem não está presente.

Jesus recomendou, expressa e taxativamente:
“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; Não,
não; porque o que passa disto é de
procedência maligna.”

(...) Jesus, em proposta admirável, afirmou:
Busca a verdade e a verdade te libertará.

O equilíbrio entre o dizer sim e o dizer não,
conscientemente, permite-nos a própria
evolução moral e por conseguinte, e por
sintonia, a melhoria e o bem-estar de quem
nos rodeia.

UMA 3ª AQUI

“A importância de saber dizer: Não” 
(Conclusão)
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O sonambulismo é um estado de
independência do Espírito, mais completo do
que no sonho, estado em que maior amplitude

adquirem suas faculdades. A alma tem então
perceções de que não dispõe no sonho, que é
um estado de sonambulismo imperfeito. No
sonambulismo, o Espírito está na posse plena
de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-
se de certa forma em estado de catalepsia,
deixam de receber as impressões exteriores.
Esse estado se apresenta principalmente
durante o sono, ocasião em que o Espírito
pode abandonar provisoriamente o corpo, por
se encontrar este gozando do repouso
indispensável à matéria. Quando se produzem
os fatos do sonambulismo, é que o Espírito,
preocupado com uma coisa ou outra, se
aplica a uma ação qualquer, para cuja prática
necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se
então deste, como se serve de uma mesa ou
de outro objeto material no fenômeno das
manifestações físicas, ou mesmo como se
utiliza da mão do médium nas comunicações
escritas. Nos sonhos de que se tem
consciência, os órgãos, inclusive os da
memória, começam a despertar. Recebem
imperfeitamente as impressões produzidas
por objetos ou causas externas e as
comunicam ao Espírito, que, então, também
em repouso, só experimenta, do que lhe é
transmitido, sensações confusas e, amiúde,
desordenadas, sem nenhuma aparente razão
de ser, mescladas que se apresentam de
vagas recordações, quer da existência atual,

quer de anteriores. Facilmente, portanto, se
compreende por que os sonâmbulos nenhuma
lembrança guardam do que se passou
enquanto estiveram no estado sonambúlico e
por que os sonhos, de que se conserva
memória, as mais das vezes não têm sentido.
Digo — as mais das vezes, porque também
sucede serem a consequência de lembrança
exata de acontecimentos de uma vida anterior
e até, não raro, uma espécie de intuição do
futuro.

O sonâmbulo possui mais conhecimentos do
que os que se supõe. Apenas, tais
conhecimentos dormitam, porque, por
demasiado imperfeito, seu invólucro corporal
não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal,
um sonâmbulo?

Espírito, como nós, e que se encontra
encarnado na matéria para cumprir a sua
missão, despertando dessa letargia quando
cai em estado sonambúlico. Já se tem dito,
repetidamente, que vivemos muitas vezes.
Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a
qualquer Espírito ocasiona a perda material
do que haja aprendido em precedente
existência. Entrando no estado, a que chamas
crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de
modo incompleto.

Sabe, mas não poderia dizer donde lhe vem o
que sabe, nem como possui os
conhecimentos que revela. Passada a crise,
toda recordação se apaga e ele volve à
obscuridade.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Sonambulismo
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