
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Caros leitores e amigos, com

a mudança da hora nota-se a

redução do tempo no qual a

luz solar incide sobre nós. O

tempo de escuridão é superior

ao da claridade. Isso para nos

lembrar que ainda estamos

num plano de provas e

expiações no qual a

ignorância em relação às leis

divinas teimam em sobre-

viver. Aumentemos a luz em

cada um de nós estudando,

refletindo e colocando em

prática novos conhecimentos.

Muita paz!

A Direcção

Inicialmente precisamos
compreender ou admitir
que a morte é a única lei
para a qual não há
exceção. A morte física é
um fenómeno normal e é
esse o motivo pelo qual
deve estar nas nossas
conversas no dia-a-
dia.(…)

Nós não temos cons-
ciência de nós mesmos

Por fim, um relato de um
espírito feliz retirado do
livro “Céu e Inferno” onde
poderão ler na íntegra.

Testemunho de um
espirito feliz- Céu e Inferno

MAURICE GONTRAN

Era filho único e faleceu,
aos dezoito anos, de uma
doença pulmonar. Inteli-
gência rara, grande amor
ao estudo, caráter doce,
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ciência de nós mesmos
imediatamente depois de
deixar o corpo. Passamos
algum tempo em estado
de perturbação. Esse grau
e duração de perturbação
depende da elevação de
cada um.

Questão 165- A sorte que
nos espera para além da
morte depende da nossa
actuação. O espiritismo
vem demonstrar a grande-
za da vida de modo que
ninguém se escuse de
renovar-se, sobre justifica-
tivas falsas do desconhe-
cimento dos objetivos
essenciais da existência.
Esses objetivos são
desenvolvermos a nossa
moralidade de forma não
nos sentirmos deslocados
no presente e futuramente
num mundo melhor.(…)

ao estudo, caráter doce,
terno e simpático, possuía
todas as qualidades que
fazem prever brilhante
futuro.

Com grande êxito
terminou muito cedo os
primeiros estudos, matri-
culando-se em seguida na
Escola Politécnica. A sua
morte acarretou aos pa-
rentes uma dessas dores
que deixam traços profun-
dos e muitíssimo dolo-
rosos, pois que, tendo sido
sempre de natureza deli-
cada, lhe atribuíam o fim
prematuro ao trabalho de
estudos a que o insti-
garam.

Revoltados, diziam: "De
que lhe serve agora tudo o
que aprendeu? (…)

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“A vitória sobre a Morte”“A vitória sobre a Morte”

É à luz do Espiritismo que
somos esclarecidos sobre os
mais diversos mistérios e
obtemos a chave de
numerosos problemas. A
morte ainda é um mistério
para nós? Falamos nela,
pensamos nela. Diz o povo
que só para morte não há
remédio. E verdade essa
afirmação? Este grande
consolador que nos chega
como grande revelação
permite que todo o planeta
passe a conhecer a realidade
da vida especialmente além
da morte onde têm lugar as
origens do ser, do seu destino
e da sua existência. Diz-nos o
espírito Amélia Rodrigues que

atendendo à proposta do
Cristo, desceram à Terra os
espíritos nobres que violaram
o silêncio dos túmulos para
convidar as criaturas à
observância da ética e da
ação promovedoras da saúde
da paz. Então, o objetivo
desta realidade é acabar com
a doença e a guerra que a
ignorância vitaliza. Noutros
tempo vencendo a ignorância,
os portugueses aventuraram
nos descobrimentos, hoje
uma nova ventura convida
todos os povos também a
vencer medos sem razão.

Mas como nos aventurarmos
novamente?



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
INTELIGÊNCIA E INSTINTOINTELIGÊNCIA E INSTINTO

A inteligência e a matéria são
independentes, porquanto
um corpo pode viver sem a
inteligência. Mas, a inte-
ligência só por meio dos
órgãos materiais pode mani-
festar-se. A inteligência é
uma faculdade especial,
peculiar a algumas classes
de seres orgânicos e que
lhes dá, com o pensamento,
a vontade de atuar, a
consciência de que existem e
de que constituem uma
individualidade cada um,

formados de matéria e
dotados de vitalidade, porém,
destituídos de inteligência; os
seres animados pensantes,
for-mados de matéria,
dotados de vitalidade e tendo
um prin-cípio inteligente que
lhes dá a faculdade de
pensar. O Instinto é uma
inteligência sem raciocínio.
Por ele é que todos os seres
provêem às suas neces-
sidades. O instinto pode
conduzir ao bem e quase
sempre nos guia com mais

XLIV

Ama-te mais. Certa-
mente, não nos referimos 

ao sentimento egoísta, 
ambicioso, envenenador.

Amar-se, é respeitar-se, 
proporcionando-se

as conquistas superiores 
da vida, os anseios

elevados do coração.

Intenta estabelecer um 
pequeno programa de

amor para ti e executa-o.

Mantém acesa a luz do 
entusiasmo em tuas

XLV

O corpo merece cuidados 
para ser preservado,

sadio. Desprezá-lo, sob 
qual for o pretexto, é ato 
de rebeldia contra Deus, 
que no-lo concede com a

finalidade de crescimento 
íntimo e elevação

moral. Sem o ataviar com 
exageros ou viver para

ele conforme fazem 
muitas pessoas, 

resguarda-o e protege-o, 

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”

AET | Boletim nº 89 

Novembro  2015
Pela divulgação do Espiritismo 
nos Açores Lá do Lá do AltoAlto
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individualidade cada um,
assim como os meios de
estabelecerem relações com
o mundo exterior. Podem
distinguir-se assim: os seres
inanimados, constituídos só
de matéria, sem vitalidade
nem inteligência; os seres
animados que não pensam,

sempre nos guia com mais
segurança do que a razão. A
razão poderia ser infalível, se
não fosse falseada pela má-
educação, pelo orgulho e
pelo egoísmo. O instinto não
raciocina; a razão permite a
escolha e dá ao homem o
livre-arbítrio.
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entusiasmo em tuas

realizações e, sabendo-te 
fadado à Grande Luz,

deixa que brilhem as tuas 
aspirações nobres.

Escolhe “a melhor parte” 
em tudo e supera

aquelas nefastas, que 
prejudicam e envilecem.

resguarda-o e protege-o, 
amando-o de forma a 

prolongar-lhe a existência 
útil. O corpo é o 

“jumentinho” que carrega 
a alma na Terra, 

conforme ensinava São 
Francisco de Assis, 

credor de ternura e afeto.

A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo
que a unicidade da existência os rompe. Os laços de
família não sofrem destruição alguma com a
reencarnação. Tornam-se mais fortalecidos e apertados.
No Espaço, os Espíritos formam famílias entrelaçados
pela afeição e pela semelhança das inclinações. Esses
Espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas
momentaneamente os separa e, ao regressarem à
erraticidade, novamente se reúnem como amigos que
voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a
outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma
família, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo
adiantamento. A união e a afeição que existem entre

pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que
as aproximou. Quanto às consequências da doutrina
antirreencarnacionista. ela, necessariamente, anula a
preexistência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo
tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas,
e serão completamente estranhas umas às outras. O pai é
estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim
reduzida só à filiação corporal, sem qualquer laço
espiritual. Com a reencarnação, ascendentes e
descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos,
amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem
entre si os laços de simpatia.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
AA reencarnaçãoreencarnação ee osos laçoslaços dede famíliafamília



- Achas que faço bem?

- Pedires ajuda ao teu pai?

- Sim.

- Olha, como já falámos, é dentro de nossa casa que se
encontra a grande escola da vida.

- Na qual iremos encontrar afectos e desafectos do passado,
construindo o tão desejado lar, não é?

- Isso. O lar terreno funciona como uma espécie de posto
fabril, não só de criação de laços afetivos como, também,
para aumentarmos a nossa verdadeira família.

- Qual?

- A família universal.

- Explica lá isso.

- Ok. Dos laços consanguíneos para os laços espirituais. Os
primeiros rompem-se com a morte do corpo mas, os outros,
perdurarão para sempre.

- Traduz-me isso por miúdos.

- Vamos lá! Todos nós já passamos por inúmeras
encarnações.
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- Como referi, os laços da consanguinidade se rompem
após o desencarne.

- E?

- Os papeis sociais familiares, também.

- O meu pai já não é mais meu pai?

- Mental e sentimentalmente, no nosso nível evolutivo, essa
ideia permanece por algum tempo.

- Porém?

- És filho de Deus, certo?

- Sim, acredito nisso.

- Pois, eu não.

- Não acreditas?

- Não. Eu tenho a certeza desse facto!

- Está bem. Vamos ao que interessa.

- O teu pai, também, é filho de Deus, certo?

- Claro!

- Se tu és filho de Deus e teu pai também, isso faz de
vocês o quê?

- Acho que…irmãos. Sabes, nunca tinha pensado nisso
dessa forma.

- É essa a grande função desta abençoada escola que é o
lar. Leva-nos, pelas múltiplas experiências em comum e
não só, a reconhecermos, no outro, o irmão, que o é, de
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encarnações.

- Várias vidas?

- Em verdade, a vida é uma só pois, o espírito, cada espírito,
é uma individualidade imortal. O processo evolutivo é que
assim o requer, ou seja, que passemos por várias existências
corporais até atingirmos a pureza espiritual.

- Ok, continua.

- Em todas essas vivências no plano físico pertencemos,
sempre, a um grupo familiar.

- Epá, espera lá! Então, quantos pais, mães, irmãos, com
essa conversa toda, já não terei? Quando chegar ao “lado de
lá”, quantos irei encontrar?

- Calma, calma. Era aí que queria chegar. Se pensares um
pouco, verás que tu, em todas essas fases evolutivas, já
desempenhaste uma série enorme de papéis sociais. Já foste
pai, filho, mulher, homem, patrão, escravo, pobre, rico, etc,
etc.

- Sim, já devo ter sido muita coisa.

-Todos nós já o fomos e é necessário que assim o seja para
que o espírito, ou melhor, o que tu és, possa aprender todas
as áreas que o conhecimento universal tem para nos oferecer.

- Então, e quanto à questão de quantos pais, mães e por aí
afora, vou encontrar?

não só, a reconhecermos, no outro, o irmão, que o é, de
facto!

- Com tudo isto, fiquei sem saber se devo ou não, nas
minhas orações, pedir ajuda àquele que foi meu pai.

- Como estamos todos num patamar semelhante, em
termos morais e intelectuais, uns mais do que outros, teu
pai, aquele que desempenhou o papel social de teu
progenitor, não foge muito à regra. Além disso, no plano
espiritual terá, numa fase mais consciente da nova
realidade, de seguir seu rumo em direção ao seu progresso
individual, junto de outros companheiros. Para tal, e como
se gostavam, em vez de lhe pedires ajuda, ora, tu, por ele.
Além disso, pensa nos momentos agradáveis que tiveram
em conjunto. Ele captará essas boas vibrações e, pelo
sentimento recíproco do amor, fará o mesmo por ti. Dessa
forma, apesar do rompimento dos laços familiares que vos
unia, iniciarão o fortalecimento dos definitivos, dos
espirituais.

- Então, peço ajuda a quem, nas minhas aflições?

- Àquele ou àquela que se comprometeu ajudar-te,
aquando da tua jornada terrestre.

- Que vem a ser…?

- O teu “anjo da guarda”!

(continua)
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