
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Maio, mês da mãe. A missão,

a grande missão de educar,

formar e acarinhar. A exemplo

desta grande responsabili-

dade, a de receber as

criaturas de Deus, em seu

seio, façamos a parte que nos

cabe, contribuindo, todos,

para um contexto social,

familiar ou não, mais equili-

brado, mais harmonioso, que

nos levará para o tão dese-

jado Mundo de Regeneração.

A responsabilidade é indi-

vidual.

Excelente mês para todos!

A Direcção
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Uma 3ª aqui …“Eutanásia” p.1

O Livro dos Espíritos… “Espíritos Puros” p. 2

Lá do Alto… “ LVI e LVII” p. 1

E.S.E – Reflexões “Suicídio e Loucura” p. 2

A Visão Espírita Sobre “A Vida” p. 3

Agenda de Palestras “ Maio 2016” p. 4

LVI

As vitórias das questões 
ilegais são utópicas.

Deixam paladar de 
amargura.

LVII

Canaliza bem a tua 
energia, a fim de que se

não converta em 
presunção e violência.

Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis
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UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“Eutanásia na visão espírita”“Eutanásia na visão espírita”

Eutanásia. Do grego ‘eu’
(bom) e ‘tanathos’ (morte).
Seria, analisando etimo-
logicamente, a suposta “boa
morte”. No L.E, os espíritos
afirmam que “é sempre
culpado aquele que não
aguarda o termo que Deus lhe
marcou para a existência”. No
livro Após a Tempestade,
Joanna de Ângelis define a
eutanásia como algo
puramente material. “ (… )
testemunha a predominância
do conceito materialista sobre
a vida, que vê apenas a
matéria e suas implicações
imediatas em detrimento das
realidades espirituais…” Do
ponto de vista material, é uma
atitude pensada enquanto do
ponto de vista espiritual é

extremamente impensada,
desrespeitando as leis de
Deus.

Nós, espíritas, temos a
consciência de que a
eutanásia é o início de grande
sofrimento para esse espírito
e a Doutrina Espírita dá-nos
a explicação lógica do porquê
deste ser um tema tão
complexo. No Evangelho
segundo o Espiritismo, no
Capítulo V (Bem-aventurados
os aflitos), item 28 “Um
homem está agonizante,
presa de cruéis sofrimentos.
Sabe-se que seu estado é
desesperador. Será lícito
pouparem-se-lhe alguns
instantes de angústia,
apressando-se-lhe o fim?”

Continua na pág. 2

amargura.

Injustas, ferem os outros, 
não podendo

beneficiar, realmente, a 
ninguém.

Quem edifica sobre 
terreno alheio, termina

por perder a construção.

Nunca será justa a 
alegria conseguida no rio

das lágrimas alheias.

Cuida bem das tuas 
causas e luta somente

quando tiverem o apoio 
legal e se firmarem nos

alicerces da moral.

presunção e violência.

Podes e deves ser 
enérgico, nunca, porém,

agressivo. É justo que te 
sintas jubiloso com os 

teus recursos,

todavia, não te tornes 
jactancioso.

Quando a tentação do 
revide perturbar-te o

discernimento, reage e 
atua com severidade,

entretanto sem exagero.

A força que edifica, 
também derruba. Os 

fortes e temperamentais 
terminam os dias

com os nervos em 
frangalhos e a sós ...



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
ESPÍRITOS PUROSESPÍRITOS PUROS

Características gerais dos Espíritos puros é não terem
nenhuma influência da matéria, terem superioridade intelectual
e moral absoluta, com relação aos Espíritos das outras ordens.

Os Espíritos que a compõem percorreram todos os graus da
escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria.
Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a
criatura, não têm mais que sofrer provas, nem expiações.

Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Nós podemos obter a resposta: “Quem vos daria o direito
de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir
o homem até a borda do fosso, para daí o retirar a fim de
fazê-lo voltar a si e alimentar ideias adversas das que
tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um
moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe
haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá
enganado nunca em suas previsões?” O Evangelho toca
numa questão muito importante: a ciência e seus erros,
improváveis mas possíveis. Com certeza, acontecem
muitos casos de médicos que preveem um prazo de vida a
um enfermo e este se expande muito mais que o esperado.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
OO suicídiosuicídio ee aa loucuraloucura

A calma e a resignação hauridas da maneira de considerar
a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“Eutanásia na visão espírita”      (continuação)“Eutanásia na visão espírita”      (continuação)

Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos
perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de
inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às
necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa
felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a
transcorrer em perpétua contemplação.

Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens
executam para manutenção da harmonia universal.
Comandam a todos os Espíritos que lhes são inferiores,
auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam
as suas missões.

Constitui para eles ocupação gratíssima assistir os homens
nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas
que os conservam distanciados da suprema felicidade. São
designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou
serafins.

Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas
extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los
constantemente às suas ordens.
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uma serenidade que é o melhor preservativo contra a
loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos
casos de loucura se deve à comoção produzida pelas
vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar.
Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por
que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem
recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e
as deceções que o houveram desesperado noutras
circunstâncias, evidente se torna que essa força, que o
coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a
razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam.

O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se
dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se
pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele
sempre por causa um descontentamento, quaisquer que
sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora,
aquele que está certo de que só é desventurado por um dia
e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se
facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum
termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida
humana, com relação à eternidade, senão bem menos que
um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que
com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o
acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as
suas amarguras.



- O que é que te está a preocupar?

- O teres dito que a vida começa logo a partir do momento da
concepção.

- Explica-te melhor para ver se te entendo.

- É que…a ser assim, a pílula do dia seguinte é abortiva, não?

- A haver concepção, sim.

- Epá, e eu que sempre pensei que se podia provocar o
aborto até às não sei quantas semanas que isso era legal!

- Estamos aqui a confundir ambas as leis.

- As dos homens e as divinas?

- Sim. Uma coisa é estares dentro dos limites das normas
criadas pelos homens, outra é o que te vai na consciência e,
como já sabes, é aí que estão gravadas todas as leis
imutáveis.

- Na consciência?

- Sim. Tens, por um lado, o teu livre arbítrio mas, e há sempre
um mas nesta fase na qual nos encontramos, que é o modo
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O que é o Espiritismo?   “A Vida” O que é o Espiritismo?   “A Vida” 
Pedro SilvaPedro Silva

- Não raras vezes se ouve dizer que passam por graves
estados de angústia e depressão.

-E quanto àquela afirmação de o corpo lhes pertencer?

-Em relação a isso e a tudo o resto que julgamos ser nossa
propriedade, digo-te o seguinte: tudo o que nós deixarmos
ao partirmos para o “outro mundo”, é porque não nos
pertence. Tudo nos é emprestado quando cá chegamos.
Por isso, ao partir, temos que devolver. A matéria fica, o
espírito vai. Somente levamos o que nós já aprendemos
assim como as virtudes já conquistadas, fruto do bem que
causamos em nós e no próximo. São os únicos tesouros
que possuímos e que nunca se encherão de ferrugem e
nem serão roídos pela traça.

- Mas… existem tantas realidades sociais, muitas delas
difíceis, que impelem à tomada desse tipo de decisões, ou
não é assim?
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um mas nesta fase na qual nos encontramos, que é o modo
como as leis funcionam.

- E que nós ainda desconhecemos.

-Daí o cometer de todos estes deslizes que ouvimos todos os
dias por esse mundo fora. Enquanto permanecermos
banhados neste oceano do egoísmo, tudo servirá para que o
nosso comodismo não seja perturbado.

-Referes-te a todo o tipo de aborto?

-Não. Falo, apenas, dos premeditados. Dos espontâneos não
nos debruçaremos pois estes contêm causas muito mais
profundas que são necessárias, quer para o espírito que se
preparava para reencarnar, quer para aqueles que seriam os
futuros pais. Quanto aos premeditados, já existe consciência
do acto a cometer. O que se desconhece é que ao
“interromper” a gravidez, está-se a negar a um filho de Deus
uma nova oportunidade de vida no corpo físico, com fins à
sua evolução espiritual.

- Essa premeditação e consequente execução provoca,
frequentemente, distúrbios naqueles que se cumpliciaram
nessa acção, não?

-Mais uma vez te digo que, todas as consequências que
advierem dos nossos actos, serão sempre proporcionais ao
nosso grau de consciência e entendimento da realidade.
Sabemos que cada caso é um caso. É por essas e por
outras que os que estão mais esclarecidos se reúnem para
formar associações pró-vida. É muito fácil dizer não ao
aborto. É necessário, acima de tudo, criar estruturas
preventivas desse que é, também, um grande flagelo da
humanidade.

-Enfim, através das consequências das nossas acções,
aprenderemos a valorizar cada vez mais esta maravilha
que é a vida.

-Já dizia o Mestre que tivéssemos vida e em abundância!

-Por falar em abundância …

-Diz lá !

(continua)



UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

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

AET | Boletim nº 95 

Maio 2016
Pela divulgação do Espiritismo 
nos Açores

AGENDA DE PALESTRASAGENDA DE PALESTRAS
Maio 2016Maio 2016

Neste sábado, 30 de Abril, no Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, tivemos a presença do
nosso amigo Paulo Mourinha que nos apresentou o tema:
“Encontros com o Pensamento”. Ao longo da tarde, de uma
forma lógica e de fácil apreensão, cativou toda a assistência
com sua prelecção, levando o público a fazer uma viagem
mental ao íntimo causal de sua situação actual, desviante
ou não. A sensação que ficou foi a de prosseguirmos nesta
vertente do conhecimento para nos fortalecermos como
indivíduos, sedentos de novas áreas do conhecimento que
nos indique, de forma mais prática, o caminho a trilhar. Bem
haja, Paulo Mourinha pelo seu contributo!

EVENTOSEVENTOS CULTURAISCULTURAIS
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NOSSOS CONTACTOS

Facebook:

https://www.facebook.com/AEspiritaTerceirense

Blog:

http://aeterceirense.blogspot.pt

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

Contactos Tlm: 919075332

964364606 


