
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Caro leitor/a,

Estimados leitores e amigos,

Neste mês de Fevereiro,
mês por excelência,
dedicado ao Carnaval,
aproveitemos para elevar
nossas vibrações mentais,
sintonizando com o Alto.

Nunca foi tão necessária a
oração num mundo, cada
vez mais, conturbado a
todos os níveis. Os

trabalhadores da última hora
jamais deverão desistir de
suas próprias escolhas
objetivando o Bem.

Arregacemos as mangas do
comodismo e continuemos
na abençoada tarefa na
Seara do Pai!

A Direcção

1

AET | Boletim nº 104  

Fevereiro 2017
Pela divulgação do Espiritismo 
nos Açores

Í

N

D

I

C

E

Lá do Alto… “ LXXIV e LXXV p.2

E.S.E – Reflexões “Provas do próximo” p.2

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

A Visão Espírita Sobre “Centros de Força IV” p.3

Uma 3ª aqui …“O que é ser médium” p.4

Agenda de Palestras “ Fevereiro 2017” p. 5

Site: http://aeterceirense.pt



LXXIV

O que não possas concluir 
agora, não te seja

motivo de agastamento.

Faze o possível em 
esforço e dedicação, no

entanto, evita o 
aborrecimento que o 

aparente

fracasso produz.

Quando alguma ação 
ultrapassa a tua 

capacidade

de executá-la ou a 
circunstância não te

permita fazê-la, cabe-te o 
dever da serenidade.

Quem faz o que lhe está 
ao alcance, realiza o

máximo.

... E o que não possas 
concluir agora, terminarás

amanhã, se porfiares fiel 
ao compromisso.

LXXV

Afugenta o melindre da 
área do teu 

comportamento pessoal.

Sempre encontrarás 
pessoas simpáticas como

inamistosas pelo caminho 
por onde segues.

Não vale a pena melindrar-
se remoendo insatisfação.

Toda marcha está sujeita a 
tropeços e dificuldades,

que constituem desafio e 
motivação para o avanço.

Uma jornada sem 
problemas torna-se 

monótona e 
desmotivadora.

Tu cresces em razão das 
lutas que enfrentas.

Permanece, pois, de bom 
humor sempre, mesmo 

diante das pessoas 
congeladoras ou

agastantes.

Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas
respetivas provações e nunca vos considereis
instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se
todo homem de coração, principalmente todo espírita,
porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve
compreender a extensão infinita da bondade de Deus.
Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida
toda tem de ser um ato de amor e de devotamento; que,
faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor,
estas se cumprirão. […] Considerai-vos sempre como
instrumento para fazê-la cessar. Resumindo: todos estais
na Terra para expiar; mas todos, sem exceção, deveis
esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos
semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade.
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Dever-se-á pôr termo às provas do próximo?

Bernardino elucida-nos sobre se devemos ou não pôr
termo às provas do próximo quando o possa, ou deve,
para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam
seu curso?

A respeito deste assunto diz-nos Bernardino: Já vos
temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa
Terra de expiação para concluirdes as vossas provas e
que tudo que vos sucede é consequência das vossas
existências anteriores, são os juros da dívida que tendes
de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas
pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos
funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns
que, estando-se na Terra para expiar, cumpre que as
provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até o
ponto de julgar que, não só nada devem fazer para as
atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que
elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas.
Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir
o curso que lhes traçou Deus; dar-se-á, porém, conheçais
esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir e se o vosso
Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal
dos vossos irmãos: “Não irás mais longe?” Sabeis se a
Providência não vos escolheu, não como instrumento de
suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas
como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as
chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando
virdes atingido um dos vossos irmãos: “É a Justiça de
Deus, importa que siga o seu curso.” Dizei antes:
“Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao
alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão.
Vejamos se as minhas consolações morais, o meu
amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a
vencer essa prova com mais energia, paciência e
resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas
mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento; se
não deu a mim, também como prova, como expiação
talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz.”



ESPÍRITOS PUROS
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- Está melhor agora?

- Muito melhor! Ainda bem que comi uma coisinha porque isto
de evangelizar de barriga vazia não chega lá.

- É verdade. A concentração e o estado de espírito é outro.

- Então ias falar do gástrico, não era?

- Sim, deste centro que está relacionado com a nossa zona
abdominal.

- Deve estar ligado à questão da digestão, como é óbvio.

- Exacto, e com a absorção dos alimentos densos e dos
menos densos que, por sua vez, se transformam em
concentrados fluídicos que serão inseridos e transportados
pela corrente sanguínea por todo o nosso corpo.

- Daí a grande responsabilidade no que se come e como se
come.

- Acrescentando o nosso estado emocional que nos pode
causar ou “gasturas” no estômago ou bem-estar físico.

- A glândula afecta a este centro de força, vem a ser…?

- O pâncreas. Este amigo é responsável pela produção de
hormónios que controlam os níveis de glicose no sangue
assim como pela secreção de enzimas digestivas.

- Ok, então tratar bem dele!

- Convém. Se maltratarmos esta zona abdominal, pelo
desequilíbrio espiritual, teremos de colher todo um tipo
anomalias digestivas.

- Úlceras, problemas intestinais.

- Cirrose, hepatite, pancreatite, ansiedade, nervosismo,…

- Tá bom, tá bom, já percebi! Logo eu que adoro uma boa
churrascada!

- Tudo o que seja, com moderação.

- É o que meu pai sempre me dizia.

- Vês? Conselhos dos mais velhos!

- É verdade. E por fim?

- O genésico.

- Vem de génese.

- Sim, princípio. Está ligado a esta poderosa energia
que é a sexual.

- Ligado à reprodução?

- Sim, aos órgãos sexuais. Utilizando a tradição hindu,
significa a morada do “eu”.

- No fundo, é a nossa identidade.

- De certa forma é porque, repara: a tua personalidade
é influenciada por este centro. Sempre que estás
irritado, invejoso, ciumento, raivoso, é sinal que não
estás a canalizar bem esta energia que é, no fundo,
energia altamente criadora. Sempre que estás com a
tua auto-estima em baixo, algo se passa neste sector. O
problema é que andamos, sempre, à procura de algo
exterior a nós que nos insufle o ego e nos ponha lá em
cima, nos píncaros da felicidade.

- Mas sou eu que tenho de fazer por isso.

- Nem mais. Sabes que o espírito não possui sexo, tal
como nós o entendemos?

- Como assim?

- Não existem espíritos homens nem espíritos mulheres.

- ????

- Estamos hoje num corpo de polaridade masculina ou
num de polaridade feminina.

- Então para quê o sexo?

(continua)

O que é o Espiritismo?   “Centros de Força IV” 
Pedro Silva
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
A Reencarnação

A alma, que não alcançou a perfeição durante a vida
corpórea, acaba de depurar-se sofrendo a prova de
uma nova existência. Depurando-se, a alma
indubitavelmente experimenta uma transformação, mas
para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A
alma passa então por muitas existências corporais. Os
que dizem o contrário pretendem manter-vos na
ignorância em que eles próprios se encontram. A alma,
depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou,
então, reencarna em novo corpo. O fim ou o objetivo da
reencarnação é a expiação e o melhoramento
progressivo da Humanidade. A cada nova existência, o
Espírito dá um passo para diante na senda do
progresso. Desde que se ache limpo de todas as
impurezas, não tem mais necessidade das provas da
vida corporal. O Espírito depois da sua última
encarnação está no estado de Espírito bem-aventurado
ou puro Espírito.
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A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano que
se tem manifestado ao longo dos tempos. Acontece que,
como de início tais fenómenos eram tidos como maravilhosos,
por desconhecimento das leis que os regem, aqueles que
conseguiam estabelecer o intercâmbio com o invisível eram
considerados privilegiados e superiores.

No século XIX, uma plêiade de espíritos esclarecidos veio
reavivar as verdades espirituais, talvez porque aí nos
encontrássemos preparados para suportar esta verdade.

Allan Kardec foi quem mais se interessou pelos fenómenos
das mesas girantes, muito populares na sua época. Kardec,
aplicando um rigoroso método científico, codificou a doutrina
espirita, uma doutrina filosófica e de consequências morais
que pretende esclarecer os homens a cerca da finalidade da
vida.

Kardec explica que todos os indivíduos são mais ou menos
médiuns. Aliás, foi ele quem propôs a terminologia “Médium”,
porque significa o que está no meio. Médium, é por assim
dizer, um intermediário, aquele que permite a comunicação de
um espirito com as demais pessoas.

Usualmente denomina-se de médium aquele em que a
faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Entretanto
muitos desconhecem que na verdade todos os seres
humanos possuem um certo grau de mediunidade em estado
latente, como uma semente ou principio que poderá ou não
eclodir no curso da sua existência terrena.

A eclosão da mediunidade não depende da religião idade,
raça ou sexo. Quando ela se manifesta, ela surge
independentemente de crenças ou convicções.

Na maioria dos casos a mediunidade é um compromisso que
se assumiu antes de reencarnar com o intuito de acelerar o
progresso espiritual do possuidor de mediunidade.

A mediunidade pode surgir como expiação, como prova ou
como alerta para que aquele que a possui se mantenha
consciente de que é um espirito imortal.

Quando o médium a assume como expiação ela normalmente
manifesta-se com o intuito de resgatar dívidas do passado e
nesse caso, a mediunidade é atormentada e perturbadora.

Pode dizer-se que é prova quando o médium se submete a
sofrer os perigos e as tentações que lhe são inerentes com
vista a demonstrar que tem condições de tudo superar.
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Raramente, mas ainda assim possível, a mediunidade
pode vir como missão, para auxiliar o progresso da
humanidade.

Aqui o espiritismo é quem melhor pode ajudar a clarificar
esses sinais e a orientar o médium principiante,
possibilitando-lhe equilíbrio para que depois possa incorrer
no exercício da mediunidade de maneira serena com bem-
estar e paz interior.

Mas não fiquem com medo da mediunidade só por ser
comum de início a pessoa apresentar sinais de sofrimento,
perturbação e desequilíbrio.

Se a pessoa se perturba é por falta de equilíbrio emocional
e por ignorância do que é a mediunidade, ou porque está
sob a ação de espíritos ignorantes, sofredores ou maus.

A pessoa que possui tais problemas precisa é de ser
ajudada até se equilibrar psiquicamente através de passes,
vibrações e esclarecimentos doutrinários. Só irá para o
desenvolvimento mediúnico, quando encaminhado para
isso ou quando estiver esclarecido e relativamente
preparado para o exercício da mediunidade de forma
segura.

UMA 3ª AQUI
“O que é ser médium?”
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O desabrochar da mediunidade representa, para o ser
humano, um horizonte novo que se abre para ele. É uma
forma ou convite a fim de que se volte para o bem, que
desperte para as realidades maiores da vida. Um convite
para reavaliar tudo o que fizemos até hoje e recomeçar em
bases espiritualizadas e seguras, descobrindo através do
intercâmbio com os seres invisíveis um novo caminho para
ser feliz."

É uma responsabilidade, sim, mas, sendo vivenciada com
seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de
benefícios, em primeiro lugar para o próprio médium.

Infelizmente muita gente têm uma impressão distorcida
acerca da mediunidade ou do Espiritismo porque alguns
médiuns tornam-se conhecidos e exercem a sua
mediunidade como profissão. Esses na verdade, não são
espíritas.

Os que realmente são espiritas exercitam suas orientações
para fins sérios, altruísticos e renovadores, sem qualquer
conotação de rituais ou de lucros materiais.
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