
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim,

Eis chegados ao mês de Abril. O seu
nome deriva do Latim Aprilis, que
significa abrir, numa referência à
germinação das culturas.

Eis aqui um convite para atendermos à
consciência que nos aconselha a
repensarmos os nossos preconceitos.
Sim, porque nós, espíritas, ainda o
somos e, muito!

Vamos repensar nossos arquivos
mentais e abrirmo-nos a novos
conceitos, filtrados e analisados,
agora, racionalmente.

Para tal, muito estudo, boas leituras e,
sobretudo, trabalho no Bem.

Excelente mês para todos!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Injúrias e violências

Bem-aventurados os que são brandos,
porque possuirão a Terra. (Mateus, 5:5.)

Bem-aventurados os pacíficos, porque serão
chamados filhos de Deus. (Mateus, 5:9.)

Sabeis que foi dito aos antigos: “Não
matareis e quem quer que mate merecerá
condenação pelo juízo.” Eu, porém, vos digo
que quem quer que se puser em cólera
contra seu irmão merecerá ser condenado no
juízo; que aquele que disser a seu irmão:
“Raca”, merecerá ser condenado pelo
conselho; e que aquele que lhe disser: “És
louco”, merecerá ser condenado ao fogo do
inferno. (Mateus, 5:21 e 22.)

Por estas máximas, Jesus faz da brandura,
da moderação, da mansuetude, da
afabilidade e da paciência, uma lei. Condena,
por conseguinte, a violência, a cólera e até
toda expressão descortês de que alguém
possa usar para com seus semelhantes.
Raca, entre os hebreus, era um termo
desdenhoso que significava — homem que
não vale nada, e se pronunciava cuspindo e
virando para o lado a cabeça. Vai mesmo
mais longe, pois que ameaça com o fogo do
inferno aquele que disser a seu irmão: És
louco. Evidente se torna que aqui, como em
todas as circunstâncias, a intenção agrava
ou atenua a falta; mas em que pode uma
simples palavra revestir-se de tanta
gravidade que mereça tão severa
reprovação? É que toda palavra ofensiva
exprime um sentimento contrário à lei de
amor e da caridade que deve presidir às

relações entre os homens e manter entre
eles a concórdia e a união; é que constitui
um golpe desferido na benevolência
recíproca e na fraternidade; é que entretém o
ódio e a animosidade; é, enfim, que, depois
da humildade para com Deus, a caridade
para com o próximo é a lei primeira de todo
cristão.

Que queria Jesus dizer com:: “Bem-
aventurados os que são brandos, porque
possuirão a Terra”, tendo recomendado aos
homens que renunciassem aos bens deste
mundo e havendo-lhes prometido os do céu?
Enquanto aguarda os bens do céu, tem o
homem necessidade dos da Terra para viver.
Apenas, o que Ele lhe recomenda é que não
ligue a estes últimos mais importância do que
aos primeiros. Por aquelas palavras quis
dizer que até agora os bens da Terra são
açambarcados pelos violentos, em prejuízo
dos que são brandos e pacíficos; que a estes
falta muitas vezes o necessário, ao passo
que outros têm o supérfluo. Promete que
justiça lhes será feita, assim na Terra como
no céu, porque serão chamados filhos de
Deus. Quando a Humanidade se submeter à
lei de amor e de caridade, deixará de haver
egoísmo; o fraco e o pacífico já não serão
explorados, nem esmagados pelo forte e
pelo violento. Tal a condição da Terra,
quando, de acordo com a lei do progresso e
a promessa de Jesus, se houver tornado
mundo ditoso, por efeito do afastamento dos
maus.

Rua da Guarita, 186-A, 9700-079 Angra do Heroísmo
Rua da Misericórdia, 9760-500 Praia da Vitória
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Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis

Boletim nº 118 

Abril 2018

Site: http://aeterceirense.pt

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

CII

CIII

3

Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um 
sinal vermelho de perigo em tua vida.
Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, 
sem o competente refazimento.
Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente 
inquieto, ansioso.
Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te 
está faltando o “pão do espírito”, que nutre e reconforta.
Reorganiza a vida e busca o equilíbrio, enquanto é tempo.

Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual.
Trabalhas, vestes-te, distrais-te, alimentas-te, dormes e reservas breves minutos ao 
espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura, ou ouves 
uma palestra, às vezes nenhuma destas concessões lhe facultas.
O homem não é somente o corpo-mente. Antes de tudo é o ser espiritual, que 
conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem 
executar as tarefas que lhe dizem respeito.
O corpo necessita de cuidados para viver, mas, a alma, também.



- Tudo depende da minha vontade, não?

- Sim, o que, por sua vez, despoletará essa
grande bênção que é a liberdade de escolha.

- Já falaste tanto sobre isso que me pergunto
se será mesmo uma liberdade total, essa que
possuímos?

- Total, total, não é bem assim. Em relação ao
teu filho, por exemplo, achas que tem
capacidade de fazer boas escolhas?

- Tão novinho? Claro que não! Sou eu que
tenho de dar uma ajudinha.

- É isso mesmo! Espiritualmente falando
somos comparados a crianças que mal
começaram a dar os primeiros passos na
senda evolutiva. As nossas escolhas têm, por
força do nosso patamar espiritual, de ser
determinadas.

- Determinadas como?

- Pela liberdade.

- Qual?

- Do outro. Do próximo.

- Ok, a minha liberdade termina onde começa
a do outro.

- Exacto.

- Mas…assim torna-se muito limitada.

- Porquê?

- Porque tenho poucas opções para escolher.

- Isso prende-se com o nosso egoísmo. Logo,
sempre que escolhes, a probabilidade de
interferires nos outros, é grande.

O que é o Espiritismo? “Livre Arbítrio”                      
Pedro Silva

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 118  

Abril 2018

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

Agora, quando inicias um caminho em
direcção à humildade, numa postura de
aprendiz, descendo do pedestal do
orgulho que nos diz que já atingimos um
certo grau de superioridade em relação
aos demais, sem passar pelas provas por
que temos de passar, chegarás ao degrau
no qual exclamarás, no teu íntimo, que só
sabes que nada sabes.
- Como chego aí?
- Lendo, estudando, discutindo,
trabalhando. Quanto mais ingressares no
universo do conhecimento do real, mais
terás opções para pores em prática na tua
capacidade de decisão. Tendo mais
opções, o teu campo de liberdade
aumenta. Se dois indivíduos fizerem o
mesmo, suas limitações mentais se
expandem e…
- A liberdade colectiva aumenta.
- E sabes porquê?
- Diz lá.
- Porque indo ao encontro da humildade,
que não é sinónimo do coitadinho,
começarás a harmonizar-te com a justiça,
perfeição e imutabilidade das leis de amor
ditadas pelo nosso Criador. Equilibrados,
teremos menos probabilidade de
chocarmos uns com os outros, porque já
passamos a olhar para o outro como um
irmão, também ele necessitado e
imperfeito. Ao fazeres essa viragem de
180º, enxergarás melhor o caminho.

(continua na pág. seguinte )
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- Sim, se passar a vida a olhar para o meu
umbigo e, ao mesmo tempo, tentar caminhar,
estarei desatento ao caminho.

- É como andar às escuras.

- Abrir mais os olhos e ver melhor em redor.

- Com essa atitude, passas a relativizar muita
coisa na tua vida e verás que nem tudo está
tão mal assim.

- E só vai melhorar.

- Só pode! Somos espíritos imortais numa
incessante jornada rumo aos píncaros da
relativa perfeição. Tudo pelo que temos de
passar, faz parte do aprendizado.

- Ok, pensar melhor antes de tomar decisões,
evitando prejudicar minha vida.

- Ou seja, tornares-te mais consciente das
ideias que abraças.

- Não percebi.

(continua)

O que é o Espiritismo? “Livre Arbítrio”                      
Pedro Silva     (continuação)

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 118  

Abril 2018

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

5

Livro disponível na livraria da AET



“Lastimável é que, na grande maioria dos
casos, os indivíduos que recebem um espirito
na fase infantil e que têm o dever de norteá-lo
pela vida, não se apercebam da sua espiritual
realidade.

Alguns supõem sejam as crianças seres
virgens, recém-criados por Deus – isto,
quando admitem a existência de Deus – e
que, dessa forma, são tábuas em branco onde
tudo começará a ser escrito pelos pais,
iniciando-se o todo o processo da
individualidade. Muitos creem que as crianças
sejam autênticos bibelôs, patrimónios de seus
genitores, e que, por isto, deverão seguir os
mesmos modelos, como cópia humana de
velhos caracteres.”

Sabemos, no entanto que o acaso não existe.
Existe é o cumprimento de uma lei de amor e
justiça que no momento propício, faz com que
as almas se reúnam sob laços de família para
colaborarem uns com os outros na superação
de problemas e na conquista da harmonia e
da felicidade.

Todos nós, somos espíritos a cumprir uma
trajetória de evolução individual. E nessa
trajetória, pretende Deus, que melhoremos
intelectual e moralmente.

Para que essa evolução se cumpra,
necessitamos de encarnar variadíssimas
vezes a fim de realizar o progresso que nos
falta. E porque somos seres sociais
necessitados do cuidado e da orientação de
outros para nos ajudarem a pais cumprir com

esse papel, vivemos agregados em sociedade
sob o teto de uma estrutura familiar. Os
Espíritos são bem claros quanto aos laços
familiares.

“ A vida na Terra é um projeto educacional,
onde a lei divina dá ao Espírito a oportunidade
do renascimento junto a seres que tem
condições de ajudá-lo a realizar seu
aprimoramento. Cada filho recebe, para isso,
um organismo físico apropriado às
experiências que necessita atravessar e um
grupo familiar inserido num meio material e
social com características que o estimularão a
exercitar as capacidades e os sentimentos
que veio treinar. Aos pais cabe o papel de
protegê-lo das suas fragilidades e ajudar a
despertar, na sua consciência, o amor ao bem
e à verdade.”

(continua na pág. seguinte)

UMA 3ª AQUI
“Pais e Filhos”
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UMA 3ª AQUI

“Pais e Filhos”                              
(cont.)
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Quer “O Livro dos Espíritos” quer “O
Evangelho Segundo o Espiritismo ressaltam a
seriedade do compromisso espiritual
assumido pelos pais e mães, de possibilitar a
um Espírito a oportunidade de encarnar
naquele núcleo familiar.

A paternidade/ maternidade é, sem dúvida,
uma missão e ao mesmo tempo um dever
muito grande, que obriga à sua
responsabilidade diante do futuro.

Deus colocou a criança sob a tutela de seus
pais para que esses a dirijam no caminho do
bem, e facilitou-lhes a tarefa, dando à criança
um organismo frágil e delicado que a torna
acessível a todas as influências.

Mas há os que se ocupam mais em endireitar
as árvores de seu pomar do que a endireitar o
caráter de seu filho. Esses carregarão a pena
e os sofrimentos do filho na vida futura porque
não fizeram o que deles dependia para seu
adiantamento no caminho do bem".

Sejam pais biológicos ou adotivos todos
representam peça fundamental no destino na
reencarnação dos espíritos sob sua tutela.

José, o carpinteiro, é o grande exemplo que
participou da missão de trazer Jesus à Terra,
por mostrar sua fidelidade ilimitada a Deus ao
aceitar a missão como pai.

Atualmente afiguram-se muitas situações
difíceis de entendimento dentro da família.
Inclusivamente, é comum não nos sentirmos
na família certa. Mas, os espíritos revelam

que no mundo espiritual foi feita uma
avaliação às nossas experiencias anteriores,
foram analisadas as nossas necessidades e
daí escolhidos aqueles que haveriam de vir a
ser os principais intervenientes na nossa vida.

Na grande maioria dos casos, os espíritos que
encarnam na mesma família são espíritos
simpáticos uns aos outros. Estão ligados pelo
afeto que tinham antes desta vida e sentem-
se felizes por estarem reunidos na terra.
Porém, também se reúnem sob o mesmo teto,
seres completamente estranhos uns aos
outros.

Estar em família significa dizer-se que
estamos perante o reencontro de antigos
personagens que já se conhecem desde há
muito tempo e com quem estabelecemos
vínculos fortíssimos de inimizade ou de
harmonia que só a reencarnação poderia vir a
ajustar pelos laços da consanguinidade.

Tudo se encontra dentro de uma programação
divina. E, Deus que é justo e misericordioso,
nunca daria um peso superior á capacidade
de cada um.

A reencarnação tem essa finalidade. Funciona
como uma nova oportunidade com vista ao
progresso evolutivo de todos.

Os pais ou os filhos que temos hoje, são a
melhor experiencia para o dia de hoje!

(continua na pág. seguinte)



UMA 3ª AQUI

“Pais e Filhos”                              
(cont.)
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Ainda que se tratem de criaturas que nos
trazem aborrecimentos devemos sempre vê-
los com todo o respeito, carinho e amor.

É verdade que muitos de nós se encontram
num ambiente complexo, mas saibam que
muitas das discussões em família se devem
muito mais pelas nossas dificuldades
evolutivas do que por sermos espíritos ainda
desarmonizados. Espera Deus que sejamos
capazes de converter o desafeto de ontem no
amor de hoje e, por isso usa o amor filial
como forma de cura.

Atitude amorosa, convivência saudável,
diálogo e exemplificação do bem são o
caminho para a missão que nos foi confiada.
Mas, cuidado aos pais que querem apenas
ser bons amigos dos filhos! Pois estão a
deixar a responsabilidade da educação de
lado. Lembrem-se que amigos, os vossos
filhos terão muitos, pais apenas terão uns.

Os pais ou família que tem a cargo a
educação de uma criança devem saber que
foram preparados e que recebem constante
amparo da espiritualidade.

Pais com filhos problemáticos, com filhos
portadores de deficiência e mesmo com filhos
geniais, tem consigo grandes desafios ao
processo de crescimento.

Quando um lar recebe uma criança portadora
de necessidades espirituais, de dificuldades
físicas, psíquicas, emocionais, cognitivas, é

porque Deus confia naquele pai e naquela
mãe, naquela família, como guardiões
capazes de redirecionar o destino daquela
alma que nasce.

Do ponto de vista da reencarnação essas
crianças são espíritos como nós, que hoje
estão nessa condição ou por algo feito no
passado e que gerou alguma alteração
orgânica ou psíquica onde invariavelmente os
pais estão implicados ou porque foram os pais
que, por amor e não por divida, aceitaram
receber almas queridas para os ajudar.

A harmonia no lar deve ser uma constante
preocupação da nossa parte pois os
obsessores tem um plano muito claro: A
desarticulação da família.

Porque sabem que assim que se desestrutura
um núcleo familiar se vão aniquilando as
bases de uma sociedade moral.

Precisamos manter-nos unidos. Cientes de
que somos diferentes como os dedos da
nossa mão. Se, mediados no esforço pela boa
convivência alcançaremos o amor.

“Aceitemos a experiência que o Senhor
nos reserva cada dia, fazendo o melhor ao
nosso alcance.” Emmanuel



Sensibiliza muito os Espíritos o facto de se
lembrarem deles os que lhes foram caros na
Terra. Se são Espíritos felizes, esse fato lhes
aumenta a felicidade, se são desgraçados,
serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração
dos mortos para os Espíritos não é por si só,
mais solene do que os outros dias. Os
Espíritos acodem nesse dia ao chamado dos
que da Terra lhes dirigem seus pensamentos,
como o fazem noutro dia qualquer. A visita de
uma pessoa a um túmulo não causa maior
contentamento ao Espírito, cujos despojos
corporais aí se encontrem porquê a visita é a
representação exterior de um fato íntimo.
Aquele que visita um túmulo apenas
manifesta, por essa forma, que pensa no
Espírito ausente. A prece é que santifica o ato
da lembrança. Nada importa o lugar, desde
que seja feita com o coração. Os Espíritos das
pessoas a quem se erigem estátuas ou
monumentos comparecem a tais solenidades,
quando podem. Porém, menos os sensibiliza
a homenagem que lhes prestam, do que a
lembrança que deles guardam os homens.

Não se deve considerar futilidade a reunião
dos despojos mortais de todos os membros
de uma família porquê é um costume piedoso
e um testemunho de simpatia que dão os que
assim procedem aos que lhes foram entes
queridos. Conquanto destituída de impor-
tância para os Espíritos, essa reunião é útil
aos homens: mais concentradas se tornam
suas recordações. Quando já ascendeu a
certo grau de perfeição, o Espírito se acha

escoimado de vaidades terrenas e
compreende a futilidade das honras que lhe
prestem aos despojos mortais. Porém, há
Espíritos que, nos primeiros momentos que se
seguem à sua morte material, experimentam
grande prazer com as honras que lhes
tributam, ou se aborrecem com o pouco caso
que façam de seus envoltórios corporais. É
que ainda conservam alguns dos preconceitos
desse mundo. O Espírito frequentemente
assiste ao seu enterro mas, algumas vezes,
se ainda está perturbado, não percebe o que
se passa. Lisonjeia-o a concorrência de
muitas pessoas ao seu enterro conforme o
sentimento que as anima.

O Espírito daquele que acaba de morrer
assiste quase sempre à reunião de seus
herdeiros. Para seu ensinamento e castigo
dos culpados, Deus permite que assim
aconteça. Nessa ocasião, o Espírito julga do
valor dos protestos que lhe faziam. Todos os
sentimentos se lhe patenteiam e a decepção
que lhe causa a rapacidade dos que entre si
partilham os bens por ele deixados o
esclarece acerca daqueles sentimentos.
Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam
essa decepção.

O instintivo respeito que, em todos os tempos
e entre todos os povos, o homem consagrou e
consagra aos mortos é efeito da
consequência natural da intuição que tem da
vida futura. Se assim não fosse, nenhuma
razão de ser teria esse respeito.
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Terças 20h– Angra do Heroísmo
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Comemoração dos Mortos
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