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Caro leitor/a,

“Estamos quase no Natal!” –

Afirmou um amigo há dias. De

facto, se pararmos um pouco

para meditar, a passagem de ano

foi “ontem”. Já estamos no

terceiro mês de 2016. O tempo

está a passar com uma rapidez

estonteante. Será que o estamos

a aproveitar da melhor forma,

com qualidade, ou nos

contentamos em sobreviver,

apenas? Não será tempo de

decidirmos viver, com V

maiúsculo, em vez de

sobrevivermos e

desaproveitarmos a preciosidade

deste presente divino que é o

tempo? Excelente mês para

todos!

A Direcção

se formos solteiros com
desejo de nos unirmos a
alguém encontraríamos a
felicidade se encontrás-
semos a pessoa certa
para compartilhar o nosso
afeto; Se estamos desem-
pregados, um emprego
seria motivo de felicidade
e se nos encontramos
doentes a recuperação da

mas vivia amargurado na
riqueza que possuía, só
encontrou a paz depois
que se entregou à riqueza
do espírito. Não nos
esqueçamos de Gandhi
que encontrou a sua
felicidade na luta pela paz
ou Madre Teresa que
conseguiu encontrar a
felicidade na felicidade
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doentes a recuperação da
saúde constituiria a nossa
felicidade!

Logo: “Não existe uma
fórmula específica para a
felicidade já que a
felicidade é o caminho!”

Esse caminho é possível
de alcançar com perse-
verança no bem. Então
passaremos a senti-la em
plenitude ao atingirmos o
equilíbrio físico e psíquico
ou seja quando trans-
formarmos o nosso
sofrimento e inquietações
em bem estar espiritual ou
paz interior. Lembremo-
nos da felicidade de
Francisco de Assis,
conquistada na humildade,
na pobreza e no serviço
ao próximo. O santo da
humildade era moço rico,

felicidade na felicidade
que podia proporcionar
aos desvalidos do
caminho.

Kardec também perguntou
aos espíritos, questão 920
do L.E se,” pode o homem
gozar de completa
felicidade na terra” ao que
os benfeitores respon-
deram: Não, por isso que
a vida lhe foi dada como
prova ou expiação. Do
homem, porém, depende
a suavização de seus
males e o ser tão feliz
quanto possível na terra”.
Não quis ele, afirmar que
a vida é um vale de
lágrimas, mas sim, que
este mundo é uma escola.

(Continua na pág. 3)

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“Em Busca da Felicidade”“Em Busca da Felicidade”

Que é a felicidade? Bom
êxito? Sucesso? Sorte?
Fortuna? Ou simples
contentamento?

A felicidade será, para mim, a
mesma que a do meu vizinho,
colega ou amigo?

Sabemos desde já que a
felicidade é diferente de
pessoa para pessoa: Para
muitos a conquista da
felicidade está associada à
aquisição de bens materiais.
Daí que muitas vezes se diga
que quando tivermos uma boa
casa, um bom carro ou o
prémio do euro milhões
seremos finalmente felizes!
Para outras pessoas a
felicidade dá-se na satisfação
do prazer ou na conquista do
sucesso, no poder, na fama…
Para outros, ainda, a feli-

cidade está condicionada à
inexistência de problemas.
Mas existirá alguém na face
da terra que não tenha
problemas? Atrevo-me a dizer
Não. E acrescento que a
existência de problemas é o
que nos impulsiona a sonhar
com a felicidade.

Então, de certa forma todos
nós procuramos a felicidade.

Mas, onde a encontrar?

Se, ela difere de pessoa para
pessoa, também varia em
cada momento da nossa vida
já que tem tantas faces
quantos os desejos do ser
humano, variando de acordo
com as circunstâncias. Se
imaginarmos que passamos
fome e frio encontraríamos a
felicidade num agasalho ou
numa boa refeição;



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
Diferentes Ordens de EspíritosDiferentes Ordens de Espíritos

Os Espíritos são de
diferentes ordens, conforme
o grau de perfeição que
tenham alcançado. Estas
ordens podem reduzir-se a
três principais. Na primeira,
colocar-se-ão os que atin-
giram a perfeição máxima: os
puros Espíritos. Formam a
segunda os que chegaram ao
meio da escala: o desejo do
bem é o que neles pre-
domina. Pertencerão à ter-
ceira os que ainda se acham
na parte inferior da escala: os

Dispõe desse poder, de
acordo com o grau de
perfeição a que chegaram.
Assim, uns possuem a
ciência, outros a sabedoria e
a bondade. Todos, porém,
ainda têm que sofrer provas.
Os da terceira categoria não
são todos essencialmente
maus. Uns há que não fazem
nem o mal nem o bem;
outros, ao contrário, se
comprazem no mal e ficam
satisfeitos quando se lhes
depara ocasião de praticá-lo.

LII

O perdão real é sempre 
acompanhado pelo

esquecimento do mal 
recebido. Se perdoas, 
porém te referes ao 

acontecimento, estás 
vitalizando o erro.

Trabalha a inferioridade 
pessoal que se fixa

na lembrança do 
sofrimento experimentado 

e agradece a oportu-
nidade de perdoar.

Como evoluir sem os 
testes de aprimoramento

moral? O perdão, que 
agora concedes, será o 
teu padrinho amanhã 
quando necessites da 

benevolência e da 

LIII

Os maus pensamentos 
intoxicam a alma.

Atraem o pessimismo e 
as presenças doentias

dos Espíritos perturbados 
e maus. Mantém a tua 
mente presa às ideias 
positivas, iluminativas, 

aos programas de 
enobrecimento,

de cuja conduta te advirá 
o bem-estar íntimo e a 

alegria de viver.

O que pensares com 
insistência, hoje ou

mais tarde se 
concretizará. Os fatos se 
corporificam, de início, no 

campo mental, para 
depois se tornarem 

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis

na parte inferior da escala: os
Espíritos imperfeitos. A igno-
rância, o desejo do mal e
todas as paixões más que
lhes retardam o progresso,
eis o que os caracteriza. Os
Espíritos da segunda ordem,
para os quais o bem constitui
a preocupação dominante,
têm o poder de praticá-lo.

depara ocasião de praticá-lo.
Há também os levianos ou
estouvados, mais pertur-
badores do que malignos,
que se comprazem antes na
malícia do que na malvadez
e cujo prazer consiste em
mistificar e causar pequenas
contrariedades.
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benevolência e da 
desculpa de outra 
pessoa. Perdoar é 

sempre melhor para 
quem o faz. Age sempre 

assim e viverás.

depois se tornarem 
realidade no corpo físico.

Pensa no bem e banha-te 
com a luz do amor.

Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. A lembrança do passado traria
gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos o orgulho e, assim,
entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais.
Frequentemente, o Espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, se reconhecesse nelas as a quem odiara, talvez o ódio
se lhe despertaria outra vez no íntimo. Também ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido.
Para nos melhorarmos Deus deu-nos o que necessitamos: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que
nos seria prejudicial. As nossas atuais más tendências indicam o que nos resta corrigir e é nisso que devemos concentrar toda
a nossa atenção. O esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o Espírito a
lembrança do passado; há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o
sono[…]. E não é somente após a morte que o Espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde,
pois que, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o Espírito tem consciência de seus
atos anteriores; sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da
vida de relação.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
EsquecimentoEsquecimento dodo passadopassado



- Porquê tantos suicídios? Será que resolve alguma coisa?

- Em relação às causas, como deves imaginar, existem
inúmeras. No entanto, podemos encontrar um elo comum a
todas elas.

- Qual é?

- Uma grande falta de fé. Pondera no seguinte: se acreditas
que a vida é só isto de acordar, comer, estudar, trabalhar,
casar, ter filhos, entrar na reforma, morrer e, acabou-se tudo.
Se achas que a vida se limita a, apenas, 50, 60, 80, 90 anos
de existência neste planeta e, depois, mais nada. Então, o
suicídio, neste caso, é visto como uma espécie de solução
para aquele que passa por graves problemas, mas…

- Somos imortais.

- Com certeza. E hoje, sabes que tudo o que te acontece é
fruto de tuas sementeiras, desta ou de outra existência. Logo,
o sofrimento que hoje te acompanha, é o drenar desses teus
desvios.

- E a revolta só piora as coisas, não é assim?

- Nem mais! Paciência e resignação, eis os famosos antídotos
preparatórios de um futuro mais ditoso.
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O que é o Espiritismo?   “Suicídio” O que é o Espiritismo?   “Suicídio” 
Pedro SilvaPedro Silva

Retratam situações nada agradáveis que nos fazem pensar
bem antes de cometer tamanha infracção à lei divina.

- E sofrem todos as mesmas sensações, por longo tempo?

- Como em tudo na vida, existem agravantes e atenuantes.
Por isso, depende. Uma coisa é certa: passam todos por
maus bocados.

- E Deus? Onde está nessas alturas?

- Com eles. Sempre com eles.

- Com eles? Como?

- Através de mensageiros do Mestre, que se fazem
presente. O problema é que, devido ao seu forte
desequilíbrio mental por que passam ao confrontar-se com
tão estranha realidade, não possuem capacidade para os
detectar.

- Mas terão um dia, não?

- Claro. Quando a névoa da confusão e da revolta se
dissipar, entregam-se a um forte arrependimento e
começam a ter pensamentos para com todos aqueles que
abandonaram. Isso lhes causa muita angústia e a
consciência desperta para a ajuda que nunca lhes faltou.

- Já vi que para tudo há uma solução, até para a morte.

- A morte é só uma transição entre planos. Aproveitemos
para aprender que as soluções existem desde sempre.

AET |
Site: 

http://aeterceirensegeral.wix.com/aespiritaterceirense
3

- Isto da transição planetária contribui para o aumento deste
flagelo social, não?

- Claro! É um filtrar das mentalidades mais espiritualizadas e,
por outro lado, das mais materializadas.

- Entendo. Então, suicídio não resolve coisíssima nenhuma!

- Claro que não! Ninguém consegue aniquilar-se. Apenas,
através desse infeliz acto, fazer com que o corpo físico deixe
de funcionar.

- E a seguir?

- Bom, a seguir é que surgem os verdadeiros problemas.

-Como assim?

- Como sabes, desde sempre existiu o intercâmbio entre os
dois planos: físico e espiritual.

-Sei. Os antigos profetas, hoje médiuns, já o conseguiam
estabelecer.

- Sim. Nessas comunicações, todos os suicidas narram
sensações semelhantes.

-Posso saber quais?

-- Afirmam ter passado de um estado de sofrimento, quando
no corpo físico, para um ambiente de terror, no plano
espiritual. Só para teres uma ideia, como partiram antes do
tempo, ficam a observar, por tempo indeterminado, o seu
próprio corpo a decompor-se.

para aprender que as soluções existem desde sempre.
Para tudo há uma explicação. Compreendendo melhor o
que nos acontece, iremos evitar males maiores para o
futuro.

- Em relação aos nossos irmãos suicidas, que “males”
poderão advir numa próxima existência física?

- Em futuras encarnações poderão vir com anomalias
proporcionais à gravidade do acto cometido.

- Como deficientes?

(continua)

E como toda escola, existe a disciplina e quem não respeita
as disciplinas precisa ser reeducado, repete de ano, no
nosso caso, precisa voltar, reencarnar, recomeçar.
Temos que lembrar que a vida não é um problema, é um
desafio. Ela nos apresenta oportunidades de crescimento,
nos setores que mais necessitamos. Por detrás dos
problemas existem lições, desafios, tarefas. A grande
ventura tomará conta de nós quando vencermos os
obstáculos que a vida nos apresenta. Cada existência
terrestre é mais uma página do grande livro da vida, uma
passagem que liga o passado ao futuro! O espiritismo,
como consolador prometido, explica-nos que a felicidade se
alcançará se aceitarmos as provas da vida, trabalhando por
superá-las! (Continua na pág. 4)

“Em Busca da Felicidade” (“Em Busca da Felicidade” (continuação))
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AGENDA DE PALESTRASAGENDA DE PALESTRAS
Março 2016Março 2016

Essas oportunidades estão no lar que é o lugar onde o
casal se encontra para o entendimento indispensável.
Está na paz da consciência tranquila; Está no amar o
próximo sem qualquer expetativa de recompensa pelo
bem praticado; Concluindo, o homem é o árbitro constante
de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou
prolonga-lo indefinidamente. Sua felicidade ou desgraça
dependem da sua vontade de fazer o bem.” A felicidade,
nós a encontraremos na harmonização, no amor
verdadeiro, na renúncia e no desprendimento. Nós a
encontraremos ainda, dedicando-nos aos que sofrem.
A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui. Cabe
a nós, seres inteligentes descobrir na Terra a razão
fundamental da nossa existência. Enquanto não
buscarmos o enriquecimento moral e espiritual, tudo nos
parecerá sem sentido ou significado. E a felicidade não
está fora de nós, ela é, antes de tudo, um estado de
espírito. Ser feliz é nossa atitude diante da tarefa que
viemos fazer na Terra, que é “progredir espiritualmente” e
de preferência ajudando outros a progredirem. Seremos
felizes, materialmente, se nos contentarmos com o
necessário para viver, superando as pressões da
sociedade de consumo que, com seu incrível agente – a
propaganda – nos induz a desejar o supérfluo e a
consumir até mesmo o que é nocivo, como o fumo e as
bebidas alcoólicas. Se queremos ser felizes amanhã,

“Em Busca da Felicidade” (“Em Busca da Felicidade” (conclusão))
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bebidas alcoólicas. Se queremos ser felizes amanhã,
tentemos hoje mesmo! Comecemos agora; usemos o que
temos e façamos o que pudermos! O caminho faz-se
degrau a degrau e nesse percurso não nos encontramos
sozinhos! Aceitar as provas do nosso percurso, a velhice,
nossas dores, isto é, saber dirigir a vida no bem é um
enorme desafio que Deus nos oferece. Devemos
sentirmo-nos felizes pela oportunidade.
Quer Ele que nos conheçamos melhor, para que façamos
melhor que outrora, ou possamos remediar o que de
errado cometemos. Ele acredita em nós, não nos
enredemos em lamentações! Podemos morar numa casa
mais ou menos, dormir numa cama mais ou menos, ter um
carro mais ou menos… o que não podemos é amar mais
ou menos, ser amigo mais ou menos, ter fé mais ou
menos e acreditar mais ou menos! Caso contrário,
corremos o risco de permanecer uma pessoa mais ou
menos!


