
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal,

neste mês de Março comemora-se o

dia do pai, no dia 19. Sendo filhos de

Deus, nosso Pai, pensemos mais

n’Aquele que nos deu a maior bênção

de todas: a Vida!

A Perfeição Absoluta não cria nada ao

acaso logo, para nos ter criado, é

porque tem um plano para todos nós:

o de atingirmos a perfeição (relativa) e

a de sermos felizes!

Façamos, todos, o trabalho que tem de

ser feito e que escolhemos ainda na

erraticidade.

Não desistamos e sigamos em frente

com fé e esperança redobradas!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Bem-aventurados os que têm fechados os olhos

Vianney, O Santo Cura d’Ars dizia: Meus
bons amigos, para que me chamastes? Terá
sido para que eu imponha as mãos sobre a
pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah!
que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a
vista e as trevas a envolveram. Pobre filha!
Que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu,
sem que Deus o queira. Todas as curas que
tenho podido obter e que vos foram
assinaladas não as atribuais senão àquele
que é o Pai de todos nós. Nas vossas
aflições, volvei sempre para o céu o olhar e
dizei do fundo do coração: “Meu Pai, cura-
me, mas faze que minha alma enferma se
cure antes que o meu corpo; que a minha
carne seja castigada, se necessário, para
que minha alma se eleve ao teu seio, com a
brancura que possuía quando a criaste.”
Após essa prece, meus amigos, que o bom
Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força
e a coragem e, quiçá, também a cura que
apenas timidamente pedistes, em
recompensa da vossa abnegação. Contudo,
[…] dir-vos-ei que os que são privados da
vista deveriam considerar-se os bem-
aventurados da expiação. Lembrai-vos de
que o Cristo disse convir que arrancásseis o
vosso olho se fosse mau, e que mais valeria
lançá-lo ao fogo, do que deixar se tornasse
causa da vossa condenação. Ah! quantos há
no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o
terem visto a luz! Oh! sim, como são felizes
os que, por expiação, vêm a ser atingidos na

vista! Os olhos não lhes serão causa de
escândalo e de queda; podem viver
inteiramente da vida das almas; podem ver
mais do que vós que tendes límpida a
visão!... Quando Deus me permite descerrar
as pálpebras a algum desses pobres
sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim
mesmo: Alma querida, por que não conheces
todas as delícias do Espírito que vive de
contemplação e de amor? […] Oh! bem-
aventurado o cego que quer viver com Deus.
Mais ditoso do que vós que aqui estais, ele
sente a felicidade, toca-a, vê as almas e
pode alçar-se com elas às esferas espirituais
que nem mesmo os predestinados da Terra
logram divisar. Abertos, os olhos estão
sempre prontos a causar a falência da alma;
fechados, estão prontos sempre, ao
contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-
me, bons e caros amigos, a cegueira dos
olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do
coração, ao passo que a vista é, com
frequência, o anjo tenebroso que conduz à
morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti,
minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo!
Se eu te dissesse: Minha filha, teus olhos
vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias! Mas
quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a
tua perda! Confia no bom Deus, que fez a
ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que
me for consentido a teu favor; mas, a teu
turno, ora e, ainda mais, pensa em tudo
quanto acabo de te dizer.

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
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Não grites.
Nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba.
Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te.
Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás 
escutado.
A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas.
Não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade, porém à 
tonalidade natural, audível, sem agressividade.
Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faze a 
experiência.

Necessitas de serenidade a cada passo.
Serenidade para discernir, atuar e viver.
A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente 
serenidade a fim de não esmagar as pessoas.
Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, 
porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para 
adaptação na fase anterior.
As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste 
emocional, mental e físico.
Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que 
estão programados para uso adequado e não para o abuso.



- Qual é a confusão?

- Erraticidade dá a entender que andamos por
aí sem rumo, tipo almas penadas, sei lá!

- Sim, visto assim, à primeira, parece o que
acabaste de dizer.

- Mas não é isto pois não?

- Não deixas de ter um pouco de razão
quando dizes que parece que andamos sem
rumo. De facto, como ainda somos muito
imperfeitos, o nosso livre arbítrio é muito
imaturo.

- É, isso vê-se pelas consequências dos
nossos actos.

- Claro que sim. Agora, o termo consequência
deve ser observado, também, fora da
conotação pejorativa que à partida possa ter.
Se reparares, todos os nossos actos
produzem consequências, boas ou más.

- Consoante a sementeira.

- Nem mais!

- E esse termo?

- Ok. Como já foi dito noutras conversas,
todos nós fomos criados simples e ignorantes
e começamos nossa caminhada desde o
ínfimo átomo e chegaremos, um dia, à
angelitude.

- Sem asas.

- Sim, sem elas.

- Continua.

O que é o Espiritismo? “Erraticidade”                      
Pedro Silva

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 117  

Março 2018

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

- Até atingirmos o patamar de espírito,
portadores de uma individualidade que
nos acompanhará para todo o sempre,
fomos princípio inteligente e, tivemos de
estagiar pelos mais variados reinos da
natureza.
- Mineral, vegetal, animal e hominal.
- Exactamente e, respectivamente,
captámos os aspectos da atracção,
sensação, instinto e, hoje, a razão.
- Sim senhor.
- Ora bem. No reino animal, só
possuíamos uma via de vivência que era
através do que nos ditava o instinto. O
objectivo, único, baseava-se na
sobrevivência, nossa e do clã onde
estávamos inseridos. Agora, no reino
hominal, despertando para a razão e para
esta coisa que conhecemos por
consciência, entramos no universo da
dualidade.
- Multiplicidade de escolhas.
- Exacto. Apesar do aspecto instintivo
ainda estar muito enraizado em nós, já
conseguimos discernir entre o que é o
bem e o que não o é. É nesta dualidade
que começamos a exercitar esta bênção
que é a faculdade da liberdade de
escolha. Mas, como somos criancinhas,
espiritualmente falando, não sabemos
fazer as melhores escolhas.
- Nota-se!
(continua na pág. seguinte )
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- Sim, é só olhar à nossa volta:
desentendimentos, egoísmo de toda a ordem,
enfim, é o tal andar sem rumo que referias há
pouco.

- Agora…

- No corpo físico, estamos como numa
escola, uma abençoada escola chamada
Terra. Quando partirmos para o plano
espiritual, encontrar-nos-emos, a sós, com a
nossa consciência, o tempo necessário para
o tal balanço e, também, aprendizagem para
novas incursões em novas experiências
planetárias.

- E?

- Enquanto imperfeitos e até atingirmos o
patamar de espíritos puros, desprovidos já de
imperfeições morais, andaremos de erro,
tentativa e acerto até…

- Um dia não cometermos mais erros.

- Aí terminam esses estágios erráticos.

- Já percebi: erraticidade, de erro.

- Pois se nunca tentarmos, nunca erraremos
nem…

- Nunca acertaremos.

(continua)

O que é o Espiritismo? “Erraticidade”                      
Pedro Silva     (continuação)
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Quando o nosso planeta começou a oferecer
a possibilidade de surgimento da vida, quando
as grandes convulsões se atenuaram e se
criaram condições para as primeiras formas
de vida, uma imensa cadeia de seres deu
início à marcha ascensional, rumo à perfeição.

Pela inteligência, pelo raciocínio, pelas
emoções e pela moralidade já adquirida, o ser
humano tem sido aquele que mais se
destacou das restantes espécies.

Porém, para que o nosso planeta sofra uma
transformação positiva e evolutiva, são
necessárias mudanças que, por sua vez,
demandam novas posturas.

O ser humano tem que vencer os instintos em
proveito dos sentimentos, ou seja, tem de se
aperfeiçoar!

Diante dos novos tempos, que descortinam
para a humanidade a Era da Regeneração,
necessitamos adquirir hábitos saudáveis que
somente serão adquiridos pela repetição até
que venham a tornar-se inconscientes por
automatização.

A educação é o veículo que ajudará a
alcançarmos novos estágios evolutivos. Ela
representa o agente auxiliador das mudanças
necessárias. Ela é o meio que possibilitará a
transformação da animalidade em
humanidade, dos instintos em sentimentos,
dos valores materiais para os valores
espirituais.

"Nascer, morrer, renascer ainda e progredir tal
é a Lei".

A lei da reencarnação explica a necessidade
de várias experiencias e de entendermos que
cada uma delas representa um convite ao
esforço pessoal na construção do respetivo
destino.

Em cada oportunidade terrena a inteligência
se aprimora e portanto, nada se perde. O
nosso psiquismo arquiva o conteúdo
experiencial fornecendo-nos melhores
condições para podermos depois trabalhar
esse campo na existência física e é, nessa
ordem de sucessivas idas e vindas que vamos
saindo da inconsequência para um período de
maior consciência.

(continua na pág. seguinte)

UMA 3ª AQUI
“Educação: tarefa de emergência”
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UMA 3ª AQUI

“Educação: tarefa de emergência”                              
(cont.)
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Felizmente, encontramos na Codificação
Espirita a prova filosófica, científica e religiosa
que nos possibilita dar sentido à vida e
compreender que jamais podemos abrir mão
dos valores ético-morais de Jesus como
"Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos
fizessem"; " Amar a Deus sobre todas as
coisas e aos outros como a si mesmo";

Jesus veio mostrar-nos o protótipo do homem
iluminado. Seguir seus passos é apostar na
pedagogia do amor, que não julga, não
condena e não força consciências mas
convida e conduz.

A respeito da necessidade da educação, St.
Agostinho deixou-nos importantíssimas
considerações, como a importância dos pais
na missão de aproximar de Deus as almas
dos seus filhos. "Fazei todos os esforços
possíveis para identificar as más tendências e
ajudai vossos filhos a corrigi-las pois sereis
chamados a prestar contas dessa missão que
vos foi confiada."

A reencarnação permite que retornemos a um
lar para novamente sermos reeducados
porque, esse é um período favorável a
recebermos e a aceitarmos as orientações
dos pais, dos educadores, dos
evangelizadores da casa espirita…

Seja enquanto crianças, jovens ou adultos
necessitamos aprender que a liberdade tem
limites e que, embora tudo seja lícito, nem

tudo nos convém.

A reencarnação funciona como um processo
de reeducação do Ser e nela, cada atitude
terá consequências; Usufruímos do livre-
arbítrio em tudo quanto decidimos, porém
também responderemos por nossas ações,
perante as leis humanas e perante as leis
divinas que se encontram gravadas na nossa
consciência.

Na filosofia espírita encontramos coordenadas
que nos ajudam a nortear todo o processo
pedagógico da evolução do Espírito, bem
como a recordar:

-A vida é educação;

-A reencarnação é instrumento pedagógico
divino;

-O amor, sentimento maior, comanda a
educação do Espírito;

-Por meio do progresso moral e praticando as
leis de Deus é que o homem atrairá para a
Terra os bons Espíritos e dela afastará os
maus;

- Fora da caridade não haverá salvação!...



O Espírito lembra-se da sua existência
corporal nas diversas encarnações na Terra.
A lembrança da existência corporal se
apresenta ao Espírito após a morte não de
uma vez mas sim pouco a pouco, qual
imagem que surge gradualmente de uma
névoa, à medida que nela fixa ele a sua
atenção. O Espírito entrevê o objetivo da vida
terrestre com relação à vida futura e
compreende muito melhor do que em vida do
seu corpo. Compreende a necessidade da
sua purificação para chegar ao infinito e
percebe que em cada existência deixa
algumas impurezas. Ao Espírito a memória da
sua vida passada desenha-se por esforço da
própria imaginação, ou como um quadro que
se lhe apresenta à vista. São-lhe como que
presentes todos os atos de que tenha
interesse em lembrar-se. Os outros lhe
permanecem mais ou menos vagos na mente,
ou esquecidos de todo. Quanto mais
desmaterializado estiver, tanto menos
importância dará às coisas materiais. Essa a
razão por que, muitas vezes, se evoca um
Espírito que acabou de deixar a Terra e se
verifica que ele não se lembra dos nomes das
pessoas que lhe eram caras, nem de uma
porção de coisas que te parecem importantes.
É que tudo isso, pouco lhe importando, logo
caiu em esquecimento. Ele só se recorda
perfeitamente bem dos fatos principais que
concorrem para a sua melhoria.

O Espírito recorda-se de todas as existências
que precederam a que acaba de ter. Todo o
seu passado se lhe desdobra à vista, quais a

um viajante os trechos do caminho que
percorreu. Mas, não se recorda, de modo
absoluto, de todos os seus atos. Lembra-se
destes conformemente à influência que
tiveram na criação do seu estado atual.
Quanto às primeiras existências, as que se
podem considerar como a infância do Espírito,
essas se perdem no vago e desaparecem na
noite do esquecimento. Quanto à sensação
que o Espírito tem em relação ao seu corpo
em decomposição, ele quase sempre se
conserva indiferente a isso, como a uma coisa
que em nada o interessa.

No entanto, pode ser grato ao Espírito que se
lembrem dele, e os objetos que lhe
pertenceram trazem-no à memória dos que
ele no mundo deixou. Mas, o que o atrai é o
pensamento destas pessoas e não aqueles
objetos.

Frequentemente a lembrança dos sofrimentos
por que passaram na última existência
corporal, os Espíritos a conservam e essa
lembrança lhes faz compreender melhor o
valor da felicidade de que podem gozar como
Espíritos. Só os Espíritos inferiores podem
sentir saudades de gozos condizentes com
uma natureza impura qual a deles, gozos que
lhes acarretam a expiação pelo sofrimento.
Para os Espíritos elevados, a felicidade eterna
é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros
da Terra. Exatamente como sucede ao
homem que, na idade da madureza, nenhuma
importância liga ao que tanto o deliciava na
infância.
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Terças 20h– Angra do Heroísmo
Quartas 20h – Praia da Vitória
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Recordação da Existência Corpórea
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