
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em

Dezembro. Neste mês, comemora-se

a maior festividade: O Natal! Jesus, O

Mestre dos Mestres, encarnou para

nos deixar esta tão rica mensagem, O

Evangelho, a Boa Nova. Não veio para

nos salvar mas, sim, para que, com a

sua rica mensagem, a colocasse-mos

em prática para nos salvarmos,

libertando-nos dos grilhões do pas-

sado, relacionados com o Orgulho e o

Egoísmo. Que façamos o esforço de

nos ultrapassarmos e seguirmos em

frente com mais segurança, equilíbrio

e coragem de fazermos a diferença

neste mundo tão conturbado.

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A fé e a caridade

Consideremos estas palavras de um Espírito
protetor sobre a fé e a caridade:

Disse-vos, não há muito, meus caros filhos,
que a caridade, sem a fé, não basta para
manter entre os homens uma ordem social
capaz de os tornar felizes.

Pudera ter dito que a caridade é impossível
sem a fé. Na verdade, impulsos generosos
se vos depararão, mesmo entre os que
nenhuma religião têm; porém, essa caridade
austera, que só com abnegação se pratica,
com um constante sacrifício de todo
interesse egoístico, somente a fé pode
inspirá-la, porquanto só ela dá se possa
carregar com coragem e perseverança a cruz
da vida terrena.

Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido
de gozos procure iludir-se sobre o seu
destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe
lícito ocupar-se unicamente com a sua
felicidade.

Sem dúvida, Deus nos criou para sermos
felizes na eternidade; entretanto, a vida
terrestre tem que servir exclusivamente ao
aperfeiçoamento moral, que mais facilmente
se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e
do mundo material. Sem levar em conta as
vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade

dos gostos, dos pendores e das
necessidades, é esse também um meio de
vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na
caridade.

Com efeito, só a poder de concessões e
sacrifícios mútuos podeis conservar a
harmonia entre elementos tão diversos.
Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a
felicidade se acha destinada ao homem
nesse mundo, desde que ele a procure, não
nos gozos materiais, sim no bem.

A história da cristandade fala de mártires que
se encaminhavam alegres para o suplício.
Hoje, na vossa sociedade, para serdes
cristãos, não se vos faz mister nem o
holocausto do martírio, nem o sacrifício da
vida, mas única e exclusivamente o sacrifício
do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da
vossa vaidade.

Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos
sustentar a fé.

(Cracóvia, 1861)

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo
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Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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As tuas necessidades reais não exorbitam a área das tuas posses.
Cada criatura nasce ou renasce dentro do esquema que lhe faculta as melhores 
possibilidades para ser feliz.
A inconformação e a rebeldia, porém, normalmente armam o indivíduo com ambição 
e violência que geram estados desditosos, mesmo quando ele consegue acumular 
excessos e quinquilharias a que atribui valores relevantes, exagerados.
Nunca faltariam os recursos para a sobrevivência humana, caso não houvesse nos 
corações o predomínio do egoísmo, da avareza e do desinteresse fraternal.

Sê amigo da verdade, sem a transformares numa arma de destruição ou de ofensa.
Não é tanto o que se diz, que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas, 
a forma como se diz.
Ademais, a tua pode não ser a verdade real, senão, um reflexo dela. E mesmo que 
o fosse, não estás autorizado a esgrimi-la com finalidades perturbadoras.
Antes de assumires a postura de quem corrige e ensina com a verdade, coloca-te 
no lugar do outro, aquele a quem te irás dirigir, e a consciência te apontará o rumo 
a seguir e a melhor maneira de te expressares.



- De lado nenhum, mas são necessárias.

- Para quê?

- Como alavanca para o nosso progresso
moral.

- Em que sentido?

- Uma ofensa, seja ela qual for, não passa de
uma exteriorização do desequilíbrio espiritual
do ser que a emite. Se ela, ofensa, te atinge
ou se te sentes lesado pela mesma, é
porque, no fundo, emites uma vibração que
vai de encontro àquela que é emitida pelo
outro. O objectivo, enquanto seres residentes
neste planeta, pertencente a um mundo de
provas e expiações, é o de atingirmos um
patamar mais perto da humildade. O que se
ofende é a falsa imagem que fazes de ti
mesmo.

- O ego?

- Aquela que queres que os outros
conheçam, sem defeitos e fraquezas. É essa
que se ofende.

- Fico a pensar se serão mesmo ofensas?

- Estou a ver. Nem sempre são. A maior parte
das vezes não o é. Nós, pelo nosso filtro
racional, é que assim o entendemos. Muitas
são, apenas, críticas construtivas que
levamos a mal. Aí entra o que conhecemos
por melindre. Não podemos ouvir nenhum
conselho que ficamos logo agitados e mal
dispostos.

- Orgulho?

O que é o Espiritismo?
“Ofensas”         Pedro Silva
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- E de que maneira! É por isso, que te
dizia, que são necessárias para
repensarmos o nosso estado emocional.
Além do mais, para habitarmos nesta
realidade onde teima em não imperar o
bom senso, frequentemente, o que
chamamos de ofensa, pode ser visto como
um sinal de alerta, para quem está mais
consciente da face psicológica da criatura
humana.
- Alerta?
- Todos nós, raras as excepções,
padecemos de desequilíbrios espirituais
que se vão reflectir, não só nas nossas
atitudes, como também ao nível do corpo
somático…
- Pelas doenças.
- Exacto. Se compreendermos isso,
começamos a ter outra leitura dos
relacionamentos humanos. Aquele que,
gratuitamente nos agride, está doente e
não se apercebe disso. Tu, que já estás
mais esclarecido, podes olhar para o outro
com outros “olhos de ver” e retirar da
agressão verbal um pedido de socorro
feito de modo inconsciente.
- Então, ver a agressão como uma
exteriorização de um pedido de ajuda.
- Sim, expresso de acordo com o
entendimento de quem o faz.
- Fazer o quê, então?
- O que aconselhou Jesus?
- Dar a outra face?

(Continua)
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Este tema leva-nos a refletir sobre a
igualdade, a diversidade e o respeito dentro
da Lei do Progresso.

Como espíritos, somos pré-existentes ao
nascimento e sobrevivemos à morte biológica,
em que cada espirito faz a sua trajetória,
particular de crescimento e progresso, durante
a qual vai descobrindo, e reconhecendo a
natureza divina que há dentro de si.

Na Q: 803 do LE, Kardec pergunta:

“Perante Deus, são iguais todos os homens?

Resposta “Sim, todos tendem para o mesmo
fim e Deus fez Suas leis para todos. Dizeis
frequentemente: O Sol luz para todos” e
enunciais assim uma verdade maior e mais
geral do que pensais.”

Todos os homens estão submetidos às
mesmas leis da Natureza. Todos nascem
igualmente, simples, ignorantes e fracos,
sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico
destrói-se como o do pobre.

A diferença entre os vários espíritos, reside no
grau da experiência de cada um e no uso do
livre-arbítrio, razão pela qual uns se
aperfeiçoarem mais rapidamente do que
outros, o que lhes dá aptidões diversas,
necessárias para que cada um possa
concorrer para a execução dos desígnios da
Providência, no limite do desenvolvimento de
suas forças físicas e intelectuais. O que um

não faz, outro fará. Assim, cada qual tem seu
papel, útil, a desempenhar.

É exatamente por isso que a cada
reencarnação vamos conquistando etapas de
progressos. As reencarnações são solidárias,
podemos dizer que estão conectadas umas às
outras, o espirito escolhe, elege ao longo do
processo evolutivo as experiencias que
necessita vivenciar, ora reencarna num corpo
masculino, ora num corpo feminino, em
diferentes períodos contextos, culturais
económicos, sociológicos, permitindo que as
escolhas sejam para ele elementos de
crescimento.

Somos iguais, sendo distintos, esta é a
riqueza que nos faz únicos, em que, cada um
de nós é um projeto único de Deus, cheio de
potencialidades e riquezas que nos faz ser
únicos, com os nossos interesses,
dificuldades e facilidades, e temos a marca de
igualdade que nos une, isto é a igualdade de
sermos filhos de Deus mas com vivencias
individualizadas. É um recurso pedagógico na
lei do progresso, face ao nosso passado para
nos preparar para o futuro.

O progresso não pode ser impedido, podemos
oferecer resistência, mas não o podemos
impedir como seres e como povo.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Todos Diferentes ... Todos Iguais”
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Então, ao refletir, chegamos à conclusão de
que “respeitar” não é concordar. nem
incentivar, não é obrigação de se conviver
com quem não gostamos ou não
concordamos.

Respeitar é um valor essencial e primordial, é
entender que cada um tem uma perspetiva
diferente, opiniões diferentes, e está tudo
bem!

Enquanto espíritos, devemos, sim, ampliar os
nossos conceitos, caso contrário
permanecemos com preconceitos, que estão
na base da homofobia, do racismo, da
intolerância.

Somos iguais, na medida em que cada
espirito com a sua força do amor e respeito
pode mudar uma família, e essa família pode
mudar uma comunidade, e essa comunidade,
pode mudar uma cidade, e essa cidade, pode
mudar um país, e esse país, pode mudar um
continente e esse continente, por sua vez,
pode mudar o mundo.

Pensemos nisto irmãos e lembremo-nos da
resposta dos Espíritos à Q: 621 levantada por
Kardec: “Onde está escrita a lei de Deus?

Resposta: “Na consciência.”

De nada adianta tecnologias revolucionárias
se o espírito e comportamento humano
continuarem na pré-história.

UMA 3ª AQUI

“Todos Diferentes ... Todos Iguais” 

(Conclusão)
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Os grandes fenômenos da Natureza, os que
se consideram como perturbação dos
elementos, têm na maioria dos casos, por
único motivo o restabelecimento do equilíbrio
e da harmonia das forças físicas da Natureza.

Entretanto, às vezes têm, como imediata
razão de ser, o homem. Tudo tem uma razão
de ser e nada acontece sem a permissão de
Deus. Sabendo que os Espíritos exercem
ação sobre a matéria e que são os agentes da
vontade de Deus, eles exercem certa
influência sobre os elementos para os agitar,
acalmar ou dirigir. Deus não exerce ação
direta sobre a matéria. Ele encontra agentes
dedicados em todos os graus da escala dos
mundos. Tais Espíritos não habitam
positivamente a Terra. Presidem aos
fenómenos e os dirigem de acordo com as
atribuições que têm.

Esses Espíritos tanto podem pertencer às
ordens superiores ou às inferiores da
hierarquia espírita conforme seja mais ou
menos material, mais ou menos inteligente o
papel que desempenhem. Uns mandam,
outros executam. Os que executam coisas
materiais são sempre de ordem inferior, assim
entre os Espíritos, como entre os homens.

A produção de certos fenômenos, das
tempestades, por exemplo, é obra de massas
inumeráveis de Espíritos que se juntam para
produzi-los.

Entre os Espíritos que exercem ação nos
fenómenos da Natureza, uns operam com
conhecimento de causa, usando do livre-
arbítrio, e outros por efeito de instintivo ou
irrefletido impulso. Os Espíritos mais
atrasados oferecem utilidade ao conjunto.
Enquanto se ensaiam para a vida, antes que
tenham plena consciência de seus atos e
estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam
em certos fenómenos, de que incons-
cientemente se constituem os agentes.
Primeiramente, executam. Mais tarde, quando
suas inteligências já houverem alcançado um
certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão
as coisas do mundo material. Depois, poderão
dirigir as do mundo moral.

É assim que tudo serve, que tudo se encadeia
na Natureza, desde o átomo primitivo até o
arcanjo, que também começou por ser átomo.

Admirável lei de harmonia!
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Ação dos Espíritos nos Fenómenos da 
Natureza
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