
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal,

eis chegados ao mês de Agosto, do

latim augustus, é o oitavo mês do

calendário gregoriano, o mês de férias

por excelência.

Aproveitemos para descansar, ou

melhor, mudar de actividade para que,

com esta mudança, possamos sair da

rotina que nos aprisiona. A nossa zona

de conforto limita-nos e impede a

nossa evolução. “Vai e não voltes a

pecar”, afirmou Jesus.

Deixemos os velhos e repetidos erros

para trás e tenhamos a coragem de

cometer erros novos.

Um excelente mês para todos com

boas leituras, descanso e trabalho no

Bem!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A cólera (1ª parte)

Um Espírito protetor esclarece-nos:

O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que
sois; a não suportardes uma comparação
que vos possa rebaixar; a vos considerardes,
ao contrário, tão acima dos vossos irmãos,
quer em espírito, quer em posição social,
quer mesmo em vantagens pessoais, que o
menor paralelo vos irrita e aborrece. Que
sucede então? Entregai-vos à cólera.

Pesquisai a origem desses acessos de
demência passageira que vos assemelham
ao bruto, fazendo-vos perder o sangue-frio e
a razão; pesquisai e, quase sempre,
deparareis com o orgulho ferido. Que é o que
vos faz repelir, coléricos, os mais
ponderados conselhos, senão o orgulho
ferido por uma contradição? Até mesmo as
impaciências, que se originam de
contrariedades muitas vezes pueris,
decorrem da importância que cada um liga à
sua personalidade, diante da qual entende
que todos se devem dobrar.

Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se
atira: à natureza bruta, aos objetos
inanimados, quebrando-os porque lhe não
obedecem. Ah! se nesses momentos

pudesse ele observar-se a sangue-frio, ou
teria medo de si próprio, ou bem ridículo se
acharia! Imagine ele por aí que impressão
produzirá nos outros. Quando não fosse pelo
respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe
esforçar-se por vencer um pendor que o
torna objeto de piedade.

Se ponderasse que a cólera a nada
remedeia, que lhe altera a saúde e
compromete até a vida, reconheceria ser ele
próprio a sua primeira vítima. Outra
consideração, sobretudo, devera contê-lo, a
de que torna infelizes todos os que o cercam.
Se tem coração, não lhe será motivo de
remorso fazer que sofram os entes a quem
mais ama? E que pesar mortal se, num
acesso de fúria, praticasse um ato que
houvesse de deplorar toda a sua vida! Em
suma, a cólera não exclui certas qualidades
do coração, mas impede se faça muito bem e
pode levar à prática de muito mal. Isto deve
bastar para induzir o homem a esforçar-se
pela dominar. O espírita, ademais, é
concitado a isso por outro motivo: o de que a
cólera é contrária à caridade e à humildade
cristãs.

Continua no próximo boletim

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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Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação.
Mantém-te receptivo.
É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro, e esteja 
aguardando ensejo.
Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos.
Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou 
mais censurável que a dele.
Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma
excelente ensancha de ser vencedor em ti mesmo.

Faz um exame de consciência, quando possas e quantas vezes te seja viável.
Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor 
o próprio comportamento.
Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do 
outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços está reagindo 
contra a tua conduta, à forma como te expressaste e à maneira como agiste.
Tem a coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e 
palavras.
Ao descobrires erros, apressa-te em corrigi-los; busca aquele a quem magoaste e 
recompõe a situação.



- Passamos a entender melhor o que se
passa, não é assim?

- E, um dia, chegarás à conclusão que tudo o
que se passa à nossa volta e em todo o
planeta, está certo.

- Guerras e tudo?

- Sim, tudo!

- Terá a ver com os tais patamares ou níveis
evolutivos?

- Com certeza. Por força da lei de causa e
efeito, irás encontrar situações, nos mais
variados contextos sociais, propícias ao
favorecimento do teu crescimento espiritual.

- Com alegrias e chatices à mistura.

- Tens que ter, sempre, presente a realidade
da reencarnação e a lei que te falei.

- Sim, se tirarmos alguma delas, a vida, de
facto, deixa de fazer sentido.

- E como se explicava os casos das crianças
deficientes, dos “sobredotados”, das
diferenças de classes, dos que passam fome,
etc, etc?

- Neste caso, o nosso planeta é uma escola.

O que é o Espiritismo?
“Patamares evolutivos”        Pedro Silva
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- Por excelência! Uma grande
universidade da vida, comportando um
sem número de classes, de diferentes
graus de aprendizagem, que interagem
umas com as outras.

- Já tinhas dito que a felicidade não era
deste mundo.
- A felicidade no seu sentido absoluto,
nada de confusões!
- Eu sei.
- Quando nos apercebermos que esta
nossa morada, provisória, é um misto de
hospital e presídio, torna-se mais fácil.
- Que imagem dantesca essa!

- Repara: na sua maioria, estamos
espiritualmente doentes e, muitos,
aprisionados aos vícios ancestrais.
- Em relação a isso acho que ninguém
gosta de permanecer, nem num sítio, nem
no outro.

- Ninguém gosta de estar internado mas
pouco faz para se curar e ninguém gosta
da prisão mas teima em manter-se recluso
dos seus vícios.

(continua na página seguinte)
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- E fazer o quê?

- Não queres ser feliz?

- Claro, queremos todos!

- Então, arregaçar as mangas e mãos à obra!

- Falavas do planeta ser uma grande escola.

- Sim.

- Estava práqui a pensar que nos nossos
estabelecimentos de ensino, pouco se fala de
paz, de como enfrentar os problemas, como
pensar correctamente, como nos
comportarmos com os outros, enfim, a
sermos melhores indivíduos.

- Tens toda a razão. Não te podes é esquecer
que o verdadeiro papel da educação cabe
aos progenitores e ao lar. O lar é a primeira
grande escola da vida. A formação, essa, é
da responsabilidade das instituições
escolares. Agora, o que faz falta é…

- Animar a malta!

- Com formações não tão ligadas a coisas
passadas mas a novas formas de nos
ultrapassarmos, alimentando as criatividades
individuais para fortalecer o colectivo
humano.

O que é o Espiritismo?
“Patamares evolutivos”            Pedro Silva

( Continuação )
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- Também acho que sim.
- Fomos e somos formatados para um
determinado nível de vida onde a
felicidade se baseia no ter carro, casa e
um bom emprego.
- Enfim, treinados para ter.
- E o ser, onde está?

(continua)
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A reencarnação é um dos pilares do
espiritismo e é também uma certeza para
cerca de dois terços da população mundial.
Não é por acaso. São as crianças prodígio, os
relatos de lembranças do passado, as
possibilidades de comunicação com os
espíritos que nos dão as provas da
reencarnação.

Nascemos e renascemos para uma nova vida,
novas escolhas e novas oportunidades.

Aqueles que teimam em dizer “eu não pedi
para nascer” enganam-se redondamente. Pois
cada bebé que nasce é uma continuidade do
espirito que nele está encarnado. Ele nasce
com informações de outras encarnações e do
plano espiritual. Logo, o bebé não é uma
página em branco. Ele possui uma riqueza
extraordinária de informações e o seu
nascimento foi muito bem planeado pelos
mentores espirituais antes de reencarnar. Na
erraticidade ele participou na escolha da
família, do sexo e das deficiências físicas que
precisa ter porque tudo é programado para
servir ao nosso bem e ao nosso
desenvolvimento ou seja, para que se faça
aquilo que é melhor para nós e não aquilo que
nós queremos.

Cada ser, como espirito que é, representa
uma individualidade em continuidade porque
somos um corpo novo, conduzido por um
espirito antigo que já teve muitas
encarnações. Daí se justificam as habilidades,
se justificam os conhecimentos inatos, as
fobias e até os condicionamentos com que

nascemos.

Só desta forma se explicam também, porque
temos crianças com quatro anos autênticos
prodígios da música ou da matemática.

Como filhos somos uma bênção para a família
porque com a nossa personalidade única
contribui para que os pais também aprendam
connosco e todos aprendem, uma vez que
todos estão na condição de espíritos em
evolução. A programação reencarnatória,
além de se estruturar adequadamente às
necessidades evolutivas de cada um
obedece, ainda a três grandes projetos: O
biológico ou biofísico onde planeamos o corpo
físico e os sistemas internos tendo em conta a
necessidade de cada um para esta
encarnação;

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Como escolhi minha mãe?”
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O projeto social que define em que família
necessitamos reencarnar, se teremos ou não
acesso ao estudo, define o meio
socioeconómico e cultural em que estaremos
inseridos (lembrando que a determinação, a
persistência, a vontade e disciplina podem
sempre modificar o projeto social); por fim o
projeto espiritual que representa a
oportunidade de crescimento moral. Aqui se
programa a possibilidade de vitória sobre os
obstáculos que há séculos vimos adiando.
Aqui se programa, por exemplo, vencer as
tendências negativas, reforçar antigas
qualidades e adquirir novas virtudes.

Dentro de todo este planeamento existe a
constante consciência de que o espirito
reencarna porque acima de tudo precisa
evoluir, portanto, precisa ter os desafios para
poder desenvolver-se. Daí que as
características da família (mãe e pai) sejam
fundamentais para gerar as condições de
amadurecimento e de superação dos desafios
evolutivos que compõe a missão de vida da
criança.

Não esqueçamos que Deus colocou o filho
sob a tutela dos pais a fim de que estes o
dirijam pela senda do bem. Espreitem pois os
pais, os menores indícios dos vícios de seus
filhos e cuidem de combate-los sem esperar
que lancem raízes profundas. A melhor escola
de preparação das almas reencarnadas ainda
é o lar onde a criatura deve receber as bases
do sentimento e do caracter, pois os
estabelecimentos de ensino podem instruir,

mas só o instituto familiar pode educar. É por
essa razão que a universidade poderá fazer o
cidadão mas somente o lar pode edificar o
homem.

Entendamos que não vimos pagar nenhuma
fatura, não vimos para sofrer as
consequências, mas para aprender. As
nossas dificuldades são apenas porque
desconhecemos a lei de Deus.

A reencarnação prova quem somos, de onde
viemos e para onde vamos. Reencarnação é
convite para que aproveitemos cada minuto.

Assim se explica que esta mãe e esta família
são, no fundo, um poderoso instrumento de
ajuda para eliminar rancores.

André Luiz deixou-o bem claro ao dizer-nos:

“A reencarnação é um meio, a educação
divina é o fim”.

UMA 3ª AQUI

“Como escolhi minha mãe?” 
(continuação)
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A matéria é apenas o envoltório do Espírito,
como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a
este, o Espírito conserva os atributos da
natureza espiritual.

Pode-se comparar a ação que a matéria
grosseira exerce sobre o Espírito à de um
charco lodoso sobre um corpo nele
mergulhado, ao qual tira a liberdade dos
movimentos.

Encarnando, traz o Espírito certas
predisposições e, se se admitir que a cada
uma corresponda no cérebro um órgão, o
desenvolvimento desses órgãos será efeito e
não causa.

Se nos órgãos estivesse o princípio das
faculdades, o homem seria máquina sem
livre-arbítrio e sem a responsabilidade de
seus atos. Forçoso então fora admitir-se que
os maiores gênios, os sábios, os poetas, os
artistas, só o são porque o acaso lhes deu
órgãos especiais, donde se seguiria que, sem
esses órgãos, não teriam sido gênios e que,
assim, o maior dos imbecis houvera podido
ser um Newton, um Vergílio, ou um Rafael,
desde que de certos órgãos se achassem
providos.

Ainda mais absurda se mostra semelhante
hipótese, se a aplicarmos às qualidades

morais. Efetivamente, segundo esse sistema,
um Vicente de Paulo, se a Natureza o dotara
de tal ou tal órgão, teria podido ser um
celerado e o maior dos celerados não
precisaria senão de um certo órgão para ser
um Vicente de Paulo.

Admita-se, ao contrário, que os órgãos
especiais, dado existam, são consequentes,
que se desenvolvem por efeito do exercício da
faculdade, como os músculos por efeito do
movimento, e a nenhuma conclusão irracional
se chegará.

Sirvamo-nos de uma comparação, trivial à
força de ser verdadeira.

Por alguns sinais fisionômicos se reconhece
que um homem tem o vício da embriaguez.
Serão esses sinais que fazem dele um ébrio,
ou será a ebriedade que nele imprime aqueles
sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem
o cunho das faculdades.
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