
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos,

Atingimos o mês que dá início ao

Verão, mais precisamente no solstício,

a 21, no hemisfério norte. Tempo

quente.

Nesta época, porque a luz exterior nos

ilumina, tendemos a esquecer a

interior, a espiritual. Nesta época, a

frequência ao Centro Espírita, tende a

diminuir.

Não esqueçamos que, neste plano de

provas e expiações, ainda não

possuímos condições morais para nos

isolarmos dos amigos espirituais.

Juntemos, assim, o útil ao agradável,

não descurando do esclarecimento

que nos aquece intimamente.

Excelente mês com boas leituras e

muito convívio!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A Paciência

Eis uma mensagem de um Espírito amigo
sobre a paciência:

A dor é uma bênção que Deus envia a seus
eleitos; não vos aflijais, pois, quando
sofrerdes; antes, bendizei de Deus
onipotente que, pela dor, neste mundo, vos
marcou para a glória no céu. Sede pacientes.

A paciência também é uma caridade e deveis
praticar a lei de caridade ensinada pelo
Cristo, enviado de Deus. A caridade que
consiste na esmola dada aos pobres é a
mais fácil de todas. Outra há, porém, muito
mais penosa e, conseguintemente, muito
mais meritória: a de perdoarmos aos que
Deus colocou em nosso caminho para serem
instrumentos do nosso sofrer e para nos
porem à prova a paciência.

A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil
nadas, que são outras tantas picadas de
alfinetes, mas que acabam por ferir. Se,
porém, atentarmos nos deveres que nos são
impostos, nas consolações e compensações
que, por outro lado, recebemos, havemos de
reconhecer que são as bênçãos muito mais
numerosas do que as dores.

O fardo parece menos pesado, quando se
olha para o alto, do que quando se curva
para a terra a fronte.

Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso
modelo. Mais sofreu Ele do que qualquer de
vós e nada tinha de que se penitenciar, ao
passo que vós tendes de expiar o vosso
passado e de vos fortalecer para o futuro.

Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa
palavra resume tudo.

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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CVI

CVII
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A tristeza é mensageira de sofrimento.
Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas.
É certo, que nem todos os dias são claros e ricos de alegria.
Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No 
entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze sol íntimo, 
afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os 
acontecimentos provacionais.
O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do 
corpo.

Sê cordato sempre.
É melhor perderes algo numa disputa, do que te engalfinhares numa luta mais 
prejudicial, que te trará danos maiores.
Não se trata de ter medo, porém de possuir sabedoria.
O homem pacífico é feliz, e as quinquilharias não o podem perturbar.
O problema é de eleição. Que será melhor: ganhar uma altercação, para não ser 
ignorante ou bobo, ou perdê-la, sendo prudente e sábio?
A cordura sempre vence. O que não logra exteriormente, consegue em paz interna.



- Desde quando?

- Desde que consegues adicionar emoção a
uma ideia. A partir desse momento, passas a
a manipular energia do tal teor.

- Electromagnético.

- E, ao fazeres isso, como não estás só no
Universo e porque mergulhados todos no
fluido universal estamos, tudo o que faças
tem implicações nos demais.

- Quais demais?

- Os que como tu manipulam, na mesma
frequência, o fluido cósmico.

- Queres dizer que eu posso inventar tudo o
que eu quiser a partir da minha manipulação?

- Podes alterar, modificar, enfim, fazer o que
quiseres pois o elemento primitivo, nesse
fluido, contem todo um potencial infinito de
possibilidades criadoras.

- Então, inventar não é bem o termo, pois
não?

- É, de facto, encaixa melhor a palavra
descoberta.

- É um pouco profundo, isso. Dá a entender
que tudo já foi inventado e cabe a nós, à
medida que crescemos, ir desvendando o
que já existe, o que é real.

O interessante, no meio disto tudo, é que,
sempre, terás algo de novo a observar.

- Entendo melhor porque é que quem não
gosta de mudanças na sua vida, passar a
viver uma monotonia, quase sem sentido,
num círculo fechado e reduzido de
potencialidades criativas.

O que é o Espiritismo? “Co-Criadores”                      
Pedro Silva
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- E sabes que a vida é mudança,
evolução, movimento constante, em
direcção ao mais infinito, em direcção ao
alto.
- Isso do alto é relativo.
- Claro! Não me refiro aos nossos padrões
de medida, de análise. Alto, aqui, é
entendido como mais profundo, mais
consciente, mais moralizado e com uma
visão sentida de um valor ético assimilado.
- Voltando à co-criação, só fará mais
sentido se a mesma possuir uma direcção
partilhada por muitos, senão…
- Uns a destruir e outros a construir?
- Acho que sim, não será?
- A co-criação subentende o ajudar de
todos, em patamar consciente da
funcionalidade da lei, para um bem
comum. É como referes, numa mesma
direcção partilhada por quem já entendeu
que é na cooperação e não na
competição, que lá chegaremos.
- Agora, há pouco, falavas da moralidade
e, também, da ética.
- Espera, já lá vou mas, antes, deixa-me
que te diga mais uma coisa.
- O que é?
- É que, hoje em dia, poucos valorizam ou
dão real sentido à vida dizendo que é uma
chatice e outras coisas mais. Mas, quando
passamos a olhar com os olhos
espirituais, começamos a perceber as
coisas doutro modo, vislumbrando o rumo
que nos levará, pela nossa vontade e
esforço, a patamares mais harmoniosos
na estrada do amor supremo.
- Ok, posto isto, como é que ficamos?
- Em relação a quê?

(continua )
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Para os que consideram a matéria como a
única visão da natureza, tudo o que não
possa ser explicado pelas leis materiais é
considerado maravilhoso ou sobrenatural. Daí
as superstições.

Nos primórdios da civilização, era normal não
conseguirmos entender certos fenómenos e
por isso criámos crenças para justificar o
incompreensível.

Mais recentemente, a ciência reconheceu que
o pensamento é uma força que tanto pode ser
criadora como destruidora.

Bem antes disso, já o espiritismo viera dar-
nos explicações racionais à imensidão das
coisas incompreendidas a que chamámos de
crenças ou crendices.

As crenças são ideias que consideramos
verdadeiras. Por exemplo, muita gente crê
que para servir a Deus precisamos memorizar
gestos e palavras, para depois serem feitos e
pronunciados em certas ocasiões. E há quem
pense que devemos utilizarmo-nos de
utensílios, de essências, plantas e outros
objetos como forma de nos aproximarmos do
alto.

Quando alguém nos induz a crer em
determinada coisa, como talismãs, plantas de
proteção e outros objetos o que fazemos é
que através da autossugestão criamos uma
vibração de proteção em redor do objeto e
dessa forma sugestionamos defesas
psicológicas, emocionais. Assim,
naturalmente não nos deixamos afetar por

influências negativas e ingenuamente,
atribuímos ao objeto, ao talismã ou planta o
poder de nos encontrarmos protegidos. Para
os espiritas o melhor talismã é a conduta reta,
direcionada para o bem. Pois procedendo
desta maneira é que nos afastamos da
necessidade de objetos e rituais e
verdadeiramente nos elevamos a fim de
somente sermos influenciados por aqueles
que nos amam.

Por isso é que em boa altura veio a educação
espirita. Ora para nos dar um outro rumo ao
nosso entendimento, ora propondo a
renovação moral do individuo e
consequentemente uma mudança de ordem
social, ora para nos afastar deste género de
ideias mal conceituadas.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Nossas crenças e suas consequências”
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Pelos ensinamentos dos espíritos
entendemos que todos nós produzimos
energia no toque- seja positiva ou negativa! É
a nossa própria onda mental em ação! Por
exemplo, o mau-olhado não é mais que uma
intensa vibração mental de alguém dominado
por sentimentos inferiores, que ao
descarregar a onda de sentimentos negativos
atinge aquele contra o qual é dirigido este
género de pensamentos.

O que convém saber é que o mau-olhado, as
feitiçarias e todas essas coisas só atingem a
quem se encontra numa faixa vibratória
equivalente e que só age dentro da lei de
causa e efeito porque ninguém sofrerá aquilo
que não tem necessidade para evoluir. O
valor que colocamos nos objetos exteriores
deveria antes ser colocado na nossa natureza
interna para que, resplandecentes de luz,
somente vibrássemos no bem.

Jesus não usava vestes chamativas e no
entanto conseguia que uma multidão o
seguisse. Não era a cor da sua roupa ou as
roupas em si, que atraiam mas sim o seu
magnetismo e amor.

É como nos diz o Evangelho- “Não é o que
entra pela boca que suja, mas o que da boca
sai”. Cá está! Não nos preocupemos tanto
com o exterior mas mais com o interior. “Vigiai
e orai para não entrardes em tentação”

Auto conhecei-vos, cuidai das vossas
inclinações negativas e abri-vos a Deus.

Não precisamos repetir fórmulas cabalísticas
pois temos na oração o meio de chegar a
Deus e dele obter proteção.

Importa é regularizarmos a vida libertando-nos
dos nossos débitos.

Se estamos endividados, quer haja uma
influencia espiritual ou não, seremos
inevitavelmente chamados a regularizar essa
dívida!

Faremo-lo por meio de reflexões profundas,
pela solidão, pela falta de sorte que sentimos
no campo do amor ou do trabalho, etc.

Tudo serve para nos propiciar reeducação e
para a transformação moral de cada um.
Nada se processa por acaso.

Com Deus não há mal que nos faça mal!

Se, somos atingidos, tal como as paredes
perfuradas o são, é porque a nossa parede
protetora se deixou corromper. Chamamos a
estes buracos as nossas brechas morais.

Quando provarmos a nossa elevação, quando
todos os atos de nossa vida corporal
representarem a prática da Lei de Deus e
quando antecipadamente compreendermos a
vida espiritual nada nos atingirá… estejamos
certos!

UMA 3ª AQUI

“Nossas crenças e suas consequências”

(continuação)
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A união da alma e do corpo começa na
concepção, mas só é completa por ocasião do
nascimento. Desde o instante da concepção,
o Espírito designado para habitar certo corpo
a este se liga por um laço fluídico, que cada
vez mais se vai apertando até ao instante em
que a criança vê a luz.

O grito, que o recém-nascido solta, anuncia
que ela se conta no número dos vivos e dos
servos de Deus. Esta união do Espírito com o
corpo desde o momento da concepção é
definitiva, no sentido de que outro Espírito não
poderia substituir o que está designado para
aquele corpo.

Mas, como os laços que ao corpo o prendem
são ainda muito fracos, facilmente se rompem
e podem romper-se por vontade do Espírito,
se este recua diante da prova que escolheu.
Em tal caso, porém, a criança não vinga.

Se o corpo que o Espírito escolheu morre
antes de se verificar o nascimento, este
escolhe outro corpo.

Quando falha por qualquer causa a
encarnação de um Espírito, ela é suprida por
outra existência não sem antes dar ao Espírito
tempo para proceder a nova escolha, a menos
que a reencarnação imediata corresponda a
anterior determinação.

No intervalo que medeia da concepção ao
nascimento, o Espírito goza de todas as suas
faculdades, conforme o ponto, em que se
ache nessa fase, porquanto ainda não está
encarnado, mas apenas ligado. A partir do
instante da concepção, começa o Espírito a
ser tomado de perturbação, que o adverte de
que lhe soou o momento de começar nova
existência corpórea.

Essa perturbação cresce de contínuo até ao
nascimento. Nesse intervalo, seu estado é
quase idêntico ao de um Espírito encarnado
durante o sono. À medida que a hora do
nascimento se aproxima, suas ideias se
apagam, assim como a lembrança do
passado, do qual deixa de ter consciência na
condição de homem, logo que entra na vida.
Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a
pouco ao retornar ao estado de Espírito.

Depois de nascer, o Espírito vai recobrando
gradualmente as suas faculdades conforme
se vão desenvolvendo os órgãos.

O Espírito se acha numa existência nova;
preciso é que aprenda a servir-se dos
instrumentos de que dispõe. As ideias lhe
voltam pouco a pouco, como a uma pessoa
que desperta e se vê em situação diversa da
que ocupava na véspera.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
União da Alma e do Corpo
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