
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim Mensal, entrámos em Maio de

2020. Maio é o quinto mês do

calendário gregoriano e tem 31 dias. O

seu nome é derivado da deusa romana

Bona Dea, deusa da fertilidade. Com

todo este confinamento, a nível

mundial, tomemos, cada vez mais,

consciência, dos talentos que

possuímos. Não será tempo de

retirarmos a “Candeia debaixo do

Alqueire” e colocarmos o nosso

conhecimento para o bem da

Humanidade? Somos todos férteis em

talentos. A questão que se coloca é:

vamos tratar de os multiplicar ou

vamos teimar em esconde-los?

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Se alguém vos bater na face direita,

apresentai-lhe também a outra

Aprendestes que foi dito: Olho por olho e

dente por dente. Eu, porém, vos digo que não

resistais ao mal que vos queiram fazer; que se

alguém vos bater na face direita, lhe

apresenteis também a outra; e que se alguém

quiser pleitear contra vós, para vos tomar a

túnica, também lhe entregueis o manto; e que

se alguém vos obrigar a caminhar mil passos

com ele, caminheis mais dois mil. Dai àquele

que vos pedir e não repilais aquele que vos

queira tomar emprestado. (Mateus, 5:38 a 42.)

Os preconceitos do mundo sobre o que se
convencionou chamar “ponto de honra”
produzem essa suscetibilidade sombria,
nascida do orgulho e da exaltação da
personalidade, que leva o homem a retribuir
uma injúria com outra injúria, uma ofensa com
outra, o que é tido como justiça por aquele
cujo senso moral não se acha acima do nível
das paixões terrenas. Por isso é que a lei
moisaica prescrevia: olho por olho, dente por
dente, de harmonia com a época em que
Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: “Retribuí o
mal com o bem.” E disse ainda: “Não resistais
ao mal que vos queiram fazer; se alguém vos
bater numa face, apresentai-lhe a outra.” Ao
orgulhoso este ensino parecerá uma covardia,
porquanto ele não compreende que haja mais
coragem em suportar um insulto do que em
tomar uma vingança, e não compreende,
porque sua visão não pode ultrapassar o
presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé
da letra aquele preceito? Tampouco quanto o

outro que manda se arranque o olho, quando
for causa de escândalo. Levado o ensino às
suas últimas consequências, importaria ele
em condenar toda repressão, mesmo legal, e
deixar livre o campo aos maus, isentando-os
de todo e qualquer motivo de temor. Se se
lhes não pusesse um freio às agressões, bem
depressa todos os bons seriam suas vítimas.
O próprio instinto de conservação, que é uma
Lei da Natureza, obsta a que alguém estenda
o pescoço ao assassino. Enunciando, pois,
aquela máxima, não pretendeu Jesus
interdizer toda defesa, mas condenar a
vingança. Dizendo que apresentemos a outra
face àquele que nos haja batido numa, disse,
sob outra forma, que não se deve pagar o mal
com o mal; que o homem deve aceitar com
humildade tudo o que seja de molde a lhe
abater o orgulho; que maior glória lhe advém
de ser ofendido do que de ofender, de
suportar pacientemente uma injustiça do que
de praticar alguma; que mais vale ser
enganado do que enganador, arruinado do
que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a
condenação do duelo, que não passa de uma
manifestação de orgulho. Somente a fé na
vida futura e na Justiça de Deus, que jamais
deixa impune o mal, pode dar ao homem
forças para suportar com paciência os golpes
que lhe sejam desferidos nos interesses e no
amor-próprio. Daí vem o repetirmos
incessantemente: Lançai para diante o olhar;
quanto mais vos elevardes pelo pensamento,
acima da vida material, tanto menos vos
magoarão as coisas da Terra.

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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Acalma as ânsias do teu coração.
O que ainda não alcançaste, está a caminho.
Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes, por ausências que 
certamente não fazem falta.
A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas.
Quem desfruta de benefícios, com facilidade subestima o que possui.
Aprende a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos 
sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse.
És o que tu realizas e não o que tens ou com quem te encontras.

Reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer 
natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, 
seduzindo os incautos. Aqui, é a ira dos outros que te agride. Ali, está o sexo sem 
freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse.
Próximo se encontra o vício, enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão 
perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da dissolução dos 
costumes multiplica os seus tentáculos qual polvo cruel e dominador. Olha essas 
facilidades como sendo a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e
agradável esconde no chão, e não te permitas pôr-lhe os pés, evitando-te os 
acidentes de efeitos danosos.



- Um bocado.

- Com tanta guerra, corrupção e terrorismo à
mistura, não é fácil imaginar.

- Não? Então imagina tu que voltarias a não
ter micro-ondas, televisão, aquecedor, água
canalizada, telemóvel. Maravilhoso, não?

- Não tinha pensado nisso. Desse modo seria
uma chatice, uma grande chatice.

- Não temos lá muita paz mas, conforto, até
demais.

- O problema é o demais.

- Sim, que nos estraga a nossa concentração
para o principal, que todos temos de trilhar.

- Preocuparmo-nos mais com os outros?

- Isso mesmo. O não nos preocuparmos com
os outros, agora, pode levar a que sejamos
forçados a ter de entender isso à força
quando tivermos de sentir, na pele, o que os
outros hoje passam.

- E nesses mundos de que falavas, o que é
que predomina?

- O primitivismo, a animalidade e,
consequentemente, a via da sobrevivência
pelo instinto.

- Um bocado selvagem, não?

- Bastante. É aqui neste tipo de mundo que o
espírito inicia seu estágio rumo à razão e,
mais tarde, ao nobre sentimento do amor,
razão primordial da nossa imortal existência.

O que é o Espiritismo?
“Mundos Inferiores”     Pedro Silva
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- Então aí existe, digamos assim, uma via
única, a do instinto.
- Sim mas, já com algumas nuances de
entendimento racional. Agora, com a
dualidade, neste plano de provas e
expiações, temos possibilidades e
condições para treinarmos o nosso livre
arbítrio.
- Entre o que é o bem e o mal.
- E não só. Através dos opostos poderás
perceber melhor e dar valor às coisas.
- E comparar.
- Analisar, medir, opinar, discutir, tirar
conclusões, enfim, um sem número de
hipóteses e ferramentas que tens ao teu
dispor para poderes alargar o âmbito da
tua liberdade que, como bem sabes,
depende das boas escolhas que fizeres e
isso poderás constatar pelos seus efeitos.
- Sim, desde que não prejudique terceiros
nem a mim mesmo. Entrando na harmonia
da lei divina, terei muita mais liberdade
para agir.
- Ao contrário do que muita gente pensa.
- Que só tem liberdade ou mais liberdade
os “espertos” deste mundo.
- Nesses se aplica a célebre frase de
Jesus quando diz que “perdoai-lhes
porque não sabem o que fazem” pois,
somente os mansos e humildes herdarão
a Terra.
- E a Terra se elevará na escala dos
mundos?

(Continua)
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Iniciamos este ano com a notícia de uma
epidemia causada pelo coronavírus, um grupo
de vírus já conhecido desde 1960 e que
provoca doenças que vão de infecções leves
a moderadas até as mais graves, como a
pneumonia, e que podem levar à morte. (…)

A Organização Mundial da Saúde declarou
estado de emergência global, advertindo
também para a solidariedade entre os países.

Na Revista Espírita de julho de 1867, Allan
Kardec descreve a ‘terrível epidemia’ que
devastava já há dois anos a Ilha Maurícia
(situada no Oceano Índico).

Em outubro1868, assinada pelo Espírito
Clélie Duplantier, Kardec publica a seguinte
comunicação na Sociedade Espírita de Paris:
“Sem dúvida é apavorante pensar em perigos
dessa natureza, mas, pelo fato de serem
necessários e não provocarem senão felizes
consequências, é preferível, em vez de
esperá-los tremendo, preparar-se para
enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os
seus resultados. Para o materialista, é a morte
horrível e o nada por consequência; para o
espiritualista, e em particular para o espírita,
que importa o que acontecer! Se escapar do
perigo, a prova o encontrará sempre
inabalável; se morrer, o que conhece da outra
vida fá-lo-á encarar a passagem sem
empalidecer.

Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais
forem a hora e a natureza do perigo,
compenetrai-vos desta verdade: A morte não

é senão uma palavra vã e não há nenhum
sofrimento que as forças humanas não
possam dominar.” (…)

No livro Evolução em dois Mundos,(1958)
psicografado por Francisco Cândido Xavier e
por Waldo Vieira, no capítulo 40, fala da
“Invasão microbiana”. Pergunta-se: “a invasão
microbiana está vinculada a causas
espirituais? A resposta: “Excetuados os
quadros infecciosos pelos quais se
responsabiliza a ausência da higiene comum,
as depressões criadas em nós por nós
mesmos, nos domínios do abuso de nossas
forças, seja adulterando as trocas vitais do
cosmo orgânico pela rendição ao
desequilíbrio, seja estabelecendo
perturbações em prejuízo dos outros,
plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos
que nos constituem o veículo de expressão,
determinados campos de ruptura na harmonia
celular”.

Isso quer dizer que nossos desequilíbrios nos
tornam passíveis de invasão microbiana, e
dificultam a regeneração natural das células,
instalando-se assim a doença, pela
desarmonia causada pelas nossas próprias
escolhas – conscientes ou não, de hoje ou do
passado.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI
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E continua a resposta: “Geralmente, quase
todos os processos de doenças surgem como
fenômenos secundários sobre as zonas de
predisposição enfermiça que formamos em
nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de
nossas forças mentais a gerarem ruturas ou
soluções de continuidade nos pontos de
interação entre o corpo espiritual e o veículo
físico, pelas quais se insinua o assalto
microbiano a que sejamos mais
particularmente inclinados”.

E aqui entra também, ainda conforme a
resposta, a importância da transformação
moral para uma vida realmente saudável.
“Amparo aos outros cria amparo a nós
próprios, motivo por que os princípios de
Jesus, desterrando de nós a animalidade e
orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e
avareza, e exortando-nos à simplicidade e à
humildade, à fraternidade sem limites e ao
perdão incondicional, estabelecem, quando
observados, a imunologia perfeita na nossa
vida interior, fortalecendo-nos o poder da
mente na autodefesa contra todos os
elementos destruidores e degradantes que
nos cercam e articulando-nos as
possibilidades imprescindíveis à evolução
para Deus.”

Os tempos marcados por Deus são chegados,
dizem-nos de todos os lados, nos quais
grandes acontecimentos vão realizar-se, para
a regeneração da Humanidade. Em que

sentido devem ser entendidas essas palavras
proféticas?

Para os incrédulos elas não têm qualquer
importância. Aos seus olhos não passam de
expressão de uma crença pueril sem
fundamento. Para a maioria dos crentes, elas
têm algo de místico e de sobrenatural que
lhes parece precursor do desmoronamento
das leis da Natureza. Estas duas
interpretações são igualmente errôneas: a
primeira, porque implica a negação da
Providência e porque os fatos realizados
provam a verdade dessas palavras; a
segunda, porque elas não anunciam a
perturbação das leis da Natureza, mas a sua
realização. Procuremos, pois, o sentido mais
racional. Tudo é harmonia na obra da criação;
tudo revela uma previdência que não se
desmente nem nas menores nem nas maiores
coisas. Então, para começar, devemos afastar
toda ideia de capricho, inconciliável com a
sabedoria divina; em segundo lugar, se nossa
época está marcada para a realização de
certas coisas, é que elas têm sua razão de ser
na marcha geral do conjunto. Posto isto,
diremos que o nosso globo, como tudo o que
existe, está submetido à lei do progresso.

Continua na página seguinte
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Ele progride fisicamente pela transformação
dos elementos que o compõem, e moralmente
pela depuração dos Espíritos encarnados e
desencarnados que o povoam. Esses dois
progressos se seguem e marcham
paralelamente, porque a perfeição da
habitação está em relação com o habitante.
Fisicamente, o globo sofreu transformações,
constatadas pela Ciência, e que
paulatinamente o tornaram habitável por seres
cada vez mais aperfeiçoados; moralmente, a
Humanidade progride pelo desenvolvimento
da inteligência, do senso moral e do
abrandamento dos costumes. Ao mesmo
tempo que se opera o melhoramento do
globo, sob o império das forças materiais, os
homens a isso contribuem pelos esforços da
inteligência. Eles saneiam regiões insalubres,
tornam mais fáceis as comunicações e a terra
mais produtiva. Esse duplo progresso se
realiza de duas maneiras: uma lenta, gradual
e imperceptível; a outra por mudanças mais
bruscas, em cada uma das quais se opera um
movimento ascensional mais rápido, que
marca, por caracteres distintos, os períodos
progressivos da Humanidade. Esses
movimentos, subordinados nos detalhes ao
livre-arbítrio dos homens, são de certo modo
fatais em seu conjunto, porque submetidos a
leis, como os que se operam na germinação,
no crescimento e na maturação das plantas,
visto que o objetivo da Humanidade é o
progresso, não obstante a marcha retardatária
de algumas individualidades. Eis por que o
movimento progressivo é algumas vezes

parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma
nação, outras vezes geral.

Então, quando a Humanidade está madura
para transpor um degrau, podemos dizer que
os tempos marcados por Deus são chegados,
como podemos dizer também que em tal
estação eles chegaram para a maturação dos
frutos e para a colheita.

UMA 3ª AQUI

“São Chegados os Tempos!”
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Os animais possuem uma inteligência que
lhes faculta certa liberdade de ação,
independente da matéria e que sobrevive ao
corpo. É também uma alma, dependendo isto
do sentido que se der a esta palavra. É,
porém, inferior à do homem. Há entre a alma
dos animais e a do homem distância
equivalente à que medeia entre a alma do
homem e Deus. Após a morte, a alma dos
animais conserva a sua individualidade mas
não a consciência de si mesma.

A alma do animal vem a achar-se, depois da
morte, numa espécie de erraticidade, pois que
não mais se acha unida ao corpo, mas não é
um Espírito errante.

O Espírito errante é um ser que pensa e obra
por sua livre vontade. De idêntica faculdade
não dispõe a dos animais. A consciência de si
mesmo é o que constitui o principal atributo do
Espírito.

O do animal, depois da morte, é classificado
pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa e
utilizado quase imediatamente. Não lhe é
dado tempo de entrar em relação com outras
criaturas. Os animais estão sujeitos, como o
homem, a uma lei progressiva. E daí vem que
nos mundos superiores, onde os homens são
mais adiantados, os animais também o são,
dispondo de meios mais amplos de
comunicação. São sempre, porém, inferiores

ao homem e se lhe acham submetidos, tendo
neles o homem servidores inteligentes.

São distintas uma da outra a alma do animal e
a do homem, a tal ponto que a de um não
pode animar o corpo criado para o outro. Mas,
conquanto não tenha alma animal, que, por
suas paixões, o nivele aos animais, o homem
tem o corpo que, às vezes, o rebaixa até ao
nível deles, por isso que o corpo é um ser
dotado de vitalidade e de instintos, porém
ininteligentes estes e restritos ao cuidado que
a sua conservação requer.

Encarnando no corpo do homem, o Espírito
lhe traz o princípio intelectual e moral, que o
torna superior aos animais. As duas naturezas
nele existentes dão às suas paixões duas
origens diferentes: umas provêm dos instintos
da natureza animal, provindo as outras das
impurezas do Espírito, de cuja encarnação é
ele a imagem e que mais ou menos simpatiza
com a grosseria dos apetites animais.
Purificando-se, o Espírito se liberta pouco a
pouco da influência da matéria. Sob essa
influência, aproxima-se do bruto. Isento dela,
eleva-se à sua verdadeira destinação.

O homem é, com efeito, um ser à parte, visto
possuir faculdades que o distinguem de todos
os outros e ter outro destino. A espécie
humana é a que Deus escolheu para a
encarnação dos seres que podem conhecê-lo.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
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