
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal,

chegamos ao penúltimo mês de 2018.

Estamos quase em modo de balanço

do ano que está prestes a terminar.

Que, quando olharmos para trás

possamos concluir que o nosso tempo

foi bem empregue e bem direcionado

para boas causas, a começar pela

nossa própria reforma íntima.

Continuemos perseverantes neste

caminho que escolhemos faz tempo!

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Reconciliação com os adversários

Na prática do perdão, como, em geral, na do
bem, não há somente um efeito moral: há
também um efeito material.

A morte, como sabemos, não nos livra dos
nossos inimigos; os Espíritos vingativos
perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no
além-túmulo, aqueles contra os quais
guardam rancor; donde decorre a falsidade
do provérbio que diz: “Morto o animal, morto
o veneno”, quando aplicado ao homem.

O Espírito mau espera que o outro, a quem
ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e,
assim, menos livre, para mais facilmente o
atormentar, ferir nos seus interesses, ou nas
suas mais caras afeições. Nesse fato reside
a causa da maioria dos casos de obsessão,
sobretudo dos que apresentam certa
gravidade, quais os de subjugação e
possessão.

O obsidiado e o possesso são, pois, quase
sempre vítimas de uma vingança, cujo
motivo se encontra em existência anterior, e
à qual o que a sofre deu lugar pelo seu
proceder. Deus o permite, para os punir do
mal que a seu turno praticaram, ou, se tal
não ocorreu, por haverem faltado com a
indulgência e a caridade, não perdoando.

Importa, conseguintemente, do ponto de
vista da tranquilidade futura, que cada um
repare, quanto antes, os agravos que haja
causado ao seu próximo, que perdoe aos
seus inimigos, a fim de que, antes que a
morte lhe chegue, esteja apagado qualquer
motivo de dissensão, toda causa fundada de
ulterior animosidade.

Por essa forma, de um inimigo encarniçado
neste mundo se pode fazer um amigo no
outro; pelo menos, o que assim procede põe
de seu lado o bom direito e Deus não
consente que aquele que perdoou sofra
qualquer vingança.

Quando Jesus recomenda que nos
reconciliemos o mais cedo possível com o
nosso adversário, não é somente objetivando
apaziguar as discórdias no curso da nossa
atual existência; é, principalmente, para que
elas se não perpetuem nas existências
futuras. Não saireis de lá, da prisão,
enquanto não houverdes pago até o último
centavo, isto é, enquanto não houverdes
satisfeito completamente a Justiça de Deus.

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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Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo.
Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça.
Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que 
te alcançam; se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea 
de pão para oferecer a alguém;
se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente;
se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa;
se não tens meios para liderar grupos acelerando mudanças que se devem operar no 
mundo, modifica-te, interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da 
solidariedade.

Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza.
Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a 
pujança da luz.
Caminha por um bosque, silenciosamente, aspirando o ar da Natureza.
Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar.
Contempla uma noite estrelada e faze mudas interrogações.
Contempla uma rosa em pleno desabrochar...
Detém-te ao lado de uma criança inocente...
Conversa com um ancião tranquilo...
Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela.



- Exactamente, a de Deus.

- Esse é o grande mistério.

- Para todos!

- Sim, para todos. Quem será este ser tão
fantástico, tão maravilhosos e, no entanto, tão
desconhecido?

- Quem será? É mais correcto perguntar: o
que é Deus?

- O que é?!? Não é, quem?

- Nós e as nossas manias das aparências e
do que é palpável, visto, mensurável.

- Como assim?

- Ainda continuamos a levar as coisas à letra.

- Tais como?

- Fomos criados à imagem e semelhança de
Deus.

- Não acreditas nisso?

- Não é uma questão de acreditar. É o tal
levar ao pé do que está escrito. Retirar o
espírito e não a forma do vocábulo.

- Percebi, e daí?

- Quando ouves esta frase, o que é que te
vem à mente?

- Que somos parecidos com Deus.

- Parecidos, como?

- Com a sua forma.

- Braços e pernas, cabeça e tronco?

- Sim.

O que é o Espiritismo?
“Deus”         Pedro Silva
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- É desta visão antropomórfica que
surgiram grandes equívocos.
- Por exemplo?
- O de que Jesus seria Deus.
- É, isso para mim, também, não faz lá
muito sentido. Jesus fala tanta vez dele e
do Pai, do “Pai Nosso”, do “perdoai-lhes
que não sabem o que fazem”, etc, etc.
- Ora bem! Se levada à letra, esta frase
leva-nos a pensar que, se eu tenho esta
forma física então, Deus, será maior do
que eu e mais velho.
- Antropomorfismo, ok.
- Agora vamos ao que é Deus.
- Vamos lá!
- É a Inteligência Suprema, Causa
Primeira de todas as coisas.
- Faz sentido e é, ao mesmo tempo, um
pouco vago.
- E vai continuar a ser por muito tempo!
- Ainda somos muito “pequenos” para
alcançar tal perspectiva.
- É sim senhor. Ainda somos muito
imperfeitos para tal feito. O que interessa
aqui reter é o termos sido criados à sua
semelhança no que respeita à sua
essência divina, imortal, com potenciais
criadores infinitos e, à sua forma, no
sentido do sermos espíritos.
- E o que é que nos distingue?

Continua na pág. seguinte
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- Só te posso afirmar o que sei até hoje.

- Claro!

- Uma das coisas é que Deus é eterno
enquanto nós somos imortais.

- Qual a diferença?

- Eternidade não tem princípio nem fim e
imortalidade teve um começo.

- Mas não terá fim!

- Exacto. A outra que conheço tem a ver com
o absoluto e o relativo.

- Diz lá.

- Enquanto Deus é a perfeição absoluta, nós
somos seres perfectíveis.

- Ou seja?

- Tendemos todos para a perfeição.

- Sempre?

- Sempre. O conhecimento é infinito.

- E a evolução?

(continua)

O que é o Espiritismo?
“Deus”                            Pedro Silva

(Conclusão)
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“As grandes ideias não aparecem nunca de
súbito. As que têm a verdade por base
contam sempre com precursores que lhes
preparam parcialmente o caminho.

Desse modo, não surgindo bruscamente, a
ideia, ao aparecer, encontra espíritos
dispostos a aceitá-la. Tal como se deu com as
ideias cristãs, que foram pressentidas muitos
séculos antes de Jesus, tendo por principais
precursores Sócrates e Platão.”

-
Evangelho Segundo o Espiritismo, Introdução
–

Sócrates (séc. V a.C.), como Cristo, foi
condenado à morte por haver atacado as
crenças tradicionais e colocar a virtude acima
da ilusão dos formalismos e valores
mundanos. Assim como Jesus foi acusado
pelos fariseus de corromper o povo com seus
ensinamentos, Sócrates foi acusado de
corromper a juventude ao ir contra os valores
vigentes.

Platão é uma das maiores figuras da filosofia
de todos os tempos; sua grandeza destaca-se
não só por ser a primeira no tempo, mas seu
poderoso apelo para ideais ultraterrenos é
uma das mensagens mais nobres
comunicadas à Humanidade. Ele ensina o
desprezo pelos prazeres, honras e riquezas, a
renúncia aos bens do corpo e deste mundo e
prova a existência de uma esfera inteligível e
imaterial, a única pela qual vale a pena viver.

Eis algumas citações que demonstram como

Sócrates e Platão já haviam pressentido as
ideias cristãs, assim como os seguintes
princípios básicos do Espiritismo:

1 – A Pré-existência da alma:

O homem é uma alma encarnada. Antes da
sua encarnação, ela existia junto aos modelos
primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e
do belo. Separou-se deles ao encarnar-se e,
lembrando seu passado, sente-se mais ou
menos atormentada pelo desejo de a eles
voltar.

Temos aqui a doutrina da pré-existência da
alma e da vaga intuição que ela conserva da
existência de outro mundo, ao qual aspira
retornar.

2 – Pluralidade das existências:

A alma impura encontra-se pesada, e é
novamente arrastada para o mundo visível,
pelo horror ao que é invisível e imaterial. Ela
vagueia, então, segundo se diz, pelos lugares
onde carrega as penas de sua vida passada,
até que os apetites inerentes à sua forma
material a devolvam a um corpo.

Não somente o princípio da reencarnação
está aqui claramente expresso, mas também
o estado das almas que ainda se acham sob o
domínio da matéria é descrito tal como o
Espiritismo o demonstra. Afirma, ainda, que a
reencarnação é uma consequência da
impureza da alma, enquanto que as almas
purificadas estão livres dela.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Sócrates e Platão: Percursores do 
Espiritismo”
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3 — A possibilidade de comunicação entre o
mundo espiritual e o mundo material:

Os demônios (daimons) preenchem o espaço
que separa o céu da terra; são o laço que liga
o Grande Todo consigo mesmo. A divindade
não entra jamais em comunicação direta com
os homens, mas é por meio dos demônios
que os deuses se relacionam e conversam
com eles, seja durante o estado de vigília,
seja durante o sono.

A palavra daimon (da qual se originou
"demônio") não se aplicava exclusivamente
aos seres malfazejos, mas aos Espíritos em
geral, entre os quais se distinguiam os
Espíritos superiores (chamados deuses) e os
Espíritos menos elevados, que se
comunicavam diretamente com os homens. O
Espiritismo também ensina que Deus não se
comunica com os homens senão por
intermédio dos Espíritos puros, encarregados
de nos transmitir a Sua vontade; e que os
Espíritos se comunicam connosco durante o
estado de vigília e durante o sono.

4 — O amor: lei universal:

Chamo de homem vicioso ao amante vulgar,
que ama mais ao corpo que à alma. O amor
está por toda a natureza, e incita-nos a
exercer a nossa inteligência: encontramo-lo
até no movimento dos astros.

Platão, qual Jesus, ressaltou a importância do
amor, como meio de superar a condição de
seres meramente mortais, visto ser a própria

lei da natureza, portanto, fonte de sabedoria e
verdade. Assim também o Cristianismo possui
como máxima fundamental a prática do amor,
enquanto lei universal a reger os seres e,
portanto, essencial à felicidade dos homens.

Vê-se, assim, que a Doutrina Espírita possui
fundamentos na própria tradição filosófica, e
que as grandes verdades já são conhecidas
pelos Espíritos adiantados, incumbidos de
revelá-las gradativamente aos homens.

UMA 3ª AQUI

“Sócrates e Platão”    (Conclusão)
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Não pode o homem, nem deve, saber tudo.
Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o
véu que lhe oculta certas coisas, ficaria
ofuscado, como quem, sem transição, saísse
do escuro para o claro. Esquecido de seu
passado ele é mais senhor de si.

Em cada nova existência, o homem dispõe de
mais inteligência e melhor pode distinguir o
bem do mal. Onde o seu mérito se se
lembrasse de todo o passado? Quando o
Espírito volta à vida anterior (a vida espírita),
diante dos olhos se lhe estende toda a sua
vida pretérita.

Vê as faltas que cometeu e que deram causa
ao seu sofrer, assim como de que modo as
teria evitado.

Reconhece justa a situação em que se acha e
busca então uma existência capaz de reparar
a que vem de transcorrer.

Escolhe provas análogas às de que não
soube aproveitar, ou as lutas que considere
apropriadas ao seu adiantamento e pede a
Espíritos que lhe são superiores que o ajudem
na nova empresa que sobre si toma, ciente de
que o Espírito, que lhe for dado por guia
nessa outra existência, se esforçará pelo levar
a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie
de intuição das em que incorreu.

Tendes essa intuição no pensamento, no
desejo criminoso que frequentemente vos
assalta e a que instintivamente resistis,
atribuindo, as mais das vezes, essa
resistência aos princípios que recebestes de
vossos pais, quando é a voz da consciência
que vos fala.

Essa voz, que é a lembrança do passado, vos
adverte para não recairdes nas faltas de que
já vos fizestes culpados. Em a nova
existência, se sofre com coragem aquelas
provas e resiste, o Espírito se eleva e
ascende na hierarquia dos Espíritos, ao voltar
para o meio deles.

Não temos, é certo, durante a vida corpórea,
lembrança exata do que fomos e do que
fizemos em anteriores existências; mas temos
de tudo isso a intuição, sendo as nossas
tendências instintivas uma reminiscência do
passado.

E a nossa consciência, que é o desejo que
experimentamos de não reincidir nas faltas já
cometidas, nos concita à resistência àqueles
pendores.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Esquecimento do Passado
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