
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim mensal, entrámos em Agosto.

É assim chamado por decreto em
honra do imperador César Augusto.
Entre os Guanches das Ilhas Canárias,
o mês de agosto recebeu em nome de
Beñesmer ou Beñesmen, que também
foi o festival de colheita realizado este

mês. Mês de colheitas. Eis um mote
para repensarmos nossas sementeiras
que se iniciam, como sabemos, na
nossa casa mental.

Bem hajam, bons estudos e um
excelente mês com muito trabalho no
Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
A Lei de Amor II

Segundo o Espírito Fénelon, o amor é de
essência divina e todos nós, do primeiro ao
último, temos, no fundo do coração, a
centelha desse fogo sagrado. É fato, que já
havemos podido comprovar muitas vezes,
este: o homem, por mais abjeto, vil e
criminoso que seja, vota a um ente ou a um
objeto qualquer viva e ardente afeição à
prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e
que alcança, não raro, sublimes proporções.

A um ente ou um objeto qualquer, diz
Fénelon, porque há entre nós indivíduos que,
com o coração a transbordar de amor,
despendem tesouros desse sentimento com
animais, plantas e, até, com coisas materiais:
espécies de misantropos que, a se
queixarem da Humanidade em geral e a
resistirem ao pendor natural de suas almas,
que buscam em torno de si a afeição e a
simpatia, rebaixam a lei de amor à condição
de instinto. Entretanto, por mais que façam,
não logram sufocar o gérmen vivaz que Deus
lhes depositou nos corações ao criá-los.
Esse gérmen se desenvolve e cresce com a
moralidade e a inteligência e, embora
comprimido amiúde pelo egoísmo, torna-se a
fonte das santas e doces virtudes que geram
as afeições sinceras e duráveis e ajudam a
criatura a transpor o caminho escarpado e
árido da existência humana.

Há pessoas a quem repugna a
reencarnação, com a ideia de que outros
venham a partilhar das afetuosas simpatias

de que são ciosas. Pobres irmãos! o nosso
afeto nos torna egoístas; o nosso amor se
restringe a um círculo íntimo de parentes e
de amigos, sendo-nos indiferentes os
demais. Pois bem! para praticarmos a lei de
amor, tal como Deus o entende, preciso se
faz cheguemos passo a passo a amar a
todos os nossos irmãos indistintamente. A
tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á:
Deus o quer e a lei de amor constitui o
primeiro e o mais importante preceito da
nossa nova doutrina, porque é ela que um
dia matará o egoísmo, qualquer que seja a
forma sob que se apresente, dado que, além
do egoísmo pessoal, há também o egoísmo
de família, de casta, de nacionalidade. Disse
Jesus: “Amai o vosso próximo como a vós
mesmos.” Ora, qual o limite com relação ao
próximo?

Será a família, a seita, a nação? Não; é a
Humanidade inteira. Nos mundos superiores,
o amor recíproco é que harmoniza e dirige os
Espíritos adiantados que os habitam, e o
nosso planeta, destinado a realizar em breve
sensível progresso, verá seus habitantes, em
virtude da transformação social por que
passará, a praticar essa lei sublime, reflexo
da Divindade.

(Continua na página seguinte)

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
(Conclusão)                      A Lei de Amor II

Os efeitos da lei de amor são o
melhoramento moral da raça humana e a
felicidade durante a vida terrestre. Os mais
rebeldes e os mais viciosos se reformarão,
quando observarem os benefícios resultantes
da prática deste preceito: Não façamos aos
outros o que não quisermos que nos façam;
fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que nos
esteja ao alcance fazer-lhes. Não
acreditemos na esterilidade e no
endurecimento do coração humano; ao amor
verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É
um íman a que não lhe é possível resistir. O
contato desse amor vivifica e fecunda os
germens que dele existem, em estado
latente, nos nossos corações. A Terra, orbe
de provação e de exílio, será então purificada
por esse fogo sagrado e verá praticados na
sua superfície a caridade, a humildade, a
paciência, o devotamento, a abnegação, a
resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas
do amor. Não nos cansemos, pois, de
escutar as palavras de João, o Evangelista.

Como sabemos, quando a enfermidade e a
velhice o obrigaram a suspender o curso de
suas prédicas, limitava-se a repetir estas
suavíssimas palavras:

“Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros.”

Amados irmãos, aproveitai dessas lições; é
difícil o praticá-las, porém, a alma colhe

delas imenso bem. Crede-me, fazei o
sublime esforço que vos peço: “Amai-vos” e
vereis a Terra em breve transformada num
Paraíso onde as almas dos justos virão
repousar.

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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CXXXIV

CXXXV
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Repete a lição equivocada, sem qualquer mágoa.
A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do “erro e o
acerto” constitui a mais comum e normal.
Na área dos acontecimentos morais o processo ocorre da mesma forma.
Erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência, aprendizagem fixada 
para sempre.

Enquanto disponhas de recursos, cultiva a solidariedade.
És um ser social e necessitas da convivência com o teu próximo, a fim de colimares 
as metas para as quais renasceste.
A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do tentame.
Torna-te útil, sê gentil, esparze a bondade e, em compensação, jamais te 
encontrarás a sós.



- Claro, o nosso.

- Lembras-te da expressão: “ter maus
fígados”?

- Se lembro! Costumava ouvir minha avó falar
disso quando se referia ao meu avô.

- É, a bílis que se segrega em demasia. Maus
fígados, derivado da instabilidade emocional
do indivíduo.

- Não é o mau fígado que provoca toda essa
cólera?

- Pelo contrário. Ou melhor: uma coisa leva à
outra e vice-versa.

- Ou seja?

- Tudo tem sua origem no espírito, tudo.
Através do tal corpo semimaterial, que é o
perispírito, é comunicado ao corpo físico,
todos os estados emocionais que emite.
Como o nosso sistema gástrico está
intimamente ligado ao campo emocional, irá
atingir, mais dia, menos dia, os órgãos dessa
mesma zona e que estejam mais fragilizados.

- O fígado, por exemplo.

- Exactamente. Por sua vez, o mal
funcionamento deste, potencia o nosso mal-
estar que já trazíamos, espiritualmente
falando, e que desencadeou a disfunção do
órgão físico.

- Uma coisa está relacionada com a outra.

- Estão sempre em relação. Somos, enquanto
seres portadores de um corpo físico, uma
espécie de 3 em 1.

O que é o Espiritismo?
“Cólera”         Pedro Silva
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- Espírito, perispírito e corpo.
- E tendo consciência disso, respeitemos
mais o nosso elo de ligação com o mundo
denso da matéria, aprendendo a gerir
melhor as nossas emoções.
- Mas, tinhas dito, aqui há dias, que o
corpo era um campo de efeitos e, de certa
forma, um grande dreno para todos os
desequilíbrios da alma, não?
- Pois disse. Agora, interessa-nos, muito, a
manutenção e o cuidado do mesmo para
que possamos estar por cá o maior
espaço de tempo possível.
- Pois, quanto mais ficarmos por cá mais
oportunidades para pôr em prática toda
uma teoria aprendida, não só na
erraticidade, como também a que está
alojada no nosso historial de vivências,
guardado no baú da nossa casa mental.
- Valorizar a vida, então.
- A maior bênção de todas, podes crer!
- Bem que os antigos costumavam dizer:
“Haja saúde”! De facto, se tivermos saúde,
tudo o resto se arranja.
- Grande verdade!

(Continua )
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Este tema harmoniza as duas ciências e a
responsabilidade de cada um de nós como
seres Integrais, Espíritos Imortais,
responsáveis pelo Planeta em que vivemos e
que faz parte da nossa trajetória de
progresso.

Nos Centros Espíritas foca-se a importância
de olharmos ao nosso redor, para os
problemas da atualidade, e pensarmos, em
que aspeto o Espiritismo pode colaborar com
a sociedade.

Somos indivíduos e simultaneamente cidadão,
com uma fé, que no dia defendemos aquilo
em que acreditamos ou negamos aquilo que
não achamos bem. Através do nosso livre
arbítrio fazemos as escolhas de como
cuidamos de quem vai dar continuidade ao
cuidar do Planeta, e reconhecemos que as
escolhas que fizermos a cada instante
definirão a qualidade de nossa vida espiritual.

Uma vez encarnados, devemos ter a
preocupação com a matéria, o nosso corpo e
o nosso planeta. Sem exagero, sem ilusões,
porque nada disso nos pertence e daqui só
levaremos o que “as traças e a ferrugem não
consomem e os ladrões não furtam nem
roubam”, como nos disse Jesus.

Na Gênese, Capitulo XI “Principio Espiritual”,
item 24 encontramos o registo de que o
Espirito encarnado tem a obrigação de prover
o alimento ao corpo, à sua segurança e ao
seu bem estar e tem como obrigação de
aplicar as suas faculdades em investigações e
desenvolvê-las em prol do Planeta, que nos

foi emprestado para habitarmos nesta
reencarnação. “…Além disso, pelo trabalho
inteligente que o Espírito executa em seu
proveito, sobre a matéria, auxilia a
transformação e o progresso material do
globo que lhe serve de habitação.

É assim que, progredindo, ele concorre para a
obra do Criador, da qual é agente
inconsciente.”

Vejamos que, em 2011, a Comissão Europeia
determinou a chamada “Estratégia europa
2020” na qual foram definidas metas comuns
para todos os países da UE, que devem ser
atingidas, até o ano 2020, através de uma
combinação de medidas tomadas a nível
nacional e da UE.

As metas estão interligadas, reforçam-se
mutuamente na melhoria da educação que
contribui para o aumento do emprego, para a
redução da pobreza, o investimento em
tecnologias mais limpas que cooperam na luta
contra as alterações climáticas criando novas
oportunidades comerciais e de emprego.

Neste contexto e para a evolução espiritual é
importante a nossa relação, saudável,
inteligente e responsável não apenas com a
matéria, mas também com os assuntos da
matéria, consagrando parte do nosso tempo à
manutenção do corpo e do planeta que no
acolhe.

(Continua na página seguinte)

UMA 3ª AQUI
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No LE, na Q 705, Kardec questionou os
Espíritos: Por que a Terra nem sempre produz
o bastante para fornecer o necessário a
homem?

“É porque o homem a negligência, esse
ingrato! …A Terra sempre produziria o
necessário, se o homem soubesse contentar-
se com ele. Se ela não é suficiente a todas as
necessidades, é porque o homem emprega no
supérfluo o que poderia ser destinado ao
necessário. Kardec pergunta, ainda, como o
espirito aprende o que é necessário do
supérfluo, à qual respondem que é pela a
intuição e experiencia que sabe o espírito o
que fazer.

Alguns dos espíritos vivem sem o necessário
porque anteriormente abusaram do
necessário. Mas a identificação do necessário
e do supérfluo é relativo para cada um.

Lembremo-nos das palavras de Jesus que
nos disse que àquele que muito tem, muito lhe
é dado e aquele que pouco tem, muito lhe
será tirado. Estamos a falar de fé, do
desenvolvimento moral, do amor e da
caridade. Quando vivemos com o necessário,
vivemos felizes, na abundância. O avarento
sente que vive sempre na miséria porque quer
o supérfluo, nunca está feliz com o que
acumula. E quanto à poluição mental que
interfere na ecologia psicosférica da vida
inteligente, intoxicando de dentro para fora.

As vibrações, ondas e mentes em desalinho,
como decorrência da ausência do amor, da
caridade, das ambições, dos ódios, deve
levar-nos a parar para pensar encaminha-nos

para a reflexão sobre a necessidade da
oração. Para finalizar refere-se o teor do texto
de Francisco Xavier, em Missionários da
Luz, capitulo 6, A Oração "Toda prece
elevada é manancial de magnetismo criador e
vivificante, e toda criatura que cultiva a
oração, com o devido equilíbrio do
sentimento, transforma-se gradativamente,
em foco irradiante de energias da Divindade."

Cuidemos, pois, desta Casa, sem paredes,
sem teto, sem porta, que nos foi emprestada e
como tal o mínimo que podemos fazer é
retribuir com a dedicação de quem sabe que
os recursos do meio ambiente são finitos, que
está na altura de consumir, obrigatoriamente o
necessário. Assim, no campo da ecologia está
clara a ligação com o espiritismo, 2 ciências
que entendem a vida como tudo em sincronia,
como são as cadeias vivas e organizadas dos
ecossistemas que vivem em harmonia, no
entanto a ação humana está em desarmonia e
os sinais são evidentes, os extremos
climáticos, constantemente, dão sinais.

Ainda estamos a tempo de melhorar e dar o
nosso contributo para o Planeta. Qual a
quantidade de recursos naturais utilizada para
mantermos a população mundial vestida,
alimentada, hidratada e actualizada com os
mais inovadores bens de consumo? Como
saber se o consumo humano esta dentro da
bio capacidade do planeta? Basta parar e
pensar na nossa próxima reencarnação, que
se for no Planeta Terra, o que iremos
encontrar?

UMA 3ª AQUI

“Ecologia e Espiritismo”   (Conclusão)
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Os bons Espíritos simpatizam com os homens
de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os
Espíritos inferiores com os homens viciosos,
ou que podem tornar-se tais. Daí suas
afeições, como consequência da
conformidade dos sentimentos.

A verdadeira afeição nada tem de carnal;
mas, quando um Espírito se apega a uma
pessoa, nem sempre o faz só por afeição. À
estima que essa pessoa lhe inspira pode
agregar-se uma reminiscência das paixões
humanas.

Os bons Espíritos fazem todo o bem que lhes
é possível e se sentem ditosos com as nossas
alegrias. Afligem-se com os nossos males,
quando os não suportamos com resignação,
porque nenhum benefício então tiramos deles,
assemelhando-nos, em tais casos, ao doente
que rejeita a beberagem amarga que o há de
curar.

De todos os nossos males, os Espíritos
afligem-se mais com aqueles cuja natureza
vem do nosso egoísmo e da dureza dos
nossos corações. Daí decorre tudo o mais.
Riem-se de todos esses males imaginários
que nascem do orgulho e da ambição.
Rejubilam com os que redundam na
abreviação do tempo das nossas provas.

Sabendo ser transitória a vida corporal e que
as tribulações que lhe são inerentes
constituem meios de alcançarmos melhor
estado, os Espíritos mais se afligem pelos
nossos males devidos a causas de ordem
moral, do que pelos nossos sofrimentos
físicos, todos passageiros.

Pouco se incomodam com as desgraças que
apenas atingem as nossas ideias mundanas,
tal qual fazemos com as mágoas pueris das
crianças.

Vendo nas amarguras da vida um meio de
nos adiantarmos, os Espíritos as consideram
como a crise ocasional de que resultará a
salvação do doente.

Compadecem-se dos nossos sofrimentos,
como nos compadecemos dos de um amigo.
Porém, enxergando as coisas de um ponto de
vista mais justo, os apreciam de um modo
diverso do nosso. Então, ao passo que os
bons nos levantam o ânimo no interesse do
nosso futuro, os outros nos impelem ao
desespero, objetivando comprometer-nos.

Os parentes e amigos, que nos precederam
na outra vida, maior simpatia nos votam do
que os Espíritos que nos são estranhos, e
quase sempre vos protegem como Espíritos,
de acordo com o poder de que dispõem.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Afeição dos Espíritos por certas pessoas
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