
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal,

iniciamos a segunda parte de 2018

com este mês que antecede as

merecidas férias da maioria dos

portugueses.

O calor do sol acompanha, por vezes,

um arrefecimento da nossa

religiosidade por tendermos a nos

prender a outros factores. Não

esqueçamos que a família e o nosso

trabalho estão em primeiro lugar mas,

se nos afastamos do aspecto

espiritual, estas duas realidades se

desequilibram. Por isso, um minuto por

dia para uma prece que fará toda a

diferença na nossa vida.

Um excelente mês de convívio, de

trabalho e, boas leituras!

A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Obediência e resignação

Segundo o Espírito Lázaro, a doutrina de
Jesus ensina, em todos os seus pontos, a
obediência e a resignação, duas virtudes
companheiras da doçura e muito ativas, se
bem os homens erradamente as confundam
com a negação do sentimento e da vontade.

A obediência é o consentimento da razão; a
resignação é o consentimento do coração,
forças ativas ambas, porquanto carregam o
fardo das provações que a revolta insensata
deixa cair.

O pusilânime não pode ser resignado, do
mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta
não podem ser obedientes. Jesus foi a
encarnação dessas virtudes que a
antiguidade material desprezava. Ele veio no
momento em que a sociedade romana
perecia nos desfalecimentos da corrupção.
Veio fazer que, no seio da Humanidade
deprimida, brilhassem os triunfos do
sacrifício e da renúncia carnal.

Cada época é marcada, assim, com o cunho
da virtude ou do vício que a tem de salvar ou
perder. A virtude da vossa geração é a
atividade intelectual; seu vício é a indiferença
moral. Digo, apenas, atividade, porque o

gênio se eleva de repente e descobre, por si
só, horizontes que a multidão somente mais
tarde verá, enquanto a atividade é a reunião
dos esforços de todos para atingir um fim
menos brilhante, mas que prova a elevação
intelectual de uma época.

Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos
vossos espíritos; obedecei à grande lei do
progresso, que é a palavra da vossa
geração.

Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que
cerra o seu entendimento! Ai dele! porquanto
nós, que somos os guias da Humanidade em
marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe
submeteremos a vontade rebelde, por meio
da dupla ação do freio e da espora.

Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou
tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no
entanto, os que são brandos, pois prestarão
dócil ouvido aos ensinos.

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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CVIII

CIX
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Sê amigo de quem te busque o apoio, a presença.
As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver.
Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de 
amizade.
Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo 
bom dos minutos passados contigo.
Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores, seja o teu primeiro passo. Pô-los a 
benefício do próximo, o imediato.
Ninguém está privado dos bens espirituais, que não possa dispor de alguma coisa 
para oferecer.

Não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, 
do teu trabalho, da tua esfera social.
Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes 
destinas.
Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter 
atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses...
São teus irmãos carentes.
Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade.
Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo.



- À moralidade e à ética.

- Ah, ok. Ética e moral. Pois bem. O que
queres saber?

- Serão iguais?

- Bom, vamos a exemplos. Como sabes,
Portugal não adoptou a pena de morte.

- Ainda bem!

- Também acho mas, no estado norte-
americano do Texas, por exemplo, é aceite e
praticada.

- Ainda estão no “olho por olho”.

- Pois é. Ou seja, em Portugal, tal tipo de
execução não é moralmente aceite.

- E no Texas é.

- Até aqui…

- Tudo bem. Se bem percebi, a moral está
limitada a lugares.

- E costumes. Outro exemplo: uma
muçulmana andar com os cabelos à mostra.

- Moralmente não aceite.

- Mas cá tudo bem.

- Ora bem, então, está relacionada com
hábitos adquiridos e vivenciados,
prolongados no tempo.

- Sim. Como sabes, tudo o que existe tende
para a união e expansão. Derrubando as
barreiras do cepticismo doentio, do
partidarismo que divide, do orgulho que
destrói, caminharemos para valores que se
expandem à consciência colectiva tomando
características de universalmente aceites.

O que é o Espiritismo? “Moral e Ética”                      
Pedro Silva

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 121  

Julho 2018

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

- Falas da ética, agora?
- Falo. É para lá que caminhamos, para os
valores eticamente válidos, ou seja,
universalmente aceites.
- Por exemplo?
- “Não faças ao outro o que não gostarias
que te fizessem.”
- É, isso vale em qualquer parte.
- E em todo o tempo.
- O que acabamos de falar tem a ver com
um dos aspectos da doutrina espírita,
não?
- Exactamente! Espiritismo, se bem te
lembras, é uma filosofia de bases
científicas e de consequências ético-
morais.
- No fundo e em relação ao que foi dito,
respeitar todos sem perder a nossa
essência, a nossa individualidade.
- Sim e conseguiremos nos tornar iguais
na diferença.
- Iguais como irmãos, que somos, mas
com diferentes visões da vida.
- Nem mais! Quanto mais percebermos
que existe uma infinidade de patamares
evolutivos, compreenderemos melhor
porque uns agem de uma forma e outros
doutra.

(continua )

4



Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 121  

Julho 2018

E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

5



A cidadania traduz-se em direitos e deveres
na busca de uma sociedade mais justa e
equitativa; no entanto, na visão Espírita é
muito mais abrangente, uma vez que se
baseia na Justiça, no Amor e na caridade.
Desse modo o cidadão deve fazer a sua
parte, isto é, cumprir com seus deveres em
relação aos irmãos em humanidade. O
repúdio à violência é condição sine qua non
para o Amor e a Caridade.

Acostumemo-nos, desde já, a pensar, sentir e
agir como membros integrantes da nova
sociedade do mundo de regeneração e não
mais como habitantes de um atrasado mundo
de provas e expiações e os resultados
benéficos serão imediatos e gratificantes para
a nossa vida diária.

Na questão 216 do ”O Consolador”: “O
“amor-próprio”, o “brio”, o “caráter”, a “honra”,
são atitudes que a sociedade humana
reclama da personalidade; como proceder em
tal caso, quando os fatos colidem com os
nossos conhecimentos evangélicos?

Como resposta: “O círculo social exige
semelhantes atitudes da personalidade,
contudo, essa mesma sociedade ainda não
soube entende-las, senão pela pauta das
suas convenções, quando o amor-próprio, o
brio, o caráter e a honra deveriam ser traços
do aperfeiçoamento espiritual e nunca
demonstrações de egoísmo, de vaidade e
orgulho, quais se manifestam, comumente, na
Terra.

Quando o homem se cristianizar,
compreendendo essas posições morais no
seu verdadeiro prisma, não mais se verificará
qualquer colisão entre os acontecimentos da
existência comum e os seus conhecimentos
do Evangelho, porquanto o seu esforço será
sempre o da cooperação sincera a favor do
reerguimento e da elevação espiritual dos
semelhantes”.

O movimento espírita não está isolado na
sociedade. Estamos constantemente sofrer a
influência das ideais de pessoas significativas
para cada um de nós e vice-versa.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Cidadania e Espiritismo”
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Sabemos que a existência da vida após a
morte, a reencarnação e valorização da
educação, da igualdade através da
fraternidade, são evidentes nas estrutura de
perguntas e nos conteúdos das respostas d'O
Livro dos Espíritos.

O desinteresse pelo trabalho é frequente mas
lembremo-nos que Jesus disse: “Eu trabalho e
Meu Pai também trabalha.” Aí estava a
ensinar a importante missão construtiva do
esforço pessoal no crescimento individual e
das coletividades. Sem trabalho não há como
se falar em civilização, progresso e evolução.
Todavia, perante a Justiça Divina, quem não
trabalha, ou seja, não exercita alguma
atividade útil, mesmo que não remunerada,
sofre na sua mentalidade perniciosa conforme
as Leis Divinas inscritos na própria
consciência.

Mas e pensamos uma vez mais: O que é que
eu como espirita tenho a ver com isso? Tudo.
Kardec sempre defendeu que esta doutrina é
universalista e equidistante, ou seja não há
diferença entre as pessoas não há castas e k
têm de permanecer iguais como noutras
filosofias de vida. È direito a todos e temos o
papel de mudança porque temos acesso à
instrução a uma doutrina que nos dá acesso
ao conhecimento. Kardec no LE coloca a
questão abertura de reflexão e k nos ensina
sobre a caridade de cristo.

685. Tem o homem o direito de repousar na
velhice?

“Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo
com as suas forças.”

a) — Mas, que há de fazer o velho que
precisa trabalhar para viver e não pode?

“O forte deve trabalhar para o fraco. Não
tendo este família, a sociedade deve fazer as
vezes desta. É a lei de caridade.”

UMA 3ª AQUI

“Cidadania e Espiritismo”

(continuação)
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A origem das qualidades morais, boas ou
más, do homem está no Espírito nele
encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito,
tanto mais propenso ao bem é o homem.
Seguir-se-á daí que o homem de bem é a
encarnação de um bom Espírito e o homem
vicioso a de um Espírito mau ou melhor, o
homem vicioso é a encarnação de um Espírito
imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia
fazer crer na existência de Espíritos sempre
maus. O mesmo Espírito dá ao homem as
qualidades morais e as da inteligência e isso
em virtude do grau de adiantamento a que se
haja elevado. O homem não tem em si dois
Espíritos.

Alguns homens muito inteligentes, o que
indica acharem-se encarnados neles Espíritos
superiores, podem ser ao mesmo tempo
profundamente viciosos por não serem ainda
bastante puros os Espíritos encarnados
nesses homens, que, então, e por isso,
cedem à influência de outros Espíritos mais
imperfeitos. O Espírito progride em insensível
marcha ascendente, mas o progresso não se
efetua simultaneamente em todos os sentidos.
Durante um período da sua existência, ele se
adianta em ciência; durante outro, em
moralidade. O Espírito para progredir tem que
ter todas as aptidões. Precisa de uma vontade
única. Se o homem fosse um amálgama de
Espíritos, essa vontade não existiria e ele
careceria de individualidade, pois que, por sua
morte, todos aqueles Espíritos formariam um
bando de pássaros escapados da gaiola.

Queixa-se, amiúde, o homem de não
compreender certas coisas e, no entanto,
curioso é ver-se como multiplica as
dificuldades, quando tem ao seu alcance
explicações muito simples e naturais. Ainda
neste caso tomam o efeito pela causa.
Fazem, com relação à criatura humana, o
que, com relação a Deus, faziam os pagãos,
que acreditavam em tantos deuses quantos
eram os fenômenos no Universo, se bem que
as pessoas sensatas, com eles coexistentes,
apenas viam em tais fenômenos efeitos
provindos de uma causa única – Deus. O
mundo físico e o mundo moral nos oferecem,
a este respeito, vários pontos de semelhança.
Enquanto se detiveram na aparência dos
fenômenos, os cientistas acreditaram fosse
múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser
bem possível que tão variados fenômenos
consistam apenas em modificações da
matéria elementar única. As diversas
faculdades são manifestações de uma mesma
causa, que é a alma, ou do Espírito
encarnado, e não de muitas almas,
exatamente como os diferentes sons do
órgão, os quais procedem todos do ar e não
de tantas espécies de ar, quantos os sons. De
semelhante sistema decorreria que, quando
um homem perde ou adquire certas aptidões,
certos pendores, isso significaria que outros
tantos Espíritos teriam vindo habitá-lo ou o
teriam deixado, o que o tornaria um ser
múltiplo, sem individualidade e, conse-
guintemente, sem responsabilidade.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
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