
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso

Boletim mensal, entrámos em Abril de

2020. Abril é o quarto mês do

calendário gregoriano e tem 30 dias. O

seu nome deriva do Latim Aprilis, que

significa “abrir”, numa referência à

germinação das culturas. Esta época

conturbada, pela qual estamos a

passar, é um convite para a

germinação da generosidade, da

solidariedade, enfim, para que haja

uma maior HUMANIDADE! O Mundo

está em transição. A Mãe Terra passa,

agora, pelas dores de parto que, não

são prenúncio do fim, do fim do Mundo

mas do surgimento de um Novo

Mundo!

Bem hajam, bons estudos e um

excelente mês com muito trabalho no

Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Os inimigos desencarnados

O espírita sabe primeiramente que a maldade
não é um estado permanente dos homens;
sabe que ela decorre de uma imperfeição
temporária e que, assim como a criança se
corrige dos seus defeitos, o homem mau
reconhecerá um dia os seus erros e se
tornará bom. Sabe também que a morte
apenas o livra da presença material do seu
inimigo, pois que este o pode perseguir com o
seu ódio, mesmo depois de haver deixado a
Terra; que, assim, a vingança, que tome, falha
ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem
por efeito produzir maior irritação, capaz de
passar de uma existência a outra. Cabia ao
Espiritismo demonstrar, por meio da
experiência e da lei que rege as relações
entre o mundo visível e o mundo invisível, que
a expressão: extinguir o ódio com o sangue é
radicalmente falsa, que a verdade é que o
sangue alimenta o ódio, mesmo no além-
túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma
razão de ser positiva e uma utilidade prática
ao perdão e ao preceito do Cristo: Amai os
vossos inimigos. Não há coração tão perverso
que, mesmo a seu mau grado, não se mostre
sensível ao bom proceder. Mediante o bom
procedimento, tira-se, pelo menos, todo
pretexto às represálias, podendo-se até fazer
de um inimigo um amigo, antes e depois de
sua morte. Com um mau proceder, o homem
irrita o seu inimigo, que então se constitui
instrumento de que a Justiça de Deus se
serve para punir aquele que não perdoou.
Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre
os encarnados, como entre os desencar-

nados. Os inimigos do mundo invisível
manifestam sua malevolência pelas
obsessões e subjugações com que tanta
gente se vê a braços e que representam um
gênero de provações, as quais, como as
outras, concorrem para o adiantamento do
ser, que, por isso, as deve receber com
resignação e como consequência da natureza
inferior do globo terrestre. Se não houvesse
homens maus na Terra, não haveria Espíritos
maus ao seu derredor. Se, conseguintemente,
se deve usar de benevolência com os
inimigos encarnados, do mesmo modo se
deve proceder com relação aos que se acham
desencarnados. Outrora, sacrificavam-se
vítimas sangrentas para aplacar os deuses
infernais, que não eram senão os maus
Espíritos. Aos deuses infernais sucederam os
demônios, que são a mesma coisa. O
Espiritismo demonstra que esses demônios
mais não são do que as almas dos homens
perversos, que ainda se não despojaram dos
instintos materiais; que ninguém logra aplacá-
los, senão mediante o sacrifício do ódio
existente, isto é, pela caridade; que esta não
tem por efeito, unicamente, impedi-los de
praticar o mal, e sim também o de os
reconduzir ao caminho do bem e de contribuir
para a salvação deles. É assim que o
mandamento: Amai os vossos inimigos não se
circunscreve ao âmbito acanhado da Terra e
da vida presente; antes, faz parte da grande
lei da solidariedade e da fraternidade
universais.

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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Porque as pessoas se te apresentem más e egoístas, ou porque te aflijam e 
desconsiderem, não planejes o revide.
Há quem ainda se compraz no mal, quem perturba e se ufana disso.
São seres mal saídos do primarismo, adquirindo a luz da razão e a sensibilidade da 
emoção.
Não é justo que desças e a elas te niveles, sofrendo mais, quando podes ascender e 
elevá-las, alterando a paisagem moral do mundo para melhor.
Seja tua a ação de engrandecimento e compreensão das falhas e limites do teu 
próximo.
Jamais te arrependerás, agindo assim.

Cuidado com as fantasias morais negativas que afetam as áreas do sexo e da 
emoção que se perverte!
Elas se enraízam nas telas mentais e criam dependências aflitivas que se 
convertem em tormentos e desequilíbrios.
O que cultives pela imaginação pode tornar-se anjo de auxílio, se nobre, ou 
fantasma, quando vulgar.
Há condutas morais graves no campo físico, sob o açodar de paixões mentais 
alucinantes.
Pensa e age com harmonia.
Cultiva as ideias edificantes e te sentirás ditoso.



- Mas é necessário o nosso esforço. Há muito
a tendência, para quem segue o espiritismo e
não só, que esta realidade, pela qual estamos
a atravessar, vem de fora, do exterior, como
se fosse uma certa imposição da natureza.

- Pois, fico para aqui a pensar que seria
assim. Com tantas profecias para o fim do
mundo, esta que é a fase mais importante
para este que habitamos, pois está a mudar,
teria, também, uma data marcada para a sua
viragem.

- Sabes uma coisa? Neste caso concreto, da
chamada transicção, falar-se de datas
contraria uma das mais belas faculdades que
Deus nos concedeu.

- Qual?

- A do livre arbítrio.

- Como assim?

- O mundo só se regenerará quando os seus
habitantes evoluírem, pois é consequência da
nossa melhoria, não só intelectual mas,
principalmente, da moral. Achas que faz
sentido falar-se de datas? A ser assim, fica
implícito que não precisamos fazer esforços
porque o que está anunciado, anunciado está
e vai concretizar-se, quer se queira quer não.

O que é o Espiritismo?
“Mundo Melhor”     Pedro Silva
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- É outra vez a lei do menor esforço.
- Uma coisa é certa: se teimarmos em não
fazer o esforço de nos melhorarmos, já há
muita gente que o faz.
- E depois?
- E depois, toda a vibração provocada pelo
esforço de muitos em cumprir com a moral
do Cristo vai, ou melhor, já está a acelerar
com a frequência diminuindo o
comprimento de onda, fruto de melhores e
mais sadios pensamentos.
- E acções, claro!
- Claro.
- Mas… e daí?
- Daí que com a aceleração desta tal
frequência vibratória, quem teimar em não
aproveitar a boleia da mudança, vai…
- Pró inferno?
- Não, sabes perfeitamente que céus e
infernos são estados de alma. Vão ser
relegados para mundos inferiores.
- Piores do que este?

(Continua)
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Das lutas feministas, sobretudo do movimento
de 8 de março de 1857 resultaram mais
direitos e melhores condições de trabalho
para as mulheres. E por sua vez o que nos diz
a revelação espírita a respeito do princípio da
igualdade?

Quando Kardec questionou os espíritos a
respeito da igualdade de géneros, os
benfeitores espirituais afirmaram que o
espirito toma a forma de mulher ou de
homem, conforme as circunstâncias e as
necessidades, uma vez que o espirito nem é
homem nem é mulher.

Espirito é espirito não tem género definido,
isto é, não tem sexo porque de reencarnação
em reencarnação, conforme os propósitos
evolutivos necessários a cada um de nós, ora
habitamos um corpo masculino, ora um corpo
feminino e a nossa sexualidade serve para
que cada um possa assumir funções
diferentes e assim evoluirmos intelecto-
moralmente nos dois campos.

Enquanto, porém, nos mantivermos numa
visão reducionista da vida e no
desconhecimento das leis espirituais,
especialmente da reencarnação,
continuaremos a descriminar a mulher e a
diminui-la perante o homem.

Jesus, questionado sobre os direitos da
mulher, também aproveitou para falar ao
coração do homem de modo a que este a
colocasse na mesma condição ou patamar e a
incluísse como parte da humanidade
afirmando que “todos os homens estão

sujeitos às mesmas leis da natureza e que
Deus não concedeu superioridade a nenhum,
diante Dele todos são iguais.”

Destas afirmações melhor compreendemos
que a desigualdade que existe entre homem e
mulher é de funções e não de direitos o que
significa que a única distinção relevante entre
eles é de essência espiritual e não de
natureza externa ou física. A força da mulher
resulta exatamente naquilo em que ela se
julgava mais frágil, ou seja, o papel da mulher
é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou
mãe, é a grande consoladora e a carinhosa
conselheira... Por isso, as sociedades que a
deprimem deprimem-se a si mesmas. A
mulher é a guardiã do instituto da família e
traz consigo a elevada tarefa de conduzir as
almas ao renascimento físico!

A maternidade é uma das missões sublimes
concedida à mulher, devolvendo-lhe o papel
de educadora dos homens do amanhã.

Por falta de autoconhecimento, esse poder
ainda é usado precariamente ou empregado
indevidamente e pelo fato de ela despontar na
vida profissional, nos estudos, na ciência ou
em qualquer ramo do saber não deveria ela
descurar a sua missão.

Deus outorgou à mulher e ao homem a
inteligência e a faculdade de progredir, logo a
emancipação da mulher acompanha o
progresso da civilização e a sua escravização
representa um retrocesso para a humanidade.

UMA 3ª AQUI

“A mulher na Humanidade”

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 142

Abril 2020

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

5



O homem é um ser que desce muito baixo
algumas vezes e que pode também elevar-se
muito alto. Pelo físico, é como os animais e
menos bem-dotado do que muitos destes.

A Natureza lhes deu tudo o que o homem é
obrigado a inventar com a sua inteligência,
para satisfação de suas necessidades e para
sua conservação. Seu corpo se destrói, como
o dos animais, é certo, mas ao seu Espírito
está assinado um destino que só ele pode
compreender, porque só ele é inteiramente
livre. Reconhecei o homem pela faculdade de
pensar em Deus.

Não se poderia negar que, além de possuírem
o instinto, alguns animais praticam atos
combinados, que denunciam vontade de
operar em determinado sentido e de acordo
com as circunstâncias. Há, pois, neles, uma
espécie de inteligência, mas cujo exercício
quase que se circunscreve à utilização dos
meios de satisfazerem às suas necessidades
físicas e de proverem à conservação própria.
Nada, porém, criam, nem melhora alguma
realizam. Qualquer que seja a arte com que
executem seus trabalhos, fazem hoje o que
faziam outrora e o fazem, nem melhor, nem
pior, segundo formas e proporções constantes
e invariáveis. A cria, separada dos de sua
espécie, não deixa por isso de construir o seu
ninho de perfeita conformidade com os seus
maiores, sem que tenha recebido nenhum
ensino. O desenvolvimento intelectual de
alguns, que se mostram suscetíveis de certa

educação, desenvolvimento, aliás, que não
pode ultrapassar acanhados limites, é devido
à ação do homem sobre uma natureza
maleável, porquanto não há aí progresso que
lhe seja próprio. Mesmo o progresso que
realizam pela ação do homem é efémero e
puramente individual, visto que, entregue a si
mesmo, não tarda que o animal volte a
encerrar-se nos limites que lhe traçou a
Natureza.

Quanto à linguagem entre os animais, os
peixes que, como as andorinhas, emigram em
cardumes, obedientes ao guia que os conduz,
devem ter meios de se advertirem, de se
entenderem e combinarem. É possível que
disponham de uma vista mais penetrante e
esta lhes permita perceber os sinais que
mutuamente façam. Pode ser também que
tenham na água um veículo próprio para a
transmissão de certas vibrações. Como quer
que seja, o que é incontestável é que lhes não
falecem meios de se entenderem, do mesmo
modo que a todos os animais carentes de voz
e que, não obstante, trabalham em comum.

Quanto ao livre-arbítrio entre os animais,
estes não são simples máquinas, como
alguns supõem. Contudo, a liberdade de
ação, de que desfrutam, é limitada pelas suas
necessidades e não se pode comparar à do
homem. Sendo muitíssimo inferiores a este,
não têm os mesmos deveres que ele. A
liberdade, possuem-na restrita aos atos da
vida material.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Os Animais e o Homem I
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