
PALAVRAS DA DIRECÇÃOPALAVRAS DA DIRECÇÃO

CaroCaro leitor/a,leitor/a,

????????????

… a família é formada por um grupo

de espíritos ligados por desajustes

daí, as necessidades de

aprimoramento.

Um dos grandes desafios de hoje
são sem dúvida os relacionamentos

(…) paciência é o exercício que

devemos fazer para suportar as

dificuldades. Tanto quanto possível

evitar acusações, desrespeito. (…)

Os pais devem ser enérgicos, o
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são sem dúvida os relacionamentos
entre pais e filhos, os problemas da
violência, a visão moderna sobre a
conduta sexual a droga e até
mesmo o álcool.

… são acontecimentos normais,

mas, faz-se necessário repensar o

aspecto da família, exercitar a

paciência. (…) os filhos são

grandes observadores e críticos,

eles não aceitam palavras, aceitam

demonstrações. (…) Então, é

necessária paciência na educação.

verdadeiro amor é aquele que tem

a coragem de negar a solicitação,

estabelecer parâmetros de

equilíbrio para que o educando

consiga e saiba discernir entre o

que deve ou não deve, e o que

pode ou não pode fazer.

… Afirma Joanna de Ângelis que a
paciência é a ciência da Paz ! Se
colocarmos a paciência em primeiro
plano naturalmente, vamo-nos
tornar pacíficos. Porque é um
treino.

UMA 3ª AQUI                                                       UMA 3ª AQUI                                                       “Conflitos Familiares“Conflitos Familiares

A família é a célula básica da

sociedade, quando a família se

desestrutura a sociedade tomba. As

famílias não acabaram nem

acabarão como muitos afirmam o

que acontece é que há uma nova

visão por causa dos desafios da

actualidade



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão

“Questões “Questões 43 43 a a 47”47”

Cap. III, Sobre a FORMAÇÃO DOS

SERES VIVOS

Questionando os Espíritos sobre o
povoamento da Terra, Kardek
recebeu como resposta que no

desde que se encontrem nas condi-
ções precisas. [...] Durante anos se
conservam germens de plantas e
de animais, que não se desenvol-
vem senão a uma certa tempera-
tura e em meio apropriado. […] Há,
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XXXII

Difunde a esperança em melhores 
dias. Nunca houve tanta 
necessidade da verde

palma, quanto nestes momentos.

XXXIII

Tem piedade dos ingratos. Eles 
asfixiaram os sentimentos nobres 

nos vapores da soberba.

Lá do AltoLá do Alto
Mensagens XXXII e XXXIII da Vida Feliz de Joanna de Ângelis
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recebeu como resposta que no
começo tudo era caos e então
apareceram os seres vivos
apropriados ao estado do globo.
Estes em estado de germens,
aguardaram o momento favorável
para se desenvolverem e formarem
todos os seres vivos. Os elementos
orgânicos, antes da formação da
Terra, achavam-se, em estado de
fluido no Espaço, ou em outros
planetas, à espera da criação da
Terra para começarem a sua
existência [...] A Química nos
mostra as moléculas dos corpos
inorgânicos unindo-se para forma-
rem cristais de uma regularidade
constante, conforme cada espécie,

tura e em meio apropriado. […] Há,
pois, nesses germens um princípio
latente de vitalidade, que apenas
espera uma circunstância favorável
para se desenvolver. [...]

E será que ainda há seres que
nasçam espontaneamente? Sim,
mas o gérmen primitivo já existia
em estado latente. Sois todos os
dias testemunhas desse fenómeno.
[…] É um mundo minúsculo que
dormita e se cria. A espécie
humana encontrava-se entre os
elementos orgânicos contidos no
globo terrestre e foi o que deu lugar
a que se dissesse que o homem se
formou do limo da terra.
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palma, quanto nestes momentos.

A esperança dá forças aos ideais e 
coragem às criaturas, que se 

renovam, mesmo quando

tudo parece a ponto de perder-se.

É ela que sustenta o herói e 
mantém o santo nos propósitos 

superiores que abraçam.

Preservando-a em ti, nunca 
desfalecerás, nem te sentirás 

abandonado, quando as 
circunstâncias te convidarem ao 

testemunho e à solidão.

A gratidão é o sentimento digno que 
deve viger no homem que recebe 

benefícios da vida.

Todos a devemos a alguém ou a 
muitas pessoas que nos 

socorreram nos momentos graves

da existência.

A ajuda na hora certa é responsável 
por tudo de bom que te venha a 

acontecer, impelindo-te

ao reconhecimento perene.

Sê grato em todas as situações.



EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO -- REFLEXÕESREFLEXÕES

“CAP“CAP.. II II II-- ItensItens 66 ee 77 –– CausasCausas dasdas misériasmisérias humanas”humanas”
A ideia de que na Terra haja tanta
maldade e tantas paixões gros-
seiras, tantas misérias e enfermi-
dades de toda natureza, e que a
espécie humana é triste provém de
um acanhado ponto de vista o que
dá uma falsa ideia do conjunto.

um grande império. […] Num
hospital, ninguém vê senão doentes
e estropiados; numa penitenciária,
vêem-se reunidos todos os vícios.
Imagine-se a Terra um hospital ou
uma penitenciária e compreender-
se-á por que as aflições sobrelevam

- Lei de Causa e Efeito. Se bem te

lembras, o princípio inteligente

quando estagiou no reino animal

possuía apenas instintos.

- Caçava, comia, dormia...

- Livre escolha?

- Nem mais. Nesta etapa da nossa

evolução entra em funcionamento a

tal lei.

- Causa e efeito.

- Sim.
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dá uma falsa ideia do conjunto.
Deve-se considerar que na Terra
não está a Humanidade toda, mas
apenas uma pequena fração da
Humanidade. Com efeito, a espécie
humana abrange todos os seres
dotados de razão que povoam os
inúmeros orbes do Universo. Ora,
que é a população da Terra, em
face da população total desses
mundos? Muito menos que a de
uma aldeia, em confronto com a de

se-á por que as aflições sobrelevam
aos gozos, porquanto não se
mandam para o hospital os que se
acham com saúde, nem para as
casas de correcção os que nenhum
mal praticaram. E, do mesmo modo
que do hospital saem os que se
curaram e da prisão os que
cumpriram suas penas, o homem
deixa a Terra quando está curado
de suas enfermidades morais.
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- Caçava, comia, dormia...

- Isso mesmo. Nessa fase já

funcionava uma espécie de

determinismo evolutivo. Agora, na

fase hominal, na qual nos

encontramos, o determinismo é

outro. Na fase da razão, iniciámos a

fase de abertura à consciência. Por

mérito próprio, ganhámos a

faculdade do livre arbítrio.

- Sim.

- Qual a sua função?

- Num mundo primitivo, agindo

somente pelos instintos, não

possuíamos a capacidade para

fazer escolhas. Apenas interessava

o aspecto da sobrevivência. Agora,

para aprendermos o sentido da

vida, com toda a sua pujança e

valor, teremos de passar por este

mundo repleto de dualidade.

O QUE É O ESPIRITISMOO QUE É O ESPIRITISMO

- Como o tempo voa!

- É, deve ser por causa destes
ventos dos Açores.

- Vamos a isso?

- Ok, vamos!



O QUE É O ESPIRITISMO… continuaçãoO QUE É O ESPIRITISMO… continuação

Temos o quente e o frio, a dor e o

bem estar, o crime e o freio da lei, o

alto e o baixo, enfim, motivos mais

do que suficientes para escolheres.

- Para tal objectivo, a realidade do

processo reencarnatório.

- Espera lá! Então... eu que me

julgo uma pessoa, que até se pode

- Assim a coisa fica mais

perceptível mas, diga-se de

passagem, fazer o bem e só levar

patada, é dose!

- Eu sei mas, quem sabe, não terás

sido um grande ingrato também?

Estagnamos ou seguimos em

frente.

- Ainda bem! Mas... para não repetir

os mesmos erros do passado, não

seria melhor que todos

soubéssemos quem fomos outrora,
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do que suficientes para escolheres.

A lei, a de causa e efeito, ensinar-

te-á a seguires o caminho mais

correcto.

- Que é?

- Aquele pelo qual, pela experiên-

cia, deixarás de te magoar e

prejudicar aqueles com quem te

relacionas.

- E quanto tempo necessitarei para

todo esse aprendizado?

julgo uma pessoa, que até se pode

considerar razoável em termos de

bondade, modéstia à parte, que só

tenho ajudado os outros e recebo

só ingratidão...quer dizer que...

- Se não te recordas da causa para
que tal te suceda é porque...

- Encontra-se numa existência

passada.

- Faz ou não sentido? Para todo o

efeito existe, forçosamente, uma

causa que o gerou. Sempre!
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sido um grande ingrato também?

- Pois, estava a pensar nisso

mesmo. É o resultado do, ainda,

desconhecimento da lei.

- Numa coisa podes ter a certeza:

hoje és muito melhor do que foste

numa anterior existência. Nunca o

espírito regride. O que já

alcançaste, quer a nível intelectual

quer moralmente, nunca te será

retirado. É teu por mérito próprio.

soubéssemos quem fomos outrora,

noutra vida?

- Não, não seria.

- E porque não?

- Gostavas de saber?

- Gostava mas pressinto que não
será hoje.

- E pressentes bem! Para a
próxima, ok?

- Ok, e...

-Haja saúde!

Pedro Silva
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As crianças são o futuro. É através da educação e formação do Ser 
infantil que aumentam as garantias de um futuro responsável, 
gerador de harmonia e paz social. A pensar nelas e em si, 
preparamos este evento. Participe e convide os seus amigos 
também!
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