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Caro leitor/a,

Estimados amigos, após
11 meses consecutivos de

que se ocupe
atividades. A
nunca deverá

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA TERCEIRENSE
PELA DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO NOS AÇORES

11 meses consecutivos de
trabalho, para a genera-
lidade dos portugueses,
eis que chegam os tão
desejados dias de des-
canso. Descanso ou,
mudança de ritmo, de
novos ares e lugares. É o
repouso do corpo físico
porque, o Espírito, esse
não descansa jamais.
Activo, o Princípio Inteli-
gente, necessário se faz

nunca deverá
rompida. Nela
que nos
incluamos
são considerados
maiores sofredores
Universo: nossos
suicidas. Por
nossos inimigos,
em seu favor

Muita paz e
mês de Agosto!
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ocupe de salutares
A prece, essa,

deverá ser inter-
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deverá ser inter-
Nela, sempre

lembrarmos,
aqueles que

considerados os
sofredores do
nossos irmãos

Por eles e pelos
inimigos, vibremos
favor.

e um excelente
Agosto!
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Alto… “LXXXVI e LXXXVII p.3
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Disse, então, Jesus estas palavras: “Graças
te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da Terra,
por haveres ocultado estas coisas aos
doutos e aos prudentes e por as teres
revelado aos simples e aos pequenos.”
(Mateus, 11:25.)

Pode parecer singular que Jesus renda
graças a Deus, por haver revelado estas
coisas aos simples e aos pequenos, que são

Rua da Guarita, 186
Rua da Misericórdia, 9760

coisas aos simples e aos pequenos, que são
os pobres de espírito, e por as ter ocultado
aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na
aparência, a compreendê-las. É que cumpre
se entenda que os primeiros são os
humildes, são os que se humilham diante de
Deus e não se consideram superiores a toda
a gente. Os segundos são os orgulhosos,
envaidecidos do seu saber mundano, os
quais se julgam prudentes porque negam e
tratam a Deus de igual para igual, quando
não se recusam a admiti-lo, porquanto, na
antiguidade, douto era sinônimo de sábio.
Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa
dos segredos da Terra e revela os do céu
aos simples e aos humildes que diante dele
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aos simples e aos humildes que diante dele
se prostram. O mesmo se dá hoje com as
grandes verdades que o Espiritismo revelou.
Alguns incrédulos se admiram de que os
Espíritos tão poucos esforços façam para os
convencer. A razão está em que estes
últimos cuidam preferentemente dos que
procuram, de boa-fé e com humildade, a luz,
do que daqueles que se supõem na posse de
toda a luz e imaginam, talvez, que Deus

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMOEVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentesMistérios ocultos aos doutos e aos prudentes

deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a
si, provando-lhes a sua existência. O poder
de Deus se manifesta nas mais pequeninas
coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz
debaixo do alqueire, por isso que a derrama
em ondas por toda parte, de tal sorte que só
cegos não a veem. A esses não quer Deus
abrir à força os olhos, dado que lhes apraz
tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é

Rua da Guarita, 186-A, 9700-079 Angra do Heroísmo
Rua da Misericórdia, 9760-500 Praia da Vitória

tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é
preciso que, antes, sintam as angústias das
trevas e reconheçam que é a Divindade e
não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para
vencer a incredulidade, Deus emprega os
meios mais convenientes, conforme os
indivíduos. Não é à incredulidade que
compete prescrever-lhe o que deva fazer,
nem lhe cabe dizer: “Se me queres
convencer, tens de proceder dessa ou
daquela maneira, em tal ocasião e não em tal
outra, porque essa ocasião é a que mais me
convém.”
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LXXXVI

Insiste na preservação da tua saúde.
Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em 

LXXXVII

Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em 
desalinho, em influências espirituais negativas...
A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por 
males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, 
emocional e mental.
Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te 
propiciarão inestimáveis benefícios.
Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência.

O conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui
Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais 
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Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais 
experiente, mais bem equipada, pedindo-
Todavia, não leves a tua própria opinião, tentando prová
Ouve com cuidado, reflexiona e, depois, toma a decisão que te pareça mais 
acertada.
Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te 
ou que busques.
“Examina tudo e retém o que é bom”, ensina o Apóstolo, em nome do Bem.

Lá do AltoLá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis

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

LXXXVI

Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em 

LXXXVII

Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em 
desalinho, em influências espirituais negativas...
A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por 
males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, 

te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te 

Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência.

O conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo.
Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais 
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Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais 
-lhe ajuda e orientação.

Todavia, não leves a tua própria opinião, tentando prová-la verdadeira.
Ouve com cuidado, reflexiona e, depois, toma a decisão que te pareça mais 

Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te dêem

“Examina tudo e retém o que é bom”, ensina o Apóstolo, em nome do Bem.



- Sim, é útil esse sentimento?

- Depende.

- De quê?

- Da sinceridade. Como sabes, este

O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? 
“Arrependimento”                      “Arrependimento”                      Pedro Pedro SilvaSilva
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- Da sinceridade. Como sabes, este
sentimento nasce de uma certa maturidade
espiritual que desabrocha do facto de já
termos aprendido a lição.

- Não estou a perceber bem.

- No contexto do arrependimento, a
sinceridade é a tomada de consciência de
algo que não queres repetir.

- Porque já aprendi a lição?

- Claro! Só se fores masoquista para
continuares com um determinado tipo de
comportamento que só te trás dissabores.

- Quer dizer que, se aliar a tal sinceridade ao
que chamamos de arrependimento, estou a
dizer a mim mesmo que quero mudar dedizer a mim mesmo que quero mudar de
atitude, não é assim?

- É isso mesmo! Arrepender é mudança de
comportamento. “Vai e não voltes a pecar!” –
Disse Jesus. Vai e não voltes a cometer os
mesmos erros. Erros que só te causam
tristeza. Vai e comete erros novos, ou seja,
explora a vida de um modo mais sensato,
meditando mais nas coisas antes de
executares o que se encontra, em estado
latente, no campo mental.
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E-mail: aeterceirensegeral@gmail.com
Contactos: 964 364 606 / 919 075 332

- Pois, a vida evolui através de erros e
acertos.
- Sim, tentativa, erro e, reparação dessa
mesma falha.
- Então, pecados, como nós o
entendemos, não existem, pois não?entendemos, não existem, pois não?
- Existem erros e, como sabes, todos eles
são passíveis de serem corrigidos. Todos!
- Olha lá! Isso do arrependimento não
pode ser uma espécie de faca de dois
gumes?
- Pode sim senhor.
- Quando?
- Existe o que chamamos de
arrependimento terapêutico que…
- Foi aquele que falamos agora.
- Sim, e o patológico.
- Doentio?
- Aquele que dá lugar ao remorso. Aqui,
por via do nosso orgulho, que nos
segreda, constantemente, que nós não
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segreda, constantemente, que nós não
erramos, somente os outros, assim que
errares, passas a ter muita dificuldade em
te perdoares. Culpas-te, em vez de te
arrependeres e seguires em frente, com
outro tipo de mentalidade. Acabas por
entrares nessa zona mental do remorso,
na qual começas a navegar num autêntico
circuito fechado. Nessa área, podes gastar
imenso tempo da tua vida espiritual, sem
dares por isso. (continua na pág. seguinte)
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- É mesmo doentio, isso.

- Se é! Sempre que cometas um erro, medita
sobre ele e corrige-o.

- Então, não basta arrepender? Não fica tudo

O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? 
“Arrependimento”            “Arrependimento”            ((contcont.).)
Pedro Pedro SilvaSilva
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- Então, não basta arrepender? Não fica tudo
resolvido?

- Arrependimento é só o início de um processo
que terminará na fase que conhecemos por
reparação.

- Um exemplo disso?

- Magoas alguém, ok? Achas que basta
arrependeres e fica tudo bem com vocês?

- Depois de pensar bem no que fiz, pedir
desculpas?

- Faz as pazes com o teu inimigo enquanto
vais a caminho.

. Pois. Jesus já tinha dito que antes de
colocarmos a oferenda no altar…

-Actos exteriores, meu caro. Vivemos, ainda,-Actos exteriores, meu caro. Vivemos, ainda,
de aparências, batendo com a mão no peito.

-- Fariseus.

-- Temos um pouco.

-- Eu pensava que podia fazer tudo o que
quisesse que, pouco tempo antes de morrer,
bastava arrepender-me que ficava tudo
resolvido.
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http://aeterceirense.pt
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- A primeira parte do processo, sim. Fica a
faltar o resto. Em relação aos teus próprios
equívocos, relacionados com a tua postura
para contigo mesmo, reflecte, medita e não
percas tempo com auto punições. Segue em
frente!

- Portanto, arrependimento sincero, sim,
remorsos, não.

- Evita-os a todo o custo.- Evita-os a todo o custo.

-Explica-me isso, melhor.

(continua)
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Já todos ouvimos falar no maior ser que a
terra teve oportunidade de conhecer.
Pouco ou muito, todos nós conhecemos
aspetos relacionados com a sua vivência
ou pelo menos sabemos qual o dia em
que se comemora o seu nascimento.
Falo-vos de Jesus. Essa incomparável
figura. O ser mais perfeito que Deus nos
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figura. O ser mais perfeito que Deus nos
deu para nos servir de modelo e guia,
conforme nos referem os espíritos na
questão 625 do L.E. Sua mensagem foi
tão lucida, esclarecedora e libertadora
que conseguiu modificar a humanidade.

No livro A Caminho da Luz” Emmanuel
diz que “quando Ele se dispôs a vir até
nós, levou-lhe cerca de mil anos a
diminuir-se na sua intensidade luminosa
para que a terra tivesse capacidade de
suportar a Sua vinda. Isto porque a Sua
vibração era tão intensa que se Ele viesse
diretamente, nós não aguentaríamos!
Embora, Jesus, tenha pregado aosEmbora, Jesus, tenha pregado aos
homens do seu tempo apenas sete
sermões, durante três anos; Embora
tenha contado 49 historias recorrendo a
parábolas, foi tão grande a sua relevância
para a humanidade que os factos
históricos passaram a dividir-se com um
antes e um depois (de Cristo)! Embora,
Sua vida terrena tenha sido curta, Ele
permanece de curta duração ele
permanece conhecido até hoje porque
construiu valores universais únicos
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capazes, pela sua profundidade e
extensão, de modificar a humanidade e
porque fez uma coisa que jamais alguém
conseguiu fazer. O que foi? (Ressuscitou).

Depois dele, sim, houve outros profetas
com seu valor inestimável, mas como
Jesus não houve mais ninguém. Foi o

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“O fardo com Jesus é mais leve”“O fardo com Jesus é mais leve”

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

Jesus não houve mais ninguém. Foi o
único a revelar a essência do espirito e a
abrir o caminho da tolerância, da
compreensão, do amor e da
fraternidade. E por ser exemplo claro de
comportamento moral Ele é o
governador espiritual do nosso planeta.
Porém, dois seculos se passaram e o que
temos vindo a fazer é a transformá-lo
numa figura mitológica que os jovens
consideram antiquado. Aos poucos, Ele
passou a ser lembrado numa data (Não
sei se sabem mas as primeiras
observações acerca do nascimento de
Jesus apareceram apenas por volta do
ano 200 e o dia 25 de dezembro sóano 200 e o dia 25 de dezembro só
começou a ser mencionado no ano 336.)
Depois essa mesma data foi ganhando
novos contornos e assumindo um carater
comercial que serve para incentivar ao
consumismo desenfreado. E nisto, temos
vindo a substituir Jesus, de motivo
central para papel secundário

(continua na pág. seguinte)
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Colocando consciente ou incons-
cientemente o Pai Natal em primeiro
plano. Ora se deixámos de falar de Jesus
em casa, se o relegamos para segundo
plano, se são cada vez menos os
conhecimentos acerca da sua mensagem
fica complicado mostrar-vos que com Elefica complicado mostrar-vos que com Ele
o fardo é mais leve. “Vinde a mim, vós

que estais aflitos e eu vos aliviarei, pois

comigo todo o fardo é leve, todo o jugo é

suave.”: disse Jesus. Que fardo é este?

Podemos interpretar este fardo como a
missão de cada um, o pacote ou carga
que cada um de nós traz para esta
existência com a incumbência de
carregar. Por vezes, consideramos o
fardo demasiado doloroso. E os mártires?
Como é que eles conseguiam morrer e
cantar ao mesmo tempo, enquanto eram
lançados aos leões ou queimados vivos,
na fogueira? A dor deles não seria igual à
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na fogueira? A dor deles não seria igual à
nossa? Sim. Será que todos nós sentimos
a dor da mesma maneira? Não.

A dor sentida de forma diferente, de
pessoa para pessoa, pode ser suportada
com maior ou menor leveza daí vermos
que há pessoas a suportar suas com
resignação, como se nada fosse! Ao Jesus
nos dizer: “Vinde a mim, vós que estais

aflitos e eu vos aliviarei, pois comigo todo

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“O fardo com Jesus é mais leve”                              “O fardo com Jesus é mais leve”                              
((contcont.).)

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

o fardo é leve, todo o jugo é suave.” Ele
prometeu-nos o alívio para as nossas
dores, a força e a coragem para melhor
suportarmos as provas que trazemos
connosco. Ele não nos prometeu a cura.
Não nos prometeu a solução definitiva
sem a nossa colaboração.sem a nossa colaboração.

Sua mensagem é lucida, esclarecedora e
libertadora. É da lei que cada qual venha
a colher aquilo que plantou, logo,
precisamos vencer a partir do nosso
próprio esforço. O alívio pode parecer
pouco mas é muito! Esperar que Ele
venha pra nos substituir, dentro das
provas que são nossas e que nos são
necessárias ao nosso crescimento
espiritual é que é demasiado! Carregar o
fardo, acrescentando-lhe preocupações
excessivas com os bens materiais e com
os prazeres vazios, acrescentando-lhe
ansiedade, sentimentos como a revolta, o
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ansiedade, sentimentos como a revolta, o
rancor e a mágoa é que coloca maior
peso ao nosso fardo, consequentemente
maior sofrimento na nossa vida.

(continua na pág. seguinte)
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Precisamos perceber que quanto mais
nos permitirmos alimentar a dor, mais
sofremos. E que sem preocupações
inúteis, nosso fardo pode manter-se
idêntico ao que nos foi dado no
momento do nosso planeamento
reencarnatório, ou seja, um fardo feito àreencarnatório, ou seja, um fardo feito à
medida das nossas capacidades. Na
mensagem: “Vinde a mim, vós que estais

aflitos e eu vos aliviarei, pois comigo todo

o fardo é leve, todo o jugo é suave.” Jesus
disse: “Aceitem o meu jugo…”

É um convite! O jugo representa a forma
como escolhemos cumprir a nossa
missão. Aceitem o meu jugo é aceitem
estar sob o meu domínio, ou seja, fiquem
comigo. Mas que significa “estar com
Jesus?” Entre muitas coisas significa amar
ao próximo como a si mesmo, significa
perdoar não sete vezes mas setenta
vezes sete, significa ser manso e pacífico,
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vezes sete, significa ser manso e pacífico,
significa perdoar aos nossos inimigos,
significa, por exemplo, amar a alguém
que até agora tem feito de tudo para não
ser amado!

Jesus não se limitou a contar histórias. As
suas histórias guardavam profundos
ensinamentos e ainda hoje Ele é
referenciado como o maior psicólogo de
todos os tempos. Infelizmente, poucos de

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“O fardo com Jesus é mais leve”                              “O fardo com Jesus é mais leve”                              
((contcont.).)

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense

nós abrem o coração a Jesus. Poucos
confiam. De maneira a repartir com Ele
as dificuldades.

Por isso alguém disse: “Quem não deseja

conhece-lo com sinceridade, o céu como

que se encolhe e se nega a revelar a suaque se encolhe e se nega a revelar a sua

face.” E, por sua vez, alguém
acrescentou: “Somente o homem que já

se consegue identificar com suas mazelas

está em situação menos perigosa do que

aquele que apenas se identifica com suas

virtudes” .

Precisamos conhecer as nossas fraquezas
e transformar Jesus, figura mitológica,
em alguém que nos sirva de modelo.
Seguir os Seus passos, tentar pensar
como Ele, tentar fazer o que Ele faria no
nosso lugar é vivenciar Jesus,
transportando os seus ensinamentos
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transportando os seus ensinamentos
para as nossas atitudes.

É sentir como Paulo de Tarso:

“Eu vivo, mas, já não sou eu quem vive, é

cristo que vive em mim.”



Depois de encarnado o Espírito conserva
algum vestígio das perceções que teve e dos
conhecimentos que adquiriu nas existências
anteriores. Guarda vagas lembranças, a que
se chamam ideias inatas. Os conhecimentos
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O LIVRO DOS ESPÍRITOSO LIVRO DOS ESPÍRITOS
Ideias InatasIdeias Inatas

se chamam ideias inatas. Os conhecimentos
adquiridos em cada existência não mais se
perdem. Liberto da matéria, o Espírito sempre
os tem presentes. Durante a encarnação,
esquece-os em parte, momentaneamente;
porém, a intuição que deles conserva lhe
auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria
que recomeçar constantemente.

Em cada nova existência, o ponto de partida,
para o Espírito, é o em que, na existência
precedente, ele ficou. Alguns indivíduos
apresentam faculdades extraordinárias que,
sem estudo prévio, parecem ter a intuição de
certos conhecimentos, o das línguas, do
cálculo, etc. Isso se deve lembrança do
passado; progresso anterior da alma, mas de
que ela não tem consciência.

O Espírito, mudando de corpo, pode perder
algumas faculdades intelectuais, deixar de ter,
por exemplo, o gosto das artes se conspurcou
a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois,
uma faculdade qualquer pode permanecer
adormecida durante uma existência, por
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querer o Espírito exercitar outra, que
nenhuma relação tem com aquela. Esta,
então, fica em estado latente, para reaparecer
mais tarde.

Palestras Públicas
Terças 20h– Angra do Heroísmo
Quartas 20h – Praia da Vitória

Pode atribuir-se a uma lembrança retrospetiva
o sentimento instintivo que o homem, mesmo
quando selvagem, possui da existência de
Deus e o pressentimento da vida futura. É
uma lembrança que ele conserva do que
sabia como Espírito antes de encarnar. Mas, o
orgulho amiudadamente abafa esse
sentimento.

Serão devidas a essa mesma lembrança
certas crenças relativas à Doutrina Espírita,
que se observam em todos os povos. Esta
doutrina é tão antiga quanto o mundo; tal o
motivo por que em toda parte a encontramos,motivo por que em toda parte a encontramos,
o que constitui prova de que é verdadeira.
Conservando a intuição do seu estado de
Espírito, o Espírito encarnado tem,
instintivamente, consciência do mundo
invisível, mas os preconceitos bastas vezes
falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura
a superstição.
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