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Caro leitor/a,

A Primavera chegou! Tempo de

florir, tempo de renovar

esperanças. A Natureza, sábia

mestra, mostra-nos que a

renovação é uma realidade e que

está ao alcance de todos. Após

os invernos da vida, que nos

fazem refletir, que nos fazem

sentir nos fundos dos poços

existenciais, eis que, do alto,

surge uma poderosa luz

convidando à germinação do

indivíduo. Abre-te para a luz e,

qual primavera, floresce e

mostra-te tal como és, filho de

Deus, muito amado! Excelente

mês de Abril para todos!

A Direcção
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LIV

Sê gentil e bondoso, sem 
te tornares servil.

A humildade é uma 
virtude nobre que não

LV

Não troques a paz da tua 
consciência de amanhã

pelo prazer corruptor de 
hoje.

Lá do Lá do AltoAlto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis
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UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI
“HUMILDADE”“HUMILDADE”

É vulgar confundirmos as
pessoas passivas como
pessoas humildes. Raramente
admiramos a humildade,
porque a consideramos como
o oposto da agressividade,
que associamos ao sucesso.

A verdadeira humildade
exige confiança em si
mesmo. Na base da
humildade está a capa-
cidade de escolhermos
servir os outros. Não se
trata da modéstia cau-
sada pela insegurança.
Dar importância à outra
pessoa sem nos consi-
derarmos diminuídos é a
verdadeira humildade.

Foi isso que Jesus quis dizer
quando falou: “Se alguém te
ferir na face direita, oferece
também a outra.” Ele não
disse: “Se alguém te ferir na
face direita, dá meia volta e
afasta-te.” Jesus queria que
as pessoas tomassem uma
posição firme e tivessem uma
atitude digna tendo
consciência de que o amor é
mais forte do que o ódio e
este foi o da sua vida.

Ele preferiu uma vida mais
curta repleta de humildade e
amor do que uma existência
mais longa cheia de medo e
passividade.

virtude nobre que não

convive com as situações 
vis.

Íntegra, enriquece o 
homem de valores 

espirituais, que o tornam 
forte, na sua aparente

fraqueza e poderoso na 
sua pobreza.

Sócrates, Cristo e Gandhi 
são os exemplos

máximos da humildade e 
os expoentes mais

belos da evolução.

Abatidos por homicidas 
loucos, preferiram

morrer a ceder, 
permanecendo imortais 
na sua grande vitória.

hoje.

O que não é moral jamais 
proporciona

harmonia. Fugidio e 
devorador, passa rápido,

deixando ácido de 
insatisfação a queimar o

corpo e sombra de 
remorso na consciência

magoada.

Permanece sedento, mas 
não arrependido.

O que não 
experimentaste, não te 

atormenta

e, o que te falta agora, 
mais tarde chegará bem

para a tua satisfação.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
Os Bons EspíritosOs Bons Espíritos

Os Bons Espíritos são caracterizados pela predominância do
Espírito sobre a matéria e pelo desejo de fazer o bem. As suas
qualidades e poderes para o bem estão em relação com o
grau de adiantamento que hajam alcançado; uns têm a
ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados
reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda
completamente desmaterializados, conservam mais ou
menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da
existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos
hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de
suas manias. De outro modo, seriam Espíritos perfeitos.
Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos
bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Progrediram o mais no sentido moral do que no sentido
intelectual.

ESPÍRITOS SÁBIOS — Distinguem-se pela amplitude de
seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as
questões morais, do que com as de natureza científica, para
as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a
ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais são
dominados por quaisquer paixões próprias dos Espíritos
imperfeitos.

ESPÍRITOS DE SABEDORIA — As qualidades morais da
ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem
possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma
capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os
homens e as coisas.

ESPÍRITOS SUPERIORES — Reúnem em si a ciência, a
sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se
exala sempre a benevolência; é uma linguagem
invariavelmente digna, elevada e, muitas vezes, sublime. A
sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a
nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo
incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem
saber. Comunicam-se complacentemente com os que
procuram de boa-fé a verdade e cuja alma já está bastante
desprendida das ligações terrenas para compreendê-la.impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura,

que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos,
nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento
dos Espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que
passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como
Espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da
senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram
dignos de proteção e neutralizam a influência dos Espíritos
imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la.
Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os
seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo,
ou ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e
fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os Espíritos
designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons
génios, génios protetores ou Espíritos do bem. Em épocas de
superstições e de ignorância, eles terão sido elevados à
categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em
quatro grupos principais:

ESPÍRITOS BENÉVOLOS - A bondade é neles a qualidade
dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-
los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos.
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desprendida das ligações terrenas para compreendê-la.
Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade
impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática
do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para
cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo
da perfeição a que a Humanidade pode aspirar neste
mundo.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
MotivosMotivos dede resignaçãoresignação

Por estas palavras: Bem-aventurados os aflitos, pois que
serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão
de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a
bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também
podem essas palavras ser traduzidas assim: Deveis
considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores
deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas
passadas faltas vos fizeram contrair; suportadas
pacientemente na Terra, essas dores vos poupam séculos
de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos
felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a
saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir.

(continua na pág. 4)



- Segundo o que percebi, todos os deficientes de hoje são os
suicidas de outrora, ou não é bem assim?

- Não coloquemos todos no mesmo barco. Todos os que
nascem, como disseste, deficientes, não são mais do que os
espíritos que usaram e abusaram das bênçãos da vida.
Vamos substituir o termo “deficientes” por “limitados
fisicamente”.

- Podes explicar melhor?

- Muitos dos nossos irmãos que hoje se encontram em
instituições, quer familiar, quer nas que tratam da saúde do
foro psíquico, foram aqueles que, em existências pretéritas,
fizeram mau uso das suas capacidades mentais.

- Por exemplo?

- Patrões, oradores, professores, escritores, enfim, todos os
que abusando das suas capacidades intelectuais,
contribuíram para a queda de outros que com eles partilharam
a existência em determinadas situações.

- E no caso dos suicidas? Onde se encaixam eles no meio
dos portadores de limitações a nível mental?
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O que é o Espiritismo?   “Filhos Deficientes” O que é o Espiritismo?   “Filhos Deficientes” 
Pedro SilvaPedro Silva

- Assim como o perisperma envolve o gérmen de um
fruto…

- O perispírito individualiza o princípio inteligente formando
o que conhecemos por…

- Espírito.

- Exato. Esse molde, vá lá, do espírito, é responsável pela
intercomunicação entre o corpo e o espírito e vice-versa.

- Então, quando o corpo tem algum problema, é por causa
dum desequilíbrio do espírito?

- Quando a cabeça não tem juízo…O comandante é
sempre o espírito. O corpo, aqui, serve como um autêntico
dreno.

- Bom, já vi que todos os nossos actos acarretam,
forçosamente, consequências.

- Sim, todos! A começar pelos nossos pensamentos. Ao
danificares teu corpo, autêntico templo, terás que, mais
cedo ou mais tarde, reajustares os desvios cometidos.

- Como se processa tudo isso, ou seja, como surge um
novo corpo com malformações?

- Tudo se inicia no momento da concepção. Nesse preciso
momento, o que tu és, se une ao zigoto, ou seja, à união
do espermatozoide com o óvulo. A partir daí, o espírito irá
ditar o novo corpo que necessitará para a sua nova
existência no plano físico. Acresce o facto de o novo corpo
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- Todo aquele que objectivou dar termo à sua forma física
através da inserção de um projéctil na zona craniana.

- Um tiro na cabeça?

- Sim, mas existem outras causas para as conhecidas
deficiências. Por exemplo, quem ingeriu veneno, virá em
condições lamentáveis ao nível do sistema gástrico, com
úlceras e propensão para o cancro. Quem se enforcou, virá
com paraplegia; quem se afogou, virá com enfisema
pulmonar; quem atirou contra o seu coração, virá com
cardiopatias congénitas irreversíveis. Enfim, consequências
nada agradáveis.

- Em relação ao crânio e respectivo cérebro que foram
danificados, esses volveram ao túmulo, à terra, contribuindo
para a constituição de outro tipo de matéria. O espírito, hoje,
tem um novo corpo, certo?

- Sim.

- Então, como se explica o surgimento de malformações à
nascença?

- Bom, vamos lá! Paulo de Tarso, numa de suas epístolas, já
mencionava a existência de um corpo espiritual. Como sabes,
o espírito é o princípio inteligente do universo. Agora, o que
faz de ti uma individualidade inteligente, portadora da bênção
da imortalidade e dotada de um potencial infinito de
possibilidades, é o que chamamos de perispírito.

existência no plano físico. Acresce o facto de o novo corpo
ser a cópia do perispírito lesado no passado.

- E de que matéria se utiliza para tal elaboração?

- Da matéria genética fornecida por ambos os progenitores.

- Daí as parecenças físicas mas feitios tão diferentes!

- Pois, o espírito só Deus o cria.

- Portanto, deficiência não é castigo, pois não?

- É bênção. É mais uma oportunidade que nos é dada para
entendermos qual o verdadeiro sentido da vida.
Renascendo num corpo com limitações, compreenderemos
melhor os valores da liberdade que, outrora, limitámos nos
outros e, também, nos actos destruidores que aplicámos a
nós mesmos.

- Aprenderemos, aos poucos, a fazer melhor uso do nosso
livre-arbítrio.

- E um dia perceberemos todos quão valiosa é a Vida!

- Há bocadinho disseste que a nova vida se inicia no
momento da concepção, não foi?

- Sim.

-Isso deixa-me um pouco preocupado.

(continua)
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AGENDA DE PALESTRASAGENDA DE PALESTRAS
Abril 2016Abril 2016

O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada
soma, a quem o credor diz: “Se me pagares hoje mesmo a
centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás
livre; se o não fizeres, atormentar-te-ei, até que pagues a
última parcela.” Não se sentiria feliz o devedor por suportar
toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a
centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu
credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras:
“Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.” O
homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas,
conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais
sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do
sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida
espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. A
certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima
e, longe de se queixar, agradece ao Céu as dores que o fazem
avançar. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à
saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja,
o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e
aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
MotivosMotivos dede resignaçãoresignação (continuação)(continuação)
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