
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso Boletim, chegamos ao mês, por excelência, dedicado ao

Natal, à celebração do nascimento do Mestre dos Mestres. Em vez disso, mergulha-se num

oceano tempestuoso de compras, de beberetes e de comezainas. Os convívios são muito

importantes, dado que só evoluímos na relação uns com os outros mas, existem prioridades. O

aspecto espiritual teima, por nossa escolha, em ser ofuscado pelo material. Tomemos mais

consciência deste facto e que, as prendas deste ano, sejam em forma de afectos e de entreajuda.

Excelente mês, um Feliz Natal e Paz para o Mundo, que tanto desejamos! A Direcção
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Pecado por pensamentos. Adultério

“Não cometereis adultério. Eu, porém, vos
digo que aquele que houver olhado uma
mulher, com mau desejo para com ela, já em
seu coração cometeu adultério com ela.”
(Mateus, 5:27 e 28.) A palavra adultério não
deve absolutamente ser entendida aqui no
sentido exclusivo da acepção que lhe é
própria, porém, num sentido mais geral.
Muitas vezes Jesus a empregou por
extensão, para designar o mal, o pecado,
todo e qualquer pensamento mau, como, por
exemplo, nesta passagem: “Porquanto se
alguém se envergonhar de mim e das
minhas palavras, dentre esta raça adúltera e
pecadora, o Filho do Homem também se
envergonhará dele, quando vier acom-
panhado dos santos anjos, na glória de seu
Pai.” (Marcos, 8:38.) A verdadeira pureza
não está somente nos atos; está também no
pensamento, porquanto aquele que tem puro
o coração, nem sequer pensa no mal. Jesus
condena o pecado, mesmo em pensamento,
porque é sinal de impureza. Esse princípio
suscita naturalmente a seguinte questão:
Sofrem-se as consequências de um
pensamento mau, embora nenhum efeito
produza? Façamos a distinção: À medida
que avança na vida espiritual, a alma que
enveredou pelo mau caminho se esclarece e
despoja pouco a pouco de suas imper-
feições, conforme a maior ou menor boa
vontade que demonstre, em virtude do seu
livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta

da imperfeição da alma; mas, de acordo com
o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo
esse mau pensamento se lhe torna uma
ocasião de adiantar-se, porque ela o repele
com energia. Não cederá, se se apresentar
oportunidade de satisfazer a um mau desejo.
Depois que haja resistido, sentir-se-á mais
forte e contente com a sua vitória. Aquela
que, ao contrário, não tomou boas reso-
luções, procura ocasião de praticar o mau
ato [...] É, pois, tão culpada quanto o seria se
o cometesse. Em resumo, naquele que nem
sequer concebe a ideia do mal, já há
progresso realizado; naquele a quem essa
ideia acode, mas que a repele, há progresso
em vias de realizar-se; naquele, finalmente,
que pensa no mal e nesse pensamento se
compraz, o mal ainda existe na plenitude da
sua força. Num, o trabalho está feito; no
outro, está por fazer-se. Deus, que é justo,
leva em conta todas essas gradações na
responsabilidade dos atos e dos pensa-
mentos do homem.

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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XCIV

XCV
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“Não só de pão vive o homem,” – disse Jesus – “mas também da palavra de Deus.”
A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social
não deve anular o interesse pela vida espiritual.
Reserva, diariamente, algum tempo para te alimentares com a “palavra de Deus”.
O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma.
O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida.
O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende a necessidade para sempre.
Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completado.

Refreia os impulsos, que procedem dos instintos desgovernados, e age sob o 
comando da razão.
É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional, no 
entanto, muitas vezes, a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam 
da vigilância do raciocínio.
Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e 
do comedimento, em favor de uma vida sadia.
Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada 
um.



- Sim, vingança.

- Sabes que é algo que me ocorre, às vezes?

- Esse sentimento, não é?

- Tenho dias, lá no trabalho, que me apetece
não sei o quê. É cá uma raiva que nem te
conto!

- Calma, calma. Lá com os colegas?

- E com o chefe! Eu sei que não se deve mas,
tem dias que me tira a paciência!

- E apetece-te…

- Fazer-lhe o mesmo! Vingar-me, tornar-lhe a
vida negra, sei lá!

- É, isso está um pouco turbulento.

- Sabes, fico cá a pensar numas
coisas…numa forma de lhe encurralar, enfim,
fazer-lhe passar por maus bocados!

- Mentalmente já o fazes, sabias?

- Imagino.

- É mesmo isso! Imaginas. Imaginando crias
e, criando manipulas. O quê? Energia de teor
electromagnético.

- Tão forte assim?

- É. O problema é que toda a nossa
imaginação é visualizada por todos aqueles
que se encontram ao mesmo nível vibratório,
das nossas emanações mentais.

- Ao nível dos pensamentos?

O que é o Espiritismo? “Vingança”                      
Pedro Silva
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- Sim. Ao assistirem e se afinizarem com
os mesmos, passam a acompanhar-te e,
não raras vezes, começam a alimentar-te
a ideia que exteriorizas.
- Induzem-me a partir para a acção?
- Correcto. Fazem-no, frequentemente, de
modo muito subtil. Não te esqueças que,
no plano espiritual, se encontram
mentalidades cujo nível intelectual é
invejável, porém…
- O aspecto moral, nem por isso.
- Nem mais. Por tal facto, astúcia, oratória
e capacidade de persuasão, não lhes
faltam!
- E ajudam-me a consumar meus mais
íntimos desejos.
- Tornando-se teus cúmplices nesses
desvios à Lei.
- Que tem consequências!
- Nada agradáveis, como deves calcular.
- E deixa-se uma pessoa assim, fazer tudo
o que quer, magoando os outros e sem se
fazer nada? Chiça!
- Tudo o que te acontece, acontece por
razões que um dia entenderás. Tudo é
necessário para o nosso crescimento
espiritual. Constatarás que está tudo certo!
Tudo o que te acontece é, sempre, fruto
das tuas opções, do teu livre arbítrio.
- Apesar de tudo posso sempre escolher,
não?

(continua na página seguinte )
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- Podes e deves! Nunca te esqueças que,
aonde estiveres, deves tentar tomar
consciência de tudo o que te ocorre e porque
te ocorre. Já pensaste que podes ter sido um
espírito muito indisciplinado? A ser assim e
porque necessitas evoluir, a probabilidade de
encontrares pessoas disciplinadoras é
grande.

- Para me disciplinar?

- Sim. Ajudar-te-ão à maneira deles e é isso
que muitas vezes não entendemos.

- Com o objectivo de me tornar numa pessoa
mais organizada e disciplinada.

- É, e isso custa como sabes. No entanto, e
como se costuma dizer: “se queres respeito,
dá-te ao respeito”.

- Também acho. Então, onde fica a vingança
no meio disto tudo?

- Não fica. Ou melhor, não deveria existir.

- Mas é uma sensação tão boa!

- Mentalmente, até pode. Agora, se colocares
em prática, nem por isso. Não te esqueças do
funcionamento da lei de causa e efeito! A
manter essa postura, entraremos num ciclo
vicioso, onde os papéis se alternarão.

O que é o Espiritismo? “Vingança”                      
(Continuação)           Pedro Silva
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- Nunca mais acaba!
- Só quando algum tomar a iniciativa de
cessar tal conflito.
- Isso é que não é nada fácil!
- Pois, requer muita coragem!

(continua )
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Desde que há homens que existem espíritos e
uma vez que eles tem o poder de se
manifestar, também a possibilidade de se
estabelecer comunicação com eles é um
facto.

Porém a influência não se dá somente de
desencarnado para encarnado, dá-se também
entre os desencarnados, de encarnado para
desencarnado e de encarnado para
encarnado já que o mundo visível vive no
meio do mundo invisível e ambos estão em
contato permanente pelo pensamento.

Sendo que, são milhares os pensamentos a
ocorrer-nos diariamente, podemos dizer que
os espíritos influem em nossos pensamentos
e atos muito mais do que imaginamos e que
influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles
que nos dirigem.

A nossa alma é um Espírito e muitos dos
pensamentos que nos acodem estão sempre
de mistura com os pensamentos dos
desencarnados uma vez que se trata de uma
questão de intercâmbio de sintonias mentais.
O homem pode livrar-se da influência dos
espíritos que procuram arrastá-lo ao mal,
precisa, no entanto, de modificar o seu padrão
de pensamentos pois são eles que
determinam a atração de diferentes
qualidades de espíritos.

Servem as diversas considerações dos
espíritos para nos alertar de que somente
quando sobrepusermos as boas ações às
más, é que estabeleceremos uma barreira
protetora contra as más influências. "Orai e
vigiai" é um aspeto importantíssimo a ter em
conta no dia-a-dia.

A propósito do que até aqui se disse, recordo-
vos uma passagem bíblica que conta que um
dia Jesus afastou um espirito impuro de um
menino. Perante esse acontecimento, os
discípulos perguntaram-Lhe porque é que eles
não tinham sido capazes de o fazer e Jesus
lhes respondeu "Esta casta de espíritos
expulsa-se pela oração e pelo jejum".
Mateus,17:21

Eis aqui a orientação para sabermos afastar
espíritos perturbadores ou para que evitemos
a sua aproximação:

A Oração volta o nosso pensamento para
Deus, eleva o nosso padrão vibratório e corta
o contato com as sombras.

O Jejum, que devemos entende-lo no sentido
espiritual convida-nos à necessidade de evitar
más palavras, pensamentos viciosos,
comportamentos indisciplinados….

Com todo esse empenho acordaremos, de
certeza, o anjo que dormita em nós!

UMA 3ª AQUI
“A Influência dos Espíritos…”
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Sob a influência das idéias carnais, o homem,
na Terra, só vê das provas o lado penoso. Tal
a razão de lhe parecer natural sejam
escolhidas as que, do seu ponto de vista,
podem coexistir com os gozos materiais. Na
vida espiritual, porém, compara esses gozos
fugazes e grosseiros com a inalterável
felicidade que lhe é dado entrever e desde
logo nenhuma impressão mais lhe causam os
passageiros sofrimentos terrenos. Assim,
pois, o Espírito pode escolher prova muito
rude e, conseguintemente, uma angustiada
existência, na esperança de alcançar
depressa um estado melhor, como o doente
escolhe muitas vezes o remédio mais
desagradável para se curar de pronto. [...]
Após cada existência, vêem o passo que
deram e compreendem o que ainda lhes falta
em pureza para atingirem aquela meta. Daí o
se submeterem voluntariamente a todas as
vicissitudes da vida corpórea, solicitando as
que possam fazer que a alcancem mais
presto. Não há, pois, motivo de espanto no
fato de o Espírito não preferir a existência
mais suave. [..] Vemos todos os dias
exemplos de tais escolhas. [...] O militar que
se oferece para uma perigosa missão, o
navegante que afronta não menores perigos,
[...] sujeitam-se a provas voluntárias, de que
lhes advirão honras e proveito. [...] Ninguém
galga qualquer posição nas ciências, nas
artes, na indústria, senão passando pela série
das posições inferiores, que são outras tantas
provas. A vida humana é, pois, cópia da vida

espiritual; nela se nos deparam em ponto
pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se
na vida terrena muitas vezes escolhemos
duras provas, visando posição mais elevada,
por que não haveria o Espírito, que enxerga
mais longe que o corpo e para quem a vida
corporal é apenas incidente de curta duração,
de escolher uma existência árdua e laboriosa,
desde que o conduza à felicidade eterna? [...]
O viajante que atravessa profundo vale
ensombrado por espesso nevoeiro não logra
apanhar com a vista a extensão da estrada
por onde vai, nem os seus pontos extremos.
Chegando, porém, ao cume da montanha,
abrange com o olhar quanto percorreu do
caminho e quanto lhe resta dele a percorrer.
Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que
ainda terá de transpor e combina então os
meios mais seguros de atingi-lo. O Espírito
encarnado é qual viajante no sopé da
montanha. Desenleado dos liames terrenais,
sua visão tudo domina, como a daquele que
subiu à crista da serrania. Para o viajante, no
termo da sua jornada está o repouso após a
fadiga; para o Espírito, está a felicidade
suprema, após as tribulações e as provas.
Dizem todos os Espíritos que, na erraticidade,
eles se aplicam a pesquisar, estudar,
observar, a fim de fazerem a sua escolha. [...]
Ora, que são, para o Espírito, as diversas
existências corporais, senão fases, períodos,
dias da sua vida espírita, que é, como
sabemos, a vida normal, visto que a outra é
transitória, passageira?
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Escolha das Provas
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