
PALAVRAS DA DIRECÇÃO

Estimados amigos e leitores do nosso
Boletim Mensal, entrámos em Setembro
de 2020.

Setembro é o nono mês do ano no
calendário gregoriano, tendo a duração
de 30 dias. Deve o seu nome à palavra
latina septem (sete), dado que era o
sétimo mês do calendário romano. É
tempo de vindima, de colheita. Tempo de
repensar o que foi semeado ao longo do
ano.

A colheita será boa? Tudo depende da
forma como exteriorizamos o que surge
no nosso campo mental. “Vigiai e Orai!”
Disse Jesus. Sigamos os seus sábios
conselhos e tornemos o mundo melhor, a
começar por nós!

Bem hajam, bons estudos e um
excelente mês com muito trabalho no
Bem!
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O ódio

Mensagem enviada por Fénelon:

Amai-vos uns aos outros e sereis felizes.

Tomai sobretudo a peito amar os que vos
inspiram indiferença, ódio, ou desprezo. O
Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos
o exemplo desse devotamento.

Missionário do amor, Ele amou até dar o
sangue e a vida por amor. Penoso vos é o
sacrifício de amardes os que vos ultrajam e
perseguem; mas, precisamente, esse
sacrifício é que vos torna superiores a eles.

Se os odiásseis, como vos odeiam, não
valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia
imácula que ofereceis a Deus na ara dos
vossos corações, hóstia de agradável aroma e
cujo perfume lhe sobe até o seio.

Se bem a lei de amor mande que cada um
ame indistintamente a todos os seus irmãos,
ela não couraça o coração contra os maus
procederes; esta é, ao contrário, a prova mais
angustiosa, e eu o sei bem, porquanto,
durante a minha última existência terrena,
experimentei essa tortura; mas Deus lá está e
pune nesta vida e na outra os que violam a lei
de amor.

Não esqueçais, meus queridos filhos, que o
amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a
distancia dele.

Canada da Luciana nº 8-A, Stª Luzia
Angra do Heroísmo
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Livro disponível na livraria da AET



Lá do Alto
Mensagens do Livro Vida Feliz , Joanna de Ângelis
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Num dia extenso com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão.
Quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo.
Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente
após eles, aturde-se, esquecendo o rumo...
É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações.
Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los, 
reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade.
Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais.
Minutos que desperdiças, se os usares para a meditação, se transformarão em 
pontos luminosos do teu dia.

Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição.
O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos 
calhaus.
Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado 
como exceção.
Aqueles que encontram menos dificuldades, fazem jus às circunstâncias, em razão 
do seu comportamento em reencarnações passadas.
Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes.
Desse modo, ganha a distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com o destino 
feliz que te aguarda e que alcançarás.



- Viste o filme?

- Qual?

- O tal do 2012.

- Sim, vi.

- E que tal?

- Pois, pareceu-me ser uma espécie de
previsão do fim do mundo. Sabes, os Maias
eram um povo avançado para a época. Se
calhar, sabiam de alguma coisa que
desconhecemos. E, se bem te recordas, o

tal calendário termina daqui a dois anos.

- E depois?

- A par daquilo que vemos nos telejornais,
parece que isto tudo está a seguir um
caminho que, sinceramente, não sei mesmo o
que virá por aí abaixo!

- Estás um bocado pessimista ou é só
impressão minha?

- Não é bem pessimista, é mais realista.

- É interessante que as pessoas pessimistas
dizem todas a mesma coisa. Desculpam-se
com essa de serem realistas! Essa é boa!
São, isso sim, pessimistas e usam essa para
se esconderem da realidade que,
insistentemente, evitam. Não sei bem porquê!

- Ai é? Então que tens para me dizer sobre
isso tudo?

- Baseando-me em factos anteriormente
constatados só posso afirmar o que
comprovado está.

O que é o Espiritismo?
“O Fim dos Tempos”   Pedro Silva

Site: http://aeterceirense.pt

Boletim nº 147

Setembro 2020

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

- Ou seja…
- Já que insistes, vamos a isso.
- Vamos lá!
- Quando Jesus...
- Outra vez esse?
- Queres ouvir ou não? É que tenho mais
que fazer!
- Ok, desculpa! Diz lá!
- Jesus, ou o Espírito mais evoluído que a
humanidade terrena já conheceu, disse
que havia muitas moradas na casa do Pai.
Não se referia a meras casas, tal como as
conhecemos. Falava, sim, dos inúmeros
mundos e do Universo infinito. Assim
sendo, era demasiada pretensão e
ingenuidade nossa acreditar que este
pequeno grão de areia, ao qual chamamos
Terra, fosse o único local a ser habitado.
Como tudo está em harmonia esta,
forçosamente, obedece a uma hierarquia
organizada. Nós, neste plano em que nos
encontramos, imitamos de forma
imperfeita o que aperfeiçoado está. Ou
seja, passamos por um patamar evolutivo
proporcional ao nosso cabedal intelecto
moral. Este planeta é catalogado como
pertencente a um mundo de Provas e
Expiações estando, na escala evolutiva,
logo a seguir aos considerados Primitivos.
Por isso, mais próximo da linha de partida
nos encontramos. Nesta sequência
seguem-se os de Regeneração, seguido
pelos Felizes onde o processo de
reencarnação não será mais necessário e
por aí fora, até aos considerados Divinos.

Continua na página seguinte 4



Este mundo, por via da evolução espiritual
dos que o habitam, também evoluirá
modificando-se para um onde o Bem, ou
esclarecimento moral aplicado, se
sobrepujará ao Mal ou desconhecimento,
consciente ou não, das Leis Divinas. Deste
modo, cada um de nós, quais alunos desta
escola ainda primária, seguindo nosso livre-
arbítrio, escolheremos estudar e dar o nosso
melhor ou então, continuarmos a fazer gazeta
e perdermos este comboio evolutivo.

O “Passai à direita, eleitos de Meu Pai”,
refere-se aos que, acompanhando a
transição planetária, seguirão em frente,
passando de ano. Os outros, ociosos fazendo
uso da sua liberdade de escolha terão, por
questão de frequência vibratória, de
acompanhar e seguir em frente, em mundos
que se coadunem com seu estado actual ou,
o que é o mesmo, “de passar à esquerda”.

Isto nunca esteve tão mal! Afirmam muitos. O
mal é sintoma do que poderemos designar
como dores de parto. Cataclismos naturais,
roubos, mortes em massa. Aspectos visíveis
e observáveis todos os dias e por todos nós.
Fim do mundo? São chegados os tempos!

Prenúncio de morte, as tais dores?
Logicamente que não! De uma nova vida?
Lógico que sim!

De Provas e Expiações para mundo de
Regeneração. Fim dos tempos, pois. Fim,
sim, de uma época. Não do Mundo!

“Fora da Caridade não há Salvação!”

Manter aceso o Egoísmo e o Orgulho é,
neste tempo, perder o transporte que nos
levará, mais cedo ou mais tarde, a
usufruirmos da tão desejada paz de espírito
que, nos catapultará para níveis de co-
criadores desta Casa do Pai que é o
Universo!

O que é o Espiritismo?
“O Fim dos Tempos”                            

Conclusão 
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Quando reflectimos sobre a velhice,
percebemos que esta é uma etapa,
sequencial e natural, da nossa existência!
Etapa esta a que nem todos temos a
oportunidade de chegar e que, pelo
conhecimento que a Doutrina Espírita nos
traz, percebemos que, se a atingimos, é
porque é necessária e útil ao nosso processo
evolutivo. Esta é uma importante reflexão,
pois este conhecimento traz-nos também a
aceitação e o consolo quando, ao contrário, a
partida para o mundo espiritual chega em
etapas mais precoces. Falamos da certeza da
imortalidade da alma, da reencarnação, de
que o que nos une não se perde e da
confiança no porvir da vida!

Fazendo uma muito breve análise sobre a
composição da família ao longo dos tempos,
percebemos que este núcleo se foi
transformando, constituindo-se em grupos de
forma alargada, com funções específicas por
género e por idade, onde todos se auxiliavam
mutuamente, dando, cada um, aquilo que era
mais útil e necessário ao “grupo” sendo a
sobrevivência o objectivo principal. Ao longo
dos séculos, este núcleo começa a
desmantelar-se e, mais recentemente, as
famílias tornam-se cada vez mais reduzidas e
isoladas entre si. O ritmo dos trabalhos, a
resposta aos hábitos sociais e a cultura muito
voltada ao materialismo, levam a humanidade
a adiar para “mais tarde” a oportunidade do
convívio, da partilha dos afectos, da presença.

O Evangelho segundo o Espiritismo, no cap.

XIV item 8, diz-nos “… que não são os da
consanguinidade os verdadeiros laços de
família e sim os da simpatia e da comunhão
de ideias, os quais prendem os Espíritos
antes, durante e depois das suas
encarnações.” Havendo, pois, duas espécies
de famílias: as famílias pelos laços espirituais
e as famílias pelos laços corporais. As
primeiras, duráveis, fortalecem-se pela
purificação e perpetuam-se no mundo dos
Espíritos, através das várias migrações da
alma, as segundas, frágeis como a matéria,
extinguem-se com o tempo e muitas vezes
dissolvem-se moralmente, já na existência
atual". É este conceito de família, unida pelos
valores que se perpetuam, que necessitamos
de resgatar! Estamos todos a tempo de o
fazer e este é um desafio para todos nós!

Urge uma profunda reflexão nas prioridades
nas nossas vivências diárias na qual não
dispomos de tempo para os nossos idosos, e
vamos passando o tempo, com esta falta de
tempo, e permitindo que a solidão se instale.
É aqui que se torna necessário o SER e
ESTAR presente, do nascer ao morrer, do
bebé ao idoso, do saudável ao enfermo.
Desatentos muitas vezes “esquecemo-nos”
das voltas da vida: a mãe ou pai que hoje nos
dá o colo, é a mãe ou o pai, que necessitará
do nosso colo, já que a vida corre e os papéis
alternam-se sendo urgente que os
valorizemos, para que possamos aprender e
seguir adiante com esta conquista que só o
amor em acção nos proporciona.

Continua na página seguinte
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Um factor indissociável do tema é a
esperança média de vida ao nascer. E
mostram-nos as estatísticas, que no início do
séc. XX a mesma situava-se nos 35 anos. No
início do séc. XXI - apenas 1 século decorrido
– esta situa-se acima dos 75 anos de idade, o
que levanta uma série de questões pois é
importante que nos consciencializemos que,
com esta celeridade, ainda estamos a
aprender a lidar com este processo de
envelhecimento que não existia antes. A vida
prolonga-se, mas os efeitos deste
prolongamento também geram muita
incapacidade com a qual nós ainda estamos a
aprender a viver. E é necessário que
aprendamos a acrescentar qualidade aos
anos ganhos com a longevidade.

A própria Sociedade e cultura organizacional
subjacente não se prepararam para esta
grande mudança. A arquitectura das casas, os
muros altos que nos isolam uns dos outros, as
escadas tantas vezes como mero factor
decorativo, os horários dos trabalhos que
afectam não só os próprios trabalhadores,
como os idosos e as crianças e jovens, com
jornadas de infantário, de creches, de escola
e actividades desportivas, culturais ou
recreativas que se estendem muito para além
de uma jornada normal de trabalho, e que
origina que a interacção entre todos se torne

cada vez mais difícil, tornando-nos de forma
generalizada, mais isolados, o que é bastante
agravado no caso dos idosos.

Enfim, tanto para reflectirmos! Que
parâmetros estão na base desta organização?
O que queremos realmente valorizar? Do que
estamos dispostos a abdicar em benefício do
que realmente nos preenche? Onde está o
limite entre o necessário e o supérfluo? E
temos ainda os avanços tecnológicos, nas
mais variadas áreas, que proporcionam uma
maior conexão e acesso á informação e ao
auxílio. Contudo, nem sempre o uso que
fazemos destas fantásticas ferramentas é o
mais benéfico para nós. Por vezes, vivemos
sozinhos rodeados de amigos virtuais;
partilhamos fotografias e contabilizando
gostos, partilhando pouco os verdadeiros
sentimentos. É essencial este reconhecimento
de que juntos nos tornamos mais fortes,
apesar das fragilidades e dificuldades na
interacção e que para a sua superação
necessitamos trabalhar o nosso íntimo com
perseverança, aceitação, humildade e
caridade.

Continua na página seguinte

UMA 3ª AQUI

“Solidão na velhice”
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A solidão é actualmente um dos flagelos da
Humanidade e os seus malefícios são
imensos com consequências devastadoras
para a saúde individual e colectiva. O Livro
dos Espíritos, fala-nos precisamente da
importância da convivência em sociedade.
Nas questões 766 e seguintes, Cap. VII, sobre
a “Lei de Sociedade”, elucida-nos dizendo-nos
que a vida social está na Natureza e que
Deus fez o homem para viver em sociedade,
não lhe tendo dado inutilmente a palavra e
todas as outras faculdades necessárias à vida
de relação, esclarecendo ainda que o homem,
naturalmente, busca a vida em sociedade
para que todos, em conjunto, auxiliando-se
mutuamente, possam concorrer para o
progresso, pois é no trato uns com os outros
que evoluímos. O homem tem que progredir e
sozinho, isso não lhe é possível. “…Homem
nenhum possui faculdades completas.
Mediante a união social é que elas, umas às
outras se completam, para lhe assegurarem o
bem-estar e o progresso. Por isso é que,
precisando uns dos outros, os homens foram
feitos para viver em sociedade e não
insulados.”

Perante a doença na velhice é necessário
fazer a distinção entre a pessoa e a
enfermidade e que essa circunstância não
define o psiquismo da pessoa que a tem.

Apesar da doença o indivíduo pode fazer da
patologia uma oportunidade de aprendizado e
colocar-se no mundo de forma mais salutar.
Esta é a ATITUDE proactiva e positiva que
poderá possibilitar estados de maior bem-
estar! Sabemos que o sistema imunitário
reage aos efeitos gerados pelos nossos
pensamentos e emoções.

Diz-nos Léon Denis, no Livro O grande
enigma, Cap. XV, A LEI CIRCULAR A VIDA,
“… ser-nos-á mais fácil compreender as
vicissitudes da viagem terrestre, as idades
pelas quais passamos e o papel que cada
degrau da vida humana vem ter na economia
harmoniosa do seu conjunto.” É nesta fase da
velhice que nos preparamos para a
desmaterialização, para o regresso á pátria
espiritual. E este tempo, até desencarnar, é o
que nos é proporcionado para que tenhamos
a oportunidade, muitas das vezes, para
consertar, para perdoar e partirmos de
bagagem mais leve e mais completa.

Valorizemos, pois, a vida em todo e qualquer
momento! Em toda e qualquer circunstância!

Por Leonor Leal - Associação Cultural Espírita
de Alcobaça

UMA 3ª AQUI

“Solidão na velhice”

Conclusão
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A adoração consiste na elevação do
pensamento a Deus. Pela adoração, aproxima
o homem a sua alma de Deus. A adoração é
um sentimento inato, como o da existência de
Deus. A consciência da sua fraqueza leva o
homem a curvar-se diante daquele que o
pode proteger.

Todos os povos compreendem que acima de
tudo há um Ente Supremo. A adoração está
na lei natural, pois resulta de um sentimento
inato no homem. Por essa razão é que existe
entre todos os povos, se bem que sob formas
diferentes.

A adoração verdadeira é a do coração e não a
adoração exterior. Em todas as nossas ações,
devemos lembrar-nos sempre de que o
Senhor tem sobre nós o seu olhar. A
adoração exterior poderá ser útil se não
consistir num vão simulacro. É sempre útil dar
um bom exemplo. Mas, os que somente por
afetação e amor-próprio o fazem,
desmentindo com o proceder a aparente
piedade, mau exemplo dão e não imaginam o
mal que causam. Deus prefere os que o
adoram do fundo do coração, com
sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal,
aos que julgam honrá-lo com cerimônias que
os não tornam melhores para com os seus
semelhantes.

Todos os homens são irmãos e filhos de
Deus. Ele atrai a si todos os que lhe
obedecem às leis, qualquer que seja a forma
sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja

piedade se cifra nos atos exteriores. Mau
exemplo dá todo aquele cuja adoração é
afetada e contradiz o seu procedimento.
Aquele que professa adorar o Cristo, mas que
é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e
implacável para com outrem, ou ambicioso
dos bens deste mundo, somente nos lábios e
não na alma tem a sua religião. Deus, que
tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é cem
vezes mais culpado do mal que faz, do que o
selvagem ignorante que vive no deserto. E
como tal será tratado no dia da justiça. Se um
cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis;
se for um homem que enxerga perfeitamente
bem, queixar-vos-eis e com razão.

Perguntar qual a forma de adoração que mais
convenha a Deus, equivale a perguntar se
mais agrada a Deus ser adorado num idioma
do que noutro. Até ele não chegam os
cânticos, senão quando passam pela porta do
coração. A Deus não podem agradar os que
fingem humilhar-se diante dele tão somente
para granjear o aplauso dos homens.

A adoração comunitário será preferível à
adoração individual. Reunidos pela comunhão
dos pensamentos e dos sentimentos, mais
força têm os homens para atrair a si os bons
Espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem
para adorar a Deus.

Não devemos crer, todavia, que é menos
valiosa a adoração particular, pois que cada
um pode adorar a Deus pensando nele.
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"Organizemos o nosso agrupamento
doméstico do Evangelho. O Lar é o coração
do organismo social. Em casa, começa nossa
missão no mundo." Scheilla (do livro Luz no
Lar)

"Porque onde estiverem reunidos em meu
nome, lá estarei presente." Jesus. (MATEUS,
18:20.)

O Evangelho no Lar

Finalidade: trata-se de um encontro semanal,
sendo previamente marcado o dia e a hora,
(devendo ser repetido sempre no mesmo dia
e hora da semana) com o objetivo de reunir a
família em torno dos ensinamentos
evangélicos, à luz do Espiritismo, e sob a
assistência dos Benfeitores Espirituais.

1. Participantes:

• podem ser todas as pessoas do lar, inclusive
as crianças.

• ou ainda pode ser feito por apenas uma
pessoa da casa.

2. Roteiro da Reunião:

1. leitura, sem comentários, de uma página de
um livro (por exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva,
entre outros);

2. prece inicial;

3. leitura e comentários de um tópico de O
Evangelho segundo o Espiritismo, estudado

de forma sequencial;

4. prece de encerramento.

3. Recomendações:

• o tempo da Reunião deve ser, no máximo,
de uma hora;

• evitar a manifestação mediúnica de
Espíritos;

• pode-se colocar água para ser beneficiada
pelos Protetores Espirituais e, após, repartida
entre os participantes;

• a presença de visita, não deve ser motivo
para suprimir a Reunião.

• no caso de se perder o dia da reunião em
determinada semana, pode-se continuar na
próxima;

• quando toda a família participa e acontecer
de ter uma só pessoa no dia marcado, a
reunião deve acontecer normalmente;

• no caso de viagem, a família pode realizar a
reunião onde estiver;

Culto Cristão no Lar

O culto do Evangelho no lar não é uma
inovação. É uma necessidade em toda parte
onde o Cristianismo lance raízes de
aperfeiçoamento e sublimação. A Boa-Nova
seguiu da Manjedoura para as praças
públicas e avançou da casa humilde de Simão
Pedro para a glorificação no Pentecostes.

(Continua na página seguinte)

EVANGELHO NO LAR

Visite-nos no Facebook  
@AEspiritaTerceirense



13

Boletim nº 147

Setembro 2020

A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob
o teto simples de Nazaré e, certo, se fará
ouvir, de novo, por nosso intermédio, antes de
tudo, no círculo dos nossos familiares e
afeiçoados, com os quais devemos atender às
obrigações que nos competem no tempo.

Quando o ensinamento do Mestre vibre entre
as quatro paredes de um templo doméstico,
os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade
comum.

A observação impensada é ouvida sem
revolta.

A calúnia é isolada no algodão do silêncio.

A enfermidade é recebida com calma.

O erro alheio encontra compaixão.

A maldade não encontra brechas para
insinuar-se.

E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão
edificando, a benefício deles e dos outros, o
estímulo é um cântico de solidariedade
incessante, a bondade é uma fonte
inexaurível de paz e entendimento, a gentileza
é inspiração de todas as horas, o sorriso é a
sombra de cada um e a palavra permanece

revestida de luz, vinculada ao amor que o
Amigo Celeste nos legou.

Somente depois da experiência evangélica do
lar, o coração está realmente habilitado para
distribuir o pão divino da Boa-Nova, junto da
multidão, embora devamos o esclarecimento
amigo e o conselho santificante aos
companheiros da romagem humana, em
todas as circunstâncias.

Não olvidemos, assim, os impositivos da
aplicação com o Cristo, no santuário familiar,
onde nos cabe o exemplo de paciência,
compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom
ânimo, sob o reinado legítimo do amor,
porque, estudando a Palavra do Céu em
quatro Evangelhos, que constituem o
Testamento da Luz, somos, cada um de nós,
o quinto Evangelho inacabado, mas vivo e
atuante, que estamos escrevendo com os
próprios testemunhos, a fim de que a nossa
vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao
olhar e à apreciação de todos, sem
necessidade de utilizarmos muitas palavras
na advertência ou na pregação.

Emmanuel

Fonte: XAVIER, Francisco Cândido. Luz no
Lar. Por diversos Espíritos. 8. ed. Rio de
Janeiro: FEB, 1997. Cap 1, p. 11-12.
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