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CaroCaro leitor/a,leitor/a,

Diz-nos o codificador: “É através da

educação, mais do que pela

Instrução que a Humanidade será

doutrinária e o partilhamos consigo.

Estando as nossas vitórias e

conquistas alicerçadas no nosso

ser, da mesma forma, os fracassos,

o que já vivemos em todas as
reencarnações e nos intervalos das
mesmas). Tudo está gravado em
nós e não há como apagarmos
nada do nosso arquivo pessoal.

… ( o cérebro sendo físico, só

caminho é longo, mas não
impossível.

… (segundo profissionais de saúde,
qualidade de vida Implica bem-estar
físico, psíquico, social que
permitam lutar pelos nossos
objectivos na busca da felicidade
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transformada.”

É neste e outros conceitos

doutrinários e com alegria renovada

que elaboramos mais este boletim

de esclarecimento e informação

as quedas e as derrotas e o nosso

objectivo como espíritos imortais é

atingir a plenitude esperamos que

este modesto boletim seja mais um

contributo para a sua felicidade.

Disfrute!
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… ( o cérebro sendo físico, só
regista os acontecimentos da nossa
existência actual e como tal não há
como saber a causa ou as causas
de todas as nossas aflições e
frustrações. É por estas razões que
muitas vezes não percebemos o
porquê de nos sentirmos inseguros,
não gostarmos da nossa aparência
física, de nos sentirmos culpados
sem saber de quê.

Estas são as características mais
comuns nas pessoas com baixa
auto-estima que conhecemos e
convivemos no dia a dia.

A plenitude é o objectivo, e o

objectivos na busca da felicidade
…) (…)

L.E perg. 919 -. Qual o caminho
para uma vida com qualidade (e
feliz)? Um sábio da antiguidade vo-
lo disse: Conhece-te a ti mesmo….
é neste conhecimento de nós
próprios que entra a necessidade
da Busca da Auto-Estima, com
disposição para o seu
autoconhecimento e experimentar a
si mesmo como alguém competente
para lidar com os desafios básicos
da vida e ser merecedor da
felicidade …

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“Em Busca da “Em Busca da AutoestimaAutoestima””

A soma de toda a nossa
experiência milenar fez o que
somos hoje e nós somos e seremos

o resultado das nossas próprias
construções. ... (como espíritos
imortais que somos trazemos tudo



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

“Questões 35 e 36”“Questões 35 e 36”

Com o fim de sabermos mais sobre

o ESPAÇO UNIVERSAL Kardec

inquire os espíritos com as

questões 35 e 36 sobre esse tema.

Supondo-se um limite ao Espaço,

por mais distante que a imaginação

o coloque, a razão diz que além

desse limite alguma coisa há e
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XXVIII

Sê gentil com as crianças.

Elas necessitam de oportunidade e 
de amor para lograrem o triunfo.

Esses cidadãos em formação 

XXIX

Exercita a gentileza e a gratidão 
para com todas as pessoas, 
especificamente os idosos.

A velhice é fase inexorável que 

Lá do AltoLá do Alto
Mensagens XXVIII e XXIX da Vida Feliz de Joanna de Ângelis
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À pergunta sobre se o Espaço

universal é infinito ou limitado veio a

seguinte resposta: “Infinito. Supõe-

no limitado: que haverá para lá de

seus limites? Isto te confunde a

razão, bem o sei; no entanto, a

razão te diz que não pode ser de

outro modo. O mesmo se dá com o

infinito em todas as coisas. Não é

na pequenina esfera em que vos

achais que podereis compreendê-

lo.”

assim, gradativamente, até ao

infinito, porquanto, embora essa

alguma coisa fosse o vazio

absoluto, ainda seria Espaço.

À pergunta sobre se o vácuo

absoluto existe em alguma parte no

Espaço universal veio a seguinte

resposta: “Não, não há o vácuo. O

que te parece vazio está ocupado

por matéria que te escapa aos

sentidos e aos instrumentos.”
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Esses cidadãos em formação 
ignoram as lutas que os aguardam.

Distende-lhes o gesto de simpatia, 
transmitindo-lhes confiança na 
humanidade que representas.

Não as atemorizes, nem as 
maltrates.

Quem visse aquele menino, em 
Nazaré, no passado, entre outras 

crianças, brincando 
descuidadamente, não poderia 

imaginar que era o Construtor da 
Terra, nosso Modelo e Guia.

A velhice é fase inexorável que 
alcançarás, caso a morte não te 

arrebate o corpo antes.

Nesse período difícil, as forças 
diminuem, os órgãos se debilitam, 

as lembranças se apagam e

a dependência física, emocional e 
afectiva se faz imperiosa.

Pode parecer cansativa a presença 
do idoso; ele, porém, é rico da 

experiência que te pode

brindar, mas carente dos recursos 
que lhe podes

oferecer.



EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO -- REFLEXÕESREFLEXÕES

“CAP“CAP.. II II II-- ItemItem 22 –– DiferentesDiferentes estadosestados dada alma”alma”
Considerando os diferentes estados
da alma na erraticidade temos que
"a casa do Pai" é o Universo. As
diferentes moradas são os mundos
que circulam no Espaço infinito e
oferecem, aos Espíritos que neles
encarnam, moradas correspon-

afastar da esfera onde viveram,
outros se elevam e percorrem o
Espaço e os mundos; enquanto
alguns Espíritos culpados erram
nas trevas, os bem-aventurados
gozam de resplendente claridade e
do espectáculo sublime do Infinito;

-Como é que não é a mesma
coisa? É sim senhor!

No fundo, o que interessa é que
magoaste alguém assim como o fiz
contigo.

-Não sei, vou pensar…

-Vá lá, pensa e vê se esqueces

tola vaidade, o ciúme doentio, o
egoísmo primitivo, o orgulho
empinado, etc, etc.

Sou melhor do que tu! Pensamos
nós. Em qual aspecto?

Responde o adversário de tão
absurda batalha verbal. Podemos
ser, até, superiores a fulano ou
sicrano mas tendo sempre como
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encarnam, moradas correspon-
dentes ao adiantamento dos
mesmos Espíritos. [...] Conforme se
ache este mais ou menos depurado
e desprendido dos laços materiais,
variarão ao infinito o meio em que
ele se encontre, o aspecto das
coisas, as sensações que
experimente, as percepções que
tenha. Enquanto uns não se podem

do espectáculo sublime do Infinito;
finalmente, enquanto o mau,
atormentado de remorsos e
pesares, muitas vezes insulado,
sem consolação, separado dos que
constituíam objecto de suas
afeições, [...] o justo, em convívio
com aqueles a quem ama, frui as
delícias de uma felicidade indizível.
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-Vá lá, pensa e vê se esqueces
isso. Desculpa, ok?

-Vou ver…

Perdoar. Tão fácil de entoar como
difícil de fazer. Por falta, ainda, de
melhor esclarecimento, andamos
nós julgando tudo e todos, a nosso
bel-prazer. O nosso perdão
continua a ter o significado de:
“estás desculpado mas, não te
quero ver mais” ou, então, “ oxalá
caias numa vala e partas uma
perna, desgraçado”!

No patamar evolutivo em que nos
encontramos, um aspecto comum
nos iguala: a imperfeição moral. É a

sicrano mas tendo sempre como
ponto de comparação, um factor
comum.

No geral, sem desprezar qualquer
tipo de consciência individual
somos, de facto, muito
semelhantes.

Ora, se me pareço, moralmente
falando, com outros que comigo
convivem no dia-a-dia, erro e
cometo as minhas falhas advindas
da falta de um maior conhecimento
das supremas leis que regem o
Universo.

A VISÃO ESPÍRITA SOBRE…A VISÃO ESPÍRITA SOBRE…

“O Perdão”“O Perdão”

- Vais tentar, pelo menos, esquecer
o que te fiz?

- Não sei, sinceramente, não sei
mesmo.

- Mas… tu também já fizestes
coisas parecidas a outros e …

- Ah, não é bem a mesma coisa.



A VISÃO ESPÍRITA SOBRE … continuaçãoA VISÃO ESPÍRITA SOBRE … continuação

“O Perdão”“O Perdão”

Mas, como aluno da vida imortal, lá

chegarei, melhor dizendo, lá

chegaremos todos.

- Lá aonde?

outros vejam as minhas falhas com

mais compreensão e tolerância?

“Perdoai as minhas ofensas assim

como eu … Epá, espera aí! Assim

Ou seja, nada acontece por acaso.

Ninguém se aproxima de nós por

mera coincidência. O contexto

social no qual estamos inseridos é

o mais apropriado para a nossa

evolução e mais, é o resultado das

que no espírito, essência inteligente

e divina, sofrem?

Perdoar para ser perdoado, eis a

simples explicação da oração. É

chegado o tempo de colocar no

arquivo morto o Orgulho que me faz

AET | Boletim nº 80 | Fevereiro 2015

Pela divulgação do Espiritismo nos Açores

Í
N
D
I
C
E

Uma 3ª aqui …“Em Busca da Auto-Estima” p.1

O Livro dos Espíritos… “Questões 35 e 36” p. 2

Lá do Alto… “Vida Feliz XXVIII e XXIX” p. 2

E.S.E – Reflexões “CAP. III – Item 2” p. 3

A Visão Espírita Sobre “O Perdão” p. 3

Agenda de Palestras “Fevereiro 2015” p. 5

- Lá aonde?

- Olha, ainda bem que me fazes

essa pergunta.

Lá onde a perfeição é relativa

porque, como já sabemos e temos

dito, a absoluta é de Deus. Se

cometo falhas que, muitas vezes,

colocam os meus irmãos em

situações menos agradáveis,

porque não perdoar sabendo que

gostaria, e gosto mesmo, que os

como eu … Epá, espera aí! Assim

como o quê? Vamos lá recomeçar a

oração que o Mestre nos ensinou a

ver se, realmente, entendo o que

estou para aqui a dizer.

Perdoar é esquecer. Conhecendo a

causa do insulto, observo que o

outro, espiritualmente falando, se

encontra doente. Outra das leis

imutáveis é a das sintonias.
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múltiplas opções que tomámos e

continuamos a tomar. Acasos e

coincidências não existem pois tudo

o que existe obedece a um princípio

inteligente que tudo rege e

harmoniza.

Portanto, e voltando ao tema

central, se sinto compaixão por

aqueles que sofrem nos hospitais

as mazelas do corpo, não deveria

com mais consciência, tolerar os

ter pena de mim e me sentir um

coitadinho, e colocar ao sol

Humildade para que não corra o

risco de se encher de bolor. Arejar

a nossa casa mental e seguir em

frente, eis o caminho!

Utopias, afirmam alguns.

Pois, se não colocarmos em prática
toda uma teoria que já possuímos e
não a vivenciarmos, passaremos
então a viver: num perigoso mundo
ilusório de utopias.

Pedro Silva
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Leia ou ofereça Livros Espíritas 
Poderá encontrá-los à venda na Ilha Terceira na Associação 
Espírita Terceirense em Angra do Heroísmo na Rua de Baixo de 
S. Pedro, 7 C. Contacte-nos ou faça-nos uma visita na feira da 
Rua do Teatro nas seguintes datas: 31 de Janeiro, 7 de Março e 4 
de Abril.

S ábado 7 de Fevereiro, ás 16 horas  
Entrada livre – “Joelma, 23º Andar”


