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Caro leitor/a,

Aqui nos Açores, Setembro é

sinónimo de vindima. É

chegada a hora da colheita

deste fruto que vem da

videira. Jesus, como sabem,

referia-se, quer a este

símbolo, quer ao da figueira.

folha e fruto. Onde está a flor?

Não têm. O que queria dizer

com esta comparação? Que

não nos preocupássemos

com as aparências. Folha é

trabalho e o fruto a

consequência. Pensemos

nisto neste mês de colheitas!

Mal acordamos, voltamos
a nos apegar a tudo o que
é transitório e nos algema
ao passado. Todos nós já
conhecemos o mundo
espiritual e a imortalidade,
estamos é esquecidos
pois já reencarnamos

a conviver com os nossos
próprios desafectos e, são
necessárias várias encar-
nações, vivendo com as
mesmas pessoas para nos
equilibrarmos.

A doutrina, através dos
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símbolo, quer ao da figueira.

Ambos possuem uma

característica comum: dão

nisto neste mês de colheitas!
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pois já reencarnamos
muitas vezes.

É isto que necessita ser
relembrado: A imorta-
lidade e o dogma da
reencarnação que fala no
Cap. XX do E.S.E. no seu
item 4, que dá o nome a
esta palestra.

Outro grande problema
que a humanidade
enfrenta há milénios: a
falta de perdão.

Ainda não aprendemos a
perdoar. Todos já fomos
lesados por alguém e
todos já lesamos alguém.

Por isso, pela força da lei
de causa e efeito, estamos

A doutrina, através dos
seus seguidores, pode
ensinar uma coisa muito
importante: a não nos
ofendermos pois isto é
coisa do orgulho. Se
aprendermos isso, o
perdão deixa de fazer
sentido.

No último cap. da Génese,
fala dos tempos que são
chegados e da geração
nova. De facto, a todos os
níveis a humanidade está
a evoluir.

O grande problema
prende-se com os nossos
apegos, mas, mesmo
assim, ela se dá.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“Missão dos Espíritas”“Missão dos Espíritas”

De há 2000 anos para cá, a
mensagem de Jesus foi
algemada aos interesses de
nós mesmos que entramos
numa espécie de sono
profundo. Paulo de Tarso,
numa carta ao povo de Éfeso
escreveu: “Desperta ó tu que
dormes”. Sabem que quando
dormimos, por vezes, nos
encontramos com o nosso
anjo da guarda que nos
aconselha a seguirmos em
frente mas, muitas vezes isso

não acontece por questões de
sintonias da nossa parte.
Existem momentos, aquando
do sono físico que o espirito
viaja e tem vislumbres da
verdadeira pátria.

O problema é quando
acordamos deste sono físico
pois é aqui que o espirito
começa, de facto, a dormir
pois se esquece do passado e
das promessas que fez a si
mesmo.



O Livro dos Espíritos Questão a QuestãoO Livro dos Espíritos Questão a Questão
SERES ORGÂNICOS E INORGÂNICOSSERES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS

Os seres orgânicos são os
que têm em si uma fonte de
atividade íntima que lhes dá
a vida. Nascem, crescem,
reproduzem-se por si
mesmos e morrem. São
providos de órgãos especiais
para a execução dos
diferentes atos da vida,
órgãos esses apropriados às
necessidades que a
conservação própria lhes
impõe.

matéria. Tais são os
minerais, a água, o ar, etc. É
a mesma a força que une
ambos os elementos e a
matéria é a mesma, porém
nos corpos orgânicos está
animalizada.

[…] O conjunto dos órgãos
constitui uma espécie de
mecanismo que recebe
impulsão da atividade íntima
ou princípio vital que entre
eles existe. O princípio vital é
a força motriz dos corpos

XL

Enquanto alguém estiver 
sendo acusado,

mantêm-te em silêncio.

Os acontecimentos, 
quando estouram, têm

antecedentes que são 
ignorados pela maioria

dos circunstantes.

As coisas nem sempre 
são conforme se 
apresentam, mas 

consoante são nos seus 

XLI

Depois que cometas um 
erro e tenhas consciência

dele, começa a 
reabilitação. Nada de 

entregar-te ao desalento 
ou ao remorso. Da 

mesma forma como não 
deves insistir no

propósito inferior, não te 
podes deixar consumir 
pelo arrependimento.

Este tem somente a 

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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Mensagens do Livro Vida Feliz , Mensagens do Livro Vida Feliz , JoannaJoanna de de ÂngelisÂngelis

Nessa classe estão
compreendidos os homens,
os animais e as plantas.
Seres inorgânicos são todos
os que carecem de
vitalidade, de movimentos
próprios e que se formam
apenas pela agregação da

a força motriz dos corpos
orgânicos. Ao mesmo tempo
que o agente vital dá
impulsão aos órgãos, a ação
destes entretém e desen-
volve a atividade daquele
agente, quase como sucede
com o atrito, que desenvolve
o calor.
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consoante são nos seus 
valores íntimos.

Não faças coro com as 
acusações expostas.

O delinquente e o infeliz 
pecador merecem, 

quando menos, comise-
ração e oportunidade de

reeducação.

Este tem somente a 
função de conscientizar-

te do mal feito. Perdoa-te, 
encoraja-te e dá início à 

tarefa de reequilíbrio 
pessoal, diminuindo e 

reparando os

prejuízos causados.

Santo Agostinho afirma que o progresso é Lei da
Natureza. A essa lei todos os seres da Criação, animados
e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus,
que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo
tempo que todos os seres vivos progridem moralmente,
progridem materialmente os mundos em que eles habitam.
Quem pudesse acompanhar um mundo em suas
diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram
os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a
percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas
de degraus imperceptíveis para cada geração, e a

oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais
agradável, à medida que eles próprios avançam na senda
do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso
do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais
e o da habitação, porquanto nada em a Natureza
permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e
digna da majestade do Criador! Ele (o mundo ) há
chegado a um dos seus períodos de transformação, em
que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de
regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele
imperará a Lei de Deus.

EVANGELHOEVANGELHO SEGUNDOSEGUNDO OO ESPIRITISMOESPIRITISMO REFLEXÕESREFLEXÕES
ProgressãoProgressão dosdos MundosMundos



- - Será que nunca estamos sós?

- Vamos por partes. Sabes bem que, segundo dados
estatísticos, já atingimos a barreira dos 7 biliões de
habitantes, aqui no planeta.

- Certo.

- Agora, na psicosfera do planeta, ou seja, no plano espiritual
circundante ao orbe, vive uma população espiritual cujo
número é quatro vezes superior.

- 28 biliões?

- À volta disso.

- Quem são esses espíritos todos?

- Todos os que já “morreram”.

- E porque estão tão próximos a nós?

- Porque a sua condição vibratória assim o requer.

UMA 3ª AQUIUMA 3ª AQUI

“ Prodígios dos Falsos Profetas”“ Prodígios dos Falsos Profetas”
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O que é o Espiritismo?      “Médiuns III”   Pedro SilvaO que é o Espiritismo?      “Médiuns III”   Pedro Silva

- Também! Vamos a um exemplo: quantos amigos tens,
daqueles que podes, mesmo, confiar?

- Dois ou três. Não mais do que isso. O resto são
conhecimentos que vou tendo.

- Portanto, são poucos. Esses teus amigos respeitam a tua
privacidade?

- Claro que sim!

- Aprofundemos a questão. Se eles forem lá a casa, numa
visita, ficam lá toda a noite?

- Quando se chega a uma determinada hora, vão às suas
vidas.

- Pois, eles sabem que precisas de descansar e, além
disso, têm as suas obrigações.

- Concerteza!

- Esses são os verdadeiros amigos mas, há outros. Muitos
mais!

- Quem?

- Todos aqueles que não sendo amigos, se interessam pelo
que tu pensas e fazes.

- Inimigos?

- Também mas, sobretudo, aqueles que vêem em ti um
meio para atingir algo.

- Um vício?
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- Porque a sua condição vibratória assim o requer.

- Como assim?

- Apegados que ainda somos à matéria densa, com todos os
nossos vícios e paixões, sentimo-nos atraídos para este plano
no qual procuramos saciar nossas tendências.

- Já me tinhas dito que quando partimos continuamos os
mesmos, apenas passamos a existir noutro plano, noutro
padrão vibratório.

- Sim e se continuamos os mesmos, nossas sensações e
paixões mantêm-se até, um dia, amadurecermos pela nossa
experiência individual.

- Vamos lá a ver se interpreto tudo isto. Pela tal sintonia, se os
que “morreram” continuam com os mesmos hábitos, então,
eu, pelo meu proceder e pela minha condição mental, atrairei
para junto de mim todos aqueles que comigo se afinizarem,
não?

- Nem mais.

- Lá se vai a minha privacidade!

- Diz-me o que tu pensas e dir-te-ei com quem andas.

- Como é?

- É sempre uma escolha tua. Tudo o que te acontece é,
sempre, fruto das tuas decisões.

- Quanto às companhias...

- Tendências enraizadas no seu íntimo.

- Aquilo de beber uns copinhos...

- E apetecer-te a ingerir mais...

- Influências?

- Que tu atrais.

- Então...como pôr um travão em tudo isto? Como ter um
pouco de sossego?

- Não é um processo rápido. A natureza não dá saltos.
Começa por analisar os teus pensamentos e vai tomando
mais consciência das ideias que teimas em alimentar e
que, já sabes, te são prejudiciais.

- De facto, ainda teimo em bater nas mesmas teclas dos
mesmos erros.

- Quanto mais consciência, maior a responsabilidade
pessoal.

- E que mais posso eu fazer para melhorar esta situação?

- Alterar o teu padrão vibratório mental.

- Como?

- Pela oração.

- Rezar?

- Não. Orar.

- Não é a mesma coisa? (Continua)
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