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Há as coisas como elas são - e chamarei a isso a realidade, eterna e imutável como o que
lhe deu origem - e que independem de que se creia nelas ou não, como independem do entendimento que
se tenha delas.
Serve este pressuposto insofismável para o que acontece depois da morte, mesmo que se
desconheça. Ou não se queira conhecer o que acontece, porque há quem prefira deliberadamente
permanecer na ignorância, em efeito avestruz, pois as evidências científicas da continuação da vida depois
da morte estão disponíveis para quem as queira consultar.
Outra coisa real é a mediunidade. Valida-a para a ciência a Medicina e a propósito dela o
CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde), item
F.44.3, define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com manutenção de
consciência do meio-ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por
incorporação ou actuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença. Os casos, por
exemplo, em que a pessoa entra em transe durante os cultos religiosos e sessões mediúnicas não são
considerados doença.
Ora, se são reais a vida para além da morte e a mediunidade, sendo esta meio de
comunicação para que a comunicação aconteça basta, em princípio, que os “mortos” queiram falar com os
“vivos”.
É fruto dessa vontade que surge O Livro dos Espíritos, que consigna o seguinte:
953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns
instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte?
“É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá
estar certo de que, malgrado às aparências, esse termo tenha chegado; de que um socorro inesperado não
venha no último momento?”
a) — Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável; mas, estamos figurando o
caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes.
“É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador.”
b) — Quais, nesse caso, as consequências de tal ato?
“Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias.”

O que vale para o suicídio vale para a eutanásia, que junta suicídio (se pedida ou
consentida) com homicídio. E pela mediunidade sabemos que ao invés de se abreviar os sofrimentos vãose eles prolongar em duração e intensidade.
O logro da eutanásia, a ser inculcado progressivamente na opinião pública, tem como
fautores ocultos Espíritos que achando-se desgraçados e conhecendo as consequências dos actos querem,
por ódio e inveja, arrastar o máximo número a estado igual ao seu. Diziam os antigos que “o diabo é o pai
da mentira”; figurando como diabo todos os que querem o atraso moral e o sofrimento da humanidade,
fica primordial eliminar das coisas reais e verdadeiras a existência de Deus (e a destrinça entre o bem e o
mal), a imortalidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito – e porque não também a mediunidade
honesta estimulando a desonesta.
Desvalorizada a vida e invertidos os valores, traveste-se de caridade o suicídio e o
homicídio e tornam-se os crimes social e legalmente aceitáveis. De logro em logro cá vamos nós resvalando
para o caos (cumprindo-se, afinal, o fim os tempos), aparentemente incapazes de contrapor argumentos
que mostrem o autêntico sentido de dignidade humana.

a. pinho da silva

O Homem, a Vontade e a Perfeição
Arlindo Pinho

A perfeição que todos desejam alcançar, que no pensamento de alguns será dada
por Deus por cumprir todas as práticas exteriores da religião que seguem e que para outros é
coisa que não existe, só pode ser alcançada por mérito próprio, através de uma força de vontade
que não mede sacrifícios. Mas a vontade para conseguir esse mérito, custa relegar o ego para
segundo plano, negando todos os desejos e prazeres imediatos, para substitui-los por um caminho
reto, onde as atitudes, ações, palavras e pensamentos são de ordem superior, até que um dia o
dever se transforme em prazer; o homem, esse é o centro do dilema, o mais íntimo do seu ser,
que é bom e elevado, deseja que ele siga o caminho reto, no entanto, os prazeres proporcionados
pelo mundo e que se fazem sentir através do corpo, fazem-no balançar, e mais que isso, fazem-no
abafar essa voz íntima, que clama perfeição.
Paulo de Tarso, que um dia decidiu deixar os prazeres mundanos para se dedicar á
elevação do espirito, seguindo os caminhos ensinados pelo Mestre, e mesmo com os
acontecimentos extraordinários que surgiram na sua vida, ainda assim, teve grandes dificuldades
a ponto de dizer: “Que infeliz homem que eu sou! Aquilo que não quero faço; aquilo que quero,
isso não faço”.
Nós ainda desejamos ser felizes com as coisas materiais, e essas, não nos podem
dar a felicidade, pois são passageiras, enquanto a felicidade é coisa íntima, do espirito, e fica para
sempre com ele. Mas são os pequenos momentos de prazer que nos enganam e nos retardam a
caminhada no rumo á perfeição. Nós podemos ser felizes sim, e o conforto pode até ajudar se o
soubermos aproveitar, mas a felicidade que deseja o espirito, só é conseguida pela harmonia
entre os sentimentos, a vontade e a ação; sentir, querer e agir numa sintonia perfeita com os
deveres de justiça, respeito e amor ao próximo.
Jesus não nos pede, dá-nos uma ordem: “sede perfeitos como o Pai é perfeito”.
Mas nós somos ainda muito egoístas, muito vaidosos e orgulhosos. Queremos
ainda ser e ter mais que os outros que connosco se relacionam, continuamos a procurar fama,
riqueza material, poder e domínio a qualquer custo e esquecemos mais um ensinamento do
Mestre: “Tendes ouvido o que fora dito aos antigos: “Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu
inimigo”. Eu, porem, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para
que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos Céus, porque ele faz nascer o seu Sol sobre os
maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que
recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os
vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois,
perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito”.
O que o Mestre nos quer mostrar, é um caminho superior, é o caminho de alguém
que já está próximo da perfeição, e é isso que ele quer que alcancemos através da nossa própria
força de vontade, mas onde está essa nossa vontade? Resistir aos desejos inferiores, que nos dão
prazeres imediatos embora prejudiciais ao nosso caminho, sacrificar-nos para corrigir ao mesmo
tempo erros cometidos no passado e vencer provas colocadas no nosso percurso, não é simples
nem fácil, mas nos livros da codificação também os Espíritos nos garantiram que bastava um
pouquinho apenas de vontade e tudo conseguiríamos, só que esse pouquinho, para nós, aparenta
ter o tamanho do mundo.

Nós sabemos, por exemplo, que o excesso de álcool nos prejudica, sabemos
que a droga nos prejudica, assim como todo o excesso seja a que nível for: o corpo é o
principal atingido em primeira instancia, mas o verdadeiro prejudicado, em realidade, é o
espirito, pois neste plano o espirito não pode progredir sem o corpo, e nós sabemos que o
corpo físico tem sua própria inteligência, e que aquilo que fazemos para sentir os prazeres
imediatos através dele, não se consegue sempre com a mesma facilidade, e se hoje uma
dose de álcool ou droga nos consegue abafar as tristezas fazendo-nos bem-dispostos,
embora ilusoriamente, pois tudo volta de imediato ainda com mais intensidade, assim
cessem o efeitos dos produtos utilizados, o corpo inteligentemente se defende e reage,
criando defesas contra esses ataques químicos, tentando anular os seus efeitos para que
nenhum órgão seja prejudicado, e é assim que, ao fim de algum tempo, o efeito que fazia
uma simples dose no inicio, apenas começa a ser conseguido agora com duas, com três,
com cinco e assim por diante, até que o corpo não tenha mais capacidade de reação, e logo
após, inicia-se a destruição de conjuntos de células, de órgãos, e a incapacidade de ter um
raciocínio normal. É a degeneração do veículo físico que não mais consegue servir ao
trabalho que o espirito veio fazer. Faltou a vontade de resistir às tentações e desejos do
mundo, as ilusões que deveríamos vencer; faltou a vontade de seguir uma conduta de
ordem superior; faltou o discernimento e utilizou-se pouco e mal, a inteligência que temos
ao dispor; faltou a vontade de servir e amar o próximo, como a vontade de amar a si
mesmo.
Não podemos deixar-nos levar pelas ilusões aqui criadas, a maioria das quais,
por aqueles que desejam manter a Humanidade escravizada ao seu domínio; a Humanidade
deixa-se hipnotizar com facilidade e convencer com coisas tão insignificantes, por apenas
pequenos momentos de um prazer enganoso, que nos vai arrastando e afastando das
verdades e do conhecimento real das Leis da Vida e evolução do homem como espirito
imortal, fazendo-nos perder assim, todas as oportunidades que nos foram dadas para nosso
próprio progresso.
Não podemos deixar-nos levar nas promessas de salvação prometidas por
grupos religiosos ou de quaisquer outras filosofias que isso prometam. Pensemos por nós,
analisemos as informações que nos chegam pela logica, pela razão e sempre segundo uma
justiça imparcial de alguém que não ama mais a um que a outro, porque toda a vida é obra
sua, e se assim fizermos, rapidamente chegaremos á conclusão de que ninguém pode salvar
o outro, se não somente o próprio.
Se a perfeição só se alcança por mérito próprio, como pode alguém levar-nos
a ela sem qualquer mérito de nossa parte? A perfeição não pode ser comprada pelo
dinheiro nem com rezas ou vãs palavras, já o dissemos. Só as retas condutas, as retas ações,
os retos pensamentos, a vitória sobre as nossos vícios, sejam de ordem física ou moral, nos
levam á conquista de valores superiores, que nos ampliarão a nossa força de vontade para
corrigir os erros, para vencer as provas e para podermos assim alçar-nos a patamares cada
vez mais elevados de espiritualidade, até que um dia chegaremos á perfeição imposta pelo
Cristo.
Esforcemo-nos, por isso, para manter a mente livre de ideias preconcebidas
ou impostas, seja por quem for, mas aberta aos ensinamentos que nos chegam, para
podermos meditar sobre eles e descobrir as verdades neles contidas; a inteligência
desperta, o discernimento apurado e um sentido de justiça acima de qualquer interesse
egoísta, e do alto, com toda a certeza, nos chegarão a ajuda e as forças necessárias para
vencermos as ilusões, os vícios, as provas e os resgates, bem como para adquirirmos, a cada
dia, melhores condições e capacidades para fazermos uma caminhada mais proveitosa e
mais rápida, nesse percurso progressivo rumo á perfeição.

Os Vícios
António Soares
“ O vício corrói as almas, destrói-as, rebaixa-lhes a dignidade, mata o princípio das
grandes obras e consagra a vileza do espírito”

A palavra vício deriva do latim “vítius”, e significa defeito ou falha. São hábitos negativos
que repetidos continuamente levam o ser à viciação, causando grandes males ao próprio e também aqueles
a ele ligados.
Podem-se classificar os vícios em duas naturezas: os de natureza moral, e os de natureza
material ou social. Por materiais ou sociais distinguem-se a gula, o tabagismo, o alcoolismo, o jogo, a
toxicomania, a sexolatria… Por morais, encontramos no orgulho e no egoísmo, as origens de todas as
misérias morais da humanidade, tais como: ciúme, inveja, vaidade, avareza, cupidez, vingança,
maledicência, preguiça, melindre, ódio, rancor, intolerância, impaciência… Assim, podemos entender por
vício tudo o que leva a pessoa a não se controlar no uso de coisas que enfraquecem o corpo físico e
denigrem o espírito.
São esses males que desviam cada vez mais aqueles que ainda jovens não conseguem ver
nem sentir o objetivo principal da vida, o qual terão todos de entender mais cedo ou mais tarde, para bem
de sua evolução espiritual.
Muitos estudiosos (psicólogos, filósofos, sociólogos), chegaram à conclusão de que os vícios
são próprios das famílias pobres, que por causa das condições sociais em que vivem, muitas das vezes
sentindo-se marginalizados pela sociedade, enveredam pelos caminhos fáceis, entregando-se aos vícios.
Mas o espiritismo ensina-nos que os vícios resultam de nossa pobreza espiritual e não material. Os vícios,
demonstram o estado de ignorância espiritual em que vivemos, não sendo produto da pobreza ou da
marginalização, pois tão viciosos são os pobres como os ricos, os cultos como os ignorantes. Os vícios, assim
como as virtudes são inerentes ao espírito, são aquisições do espirito ao longo de suas existências, e só ele
as pode vencer segundo seu livre arbítrio. Quanto mais progride intelectual e moralmente, mais se vai
libertando desses males que o apoquentam, e mais puro se vai tornando. Se assim não fosse, não faria
sentido a lei do progresso.
As tentações do mundo físico são muitas, e levam grande maioria de jovens e adultos aos
mais diferentes abusos relacionados com os prazeres da vida material e ao sensualismo. Muitos deles levam
à prisão, à perda da dignidade, à degradação, à morte prematura. Mas todos, sem exceção, conduzem suas
vítimas à infelicidade, à doença, ao sofrimento, à angústia, à amargura.
Um dos problemas mais graves da sociedade, é o consumo indiscriminado, e cada vez maior
das drogas químicas, do álcool e do tabaco, não só pelos adultos mas também pelos jovens, e
lamentavelmente até pelas crianças em idade escolar, principalmente nos grandes centros urbanos. O efeito
destruidor destas substâncias é tão forte, que ultrapassa os limites do organismo físico, alcançando e
comprometendo substancialmente o equilíbrio e a própria saúde do perispírito. Temos conhecimento de
que após a morte do corpo físico, o espírito viciado, face ao seu estado de dependência a que ainda se acha
submetido, no outro lado da vida sente o desejo e a necessidade das substâncias. Assim, mesmo na
condição de desencarnado, e por estar tão agarrado à matéria, procura juntar-se aos encarnados viciados,
satisfazendo assim seus desejos, e induzindo-os a consumir cada vez mais através de fluidos e vibrações
nocivas.

“ Orai e vigiai, para não cairdes em tentação “, palavras de Jesus para que estejamos
sempre atentos. Como nos podemos libertar destes males? Com a força de vontade, do querer, através da
oração, da fé, únicos meios de nos libertarmos da teia do vício, para que não nos tornemos também nós
obsessores dos outros quando desencarnarmos, pois que os obsidiados de hoje foram os obsessores de
ontem.
O espiritismo ensina-nos assim, que o vício agride o corpo espiritual que é a matriz do corpo
físico, mas não só os vícios materiais, pois que os vícios morais, mais do que todos, acompanham o homem no
além-túmulo. Já Jesus nos advertia: “ Escutai e compreendei bem isto; não é o que entra na boca que
mancha o homem; o que sai da boca do homem é que o mancha. O que sai da boca procede do
coração e é o que torna impuro o homem; porquanto do coração é que partem os maus
pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos,
as blasfémias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem “ (Mateus,
cap.XV, v.1 a 20).
Portanto, não é o corpo que faz o homem vicioso, mas sim o espirito que reencarna com suas
tendências, manifestando-as durante sua nova existência. É durante essa existência que o espirito tem o
dever de tentar modificar suas condutas menos boas, corrigir suas falhas, sendo necessário para essa
correção a procura do equilíbrio através do trabalho para chegar ao conhecimento.
É preciso vencer o materialismo, é necessário eliminar nossas imperfeições morais para
podermos aspirar a planos superiores, pois é com esse propósito que reencarnamos, para progredirmos
sempre como nos lembra Kardec: “ nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre tal é a lei “.
O sofrimento, a dor, a provação, são lições para que desenvolvamos nossa inteligência, nosso
raciocínio e nossa força de vontade. Resignação não pode ser confundida com conformismo, pois isso é o
mesmo que fracassar perante as provas. Estamos neste plano material para nos espiritualizarmos e não para
nos materializarmos, e só o conseguimos superando as provações, eliminando o vício, a imoralidade e a
escuridão em que vivem nossos corações. Ficar de braços cruzados no conformismo do sofrimento e das
dificuldades, é parar no processo de evolução. É necessário ação, determinação, trabalho, esforço e renúncia,
pois não existem milagres na caminhada do progresso espiritual. Cada um de nós terá de conquistar sua
própria meta evolutiva mediante sua luta edificante na iluminação da própria consciência. Assim, reclamar,
chorar, lamentar-se só nos enfraquece interiormente, e Deus não criou nenhum espirito para ser fraco,
derrotado ou conformado. Deus deu a todos as mesmas possibilidades mentais e morais para superarem
todas as provas.
O vício é, pois, um hábito nocivo que leva o espirito a sofrer os danos morais e físicos dele
resultantes, com os quais atrasa sua evolução.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

5. Não sei se alguma vez alguém te acompanhou quando te
retiravas para o monte, para orar, mas se ias reunir-te com os anjos de Deus,
Espíritos puros, é pouco provável que algum de nós outros, gente de tão
limitado entendimento e ainda menor virtude, lá tivesse espaço.
Nenhum de nós teria força para perturbar o ambiente, mas
estaríamos certamente deslocados, porque não éramos dali, como tu não eras
daqui, deste meio.
E se tinhas a capacidade de não te deixares moldar por ele,
antes, de o moldar, tal não impediria (assim o entendo) o sacrifício de deixar o
teu reino, que não era deste mundo, para neste que não te conhecia plantar as
sementes dos campos de trigo do futuro.
Ainda não estamos maduros, os homens deste orbe; homens que
não se importaram que tivesses por travesseiro uma qualquer pedra, no teu
dizer.
Como poderia ir alguém contigo quando te retiravas para o
monte para orar? Quem poderia ver a luz das estrelas que se dispunham ao teu
redor sob a copa das árvores? Quem poderia ouvir as harmonias dos vossos
diálogos?
E depois deixavas tudo isso, de boa vontade, para te juntares a
nós, gente que nada tendo tudo esperava de ti, exaurindo-te sem preocupação
nem piedade. Mas, que fazer, se nos sentíamos tão bem junto a ti? Para nós
eras uma fonte de água fresca de que sempre nos apetecia beber. E tu doavaste.
Dois mil anos depois ainda é assim.

6. Seguir-te por caminhos, montes e vales era fácil: até
nos saciavas a fome sem pão. Difícil era digerir algumas das tuas
palavras, nomeadamente aquelas que nos chamavam à mudança
interior, pela eliminação do orgulho e do egoísmo – e de tudo o que de
uma coisa e outra deriva.
Sim, era bem mais fácil fazer o teu percurso exterior,
caminhando contigo pelos caminhos que sujam os pés, porque para o
interior, aquele que limpa o coração, para esse não estávamos
talhados. E por isso a grande maioria de nós, os desse tempo, ficamos
pela rama dos teus ensinamentos; as raízes, aquilo que firma e
alimenta, essas ainda tardamos em vê-las.
Não obstante, que saudades desse tempo em que os
nossos pés eram ligeiros, porque leve andava a alma. São saudades
de ti, porque tu nos transportavas.
Mas que saudades desse tempo contigo, mesmo sem
perfeita noção de quem tínhamos connosco!

7. «Desce daí, Zaqueu, hoje vou
comer à tua mesa.» E Zaqueu sentiu-se o mais feliz
dos homens, todo o rosto se lhe iluminou.
Zaqueu para ser feliz apenas
precisava que o som da tua voz lhe chegasse,
dissesses o que dissesses. Porque o som da tua voz
produzia um efeito diferenciado, que nenhuma
multidão imitava na ressonância. Às vezes parecia
nem falares, e ouvíamos-te; às vezes não estavas
presente, e a simples lembrança trazia um eco
perfeitamente articulado; às vezes, quando algum
de nós figurava Zaqueu, o som da tua voz era a
definição da alegria.
«Desce daí, Zaqueu, vamos fazer
um festim.
O coração não precisa de vinho,
apenas de amar.»

8. Uma ocasião, em que bebia o
vinagre da vida, pedi-te ajuda. Depois de me fitares
perguntaste: «Que queres que eu faça?», como a
outros perguntavas para que eles próprios
encontrassem em si mesmos a resposta.
Senti – e sentir foi um entender
rápido, lúcido e eficaz – que aquela taça era para
mim, e para ser bebida até ao fim e sem repartição.
Senti e percebi a significação de
largar os despojos e seguir-te; de renegar-me para
encontrar-me; de resignar-me para progredir.
Senti e percebi que o diamante fica
belo depois de lapidado, que o ouro fica puro depois
de acrisolado; senti e percebi que não tinhas vindo
para carregar as nossas dores, mas para nos
transmitir entendimento e fortaleza a fim de que
cada um aprendesse carregando as suas.
«- Que queres que eu faça?»
«- Que eu veja, Senhor.»
« - Vê!»

Do livro Um Dia, Uma Vida
de António Augusto (A. Pinho da Silva)

VI

Sou um homem simples. As pessoas até dizem (as que se lembram de mim) que sou meio
simplório. Aplicar mal a inteligência tem esse reverso. Mas nunca vivi com pena de mim; felizmente –
e rendo graças a Deus por isso – na alguma idiotia que o veículo físico me obrigou a expressar jamais
vivi enfermiço da autocomiseração.
Tive as mãos duras como cepos pela calosidade, guardei ovelhas, não fui mais longe que vinte
quilómetros e aos domingos e dias de festa punha gravata. Toda a gente achava graça a que eu
tivesse sentimentos; mas quem de fora conhece a actividade do espírito encarcerado em limitações?
Temos muitos momentos de consciência da nossa incapacitação e isso dói, mas o mérito está em que
continuemos a sorrir. Somos meio tolos? Óptimo, mais facilmente nos aceitam algumas
excentricidades.
Mas é uma outra reflexão que me traz aqui. Não sou a voz de um sábio, não transmito uma
verdade absoluta, mas é um assunto que me interessa e que estudo. Então é assim: o universo
conhecido estrutura-se em sistemas solares, que se agrupam em galáxias, as quais forma grupos e
grandes grupos. Os cálculos actuais estabelecem, só para o grande grupo da Virgem, milhares de
galáxias, e para a nossa Via Láctea, onde o Sol ocupa uma posição minúscula e marginal a 28.000
anos-luz do centro, estimam um número de 100.000 milhões de estrelas!
Muito tempo decorreu desde a estultícia de julgar a Terra o centro do universo; assim, hoje é
matematicamente impossível sermos únicos. A equação de Frank Drake (N = R* fp ne fl fi fc L) diz
que é possível que tenhamos 1 milhão de civilizações só na nossa galáxia, que, mais do que
inteligentes, desenvolveram tecnologia e são capazes de se comunicar connosco. Não por estas vias
especulativas, mas temos como dado adquirido que os astros não existem apenas para
entretenimento dos astrónomos.
É irracional julgarmo-nos os únicos seres inteligentes da Criação. Pretendermos ter estes 13,7
mil milhões de anos-luz de universo conhecido a prestar-nos vassalagem já não é somente orgulho
desmedido, é demência completa. Além dos dados científicos, temos o que Jesus disse: “Na casa de
meu Pai há muitas moradas” (Jo 14,2).
É claro que não era em nada disto que eu pensava quando sentado em um banco, à lareira,
ensinava as primeiras letras, que eu também não recordava as últimas, ao neto da minha prima, em
casa de quem habitava. (O que eu pensava não fez história nem me condenou.)
Nesta pluralidade de mundos faz sentido a organização em níveis diversos, consoante o
conhecimento e a moralização dos seus habitantes. Sabe-se que existem estrelas duplas, triplas,
quádruplas e mais, devido aos binários espectroscópicos; ora como tudo tem uma finalidade, não será
de estranhar se destinem a alumiar e a vivificar com beleza extraordinária mundos bem mais
avançados e felizes, onde os habitantes já tenham ultrapassado provas no que respeita à bondade
que os da Terra ainda não ultrapassaram. Que pensar da morada que Jesus prometeu preparar-nos?
O céu e o inferno são estados de consciência, mas, com corpo ou sem ele, nós, espíritos, em algum
lado temos de estar. Ora é facilmente verificável que no mundo Terra o mal, sob quaisquer formas e
na sua globalidade, suplanta o bem. Daí que este planeta não possa ocupar lugar de destaque, a não
ser pela negativa, na escala da evolução.

Acho que o grande erro dos que moram na Terra é pensar que a vida orgânica inteligente só
pode existir em condições iguais às que possuem. Tal pressuposto é querer limitar o poder criativo
divino. Se têm exemplos em como a vida pode tomar formas inesperadas, evoluir em lugares
imprevisíveis e de formas improváveis – os chamados extremófilos: a bactéria polaromonas vacuolata,
que vive sob temperaturas dezenas de graus abaixo de zero; o micróbio methanopyrus kandleri, que vive
no interior de vulcões submarinos; o sulfolobusacidocaldarius, que vive em fontes de ácido sulfúrico -,
por que não admitir que em planetas sob outras condições a vida pode muito bem acontecer e atingir
elevados patamares de inteligência? Apesar da abundância de hidrogénio e de oxigénio em toda a
galáxia, não tem que ser a água o solvente único, nem obrigatoriamente ideal, para as reacções químicas
complexas que levam à vida.
A humildade nunca fez mal a ninguém, eu que o diga. E termos uma postura humilde perante
tudo o que nos cerca, ajuda a que não nos ancilosemos mentalmente agarrados a preconceitos e
dogmas, pela abertura de espírito que proporciona. Raciocinar é necessário, errar faz parte do
aprendizado. Aceitar sem questionar é miopia intelectual, ficar parado por receio de errar é fraqueza
moral. Auto-iluminamo-nos na luta, no trabalho. Utilizarmos os miolos é um tributo que prestamos ao
Criador, a Inteligência Suprema. Olhemos Jesus que, dizem os textos, enquanto menino crescia em
sabedoria e graça e, depois, quando adulto, mandou procurar para achar.
P.S.: Andam a investigar os neutrinos e partículas outras como tachyons e mindons... Na minha
modesta opinião, estão quase lá.

31/05 – António Pinho da Silva esteve na Associação Espírita Cristã Francisco de Assis, Nogueira
da Regedoura, onde palestrou e apresentou os livros Suicida e Erídano.

16/06 – António Pinho da Silva esteve na Associação Núcleo Familiar Espírita Mentor Amigo,
Faro, onde fez pintura mediúnica e apresentou os livros Suicida e Erídano.
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