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“Nas artes, como na vida, tudo é
possível desde que se baseie no amor.”
Marc Chagall
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DEMÓNIOS, EXORCISMO, EXORCISTAS
João Xavier de Almeida

Na sua missão de informar, o JORNAL DE NOTÍCIAS dedicou em 9/7/17 duas páginas ao tema
que intitula estas linhas. Tal matéria, de suma importância para a Humanidade (ciente disso, ou não), vai emergindo
a custo duma velha cultura de tabus e desinformação, a que também alude a peça do JN; louvo o popular diário
portuense por “ousar” abordá-la e propiciar a luz do diálogo.
A Ciência começou a compreender que além do palpável e mensurável, há factos observados,
inexplicáveis pelas leis e princípios dela conhecidos, cujo estudo exigiu e exige novo paradigma.
Assim nasceu o Espiritismo, originando mais ciências a comprovar a realidade dos fenómenos
espíritas: a Metapsíquica, a Parapsicologia, a Psicotrónica. E desde 1970… no Vaticano, surgiu o Instituto de Latrão
com a cátedra de Paranormologia, regida pelo prof. Andrea Resch.
O Espiritismo, ciência? Sem dúvida, leitor. Ciência peculiar, porque novo e peculiar é o seu objeto
de estudo: o outro princípio do Universo (além do já conhecido princípio material), dos espíritos e seu modo de
relacionamento com o mundo material. O Espiritismo não os criou nem inventou, mas foi o primeiro a demonstrar a
sua inegável existência, comunicabilidade e manifestações _tudo com rigor e metodologia científica dum respeitável
académico, diretor de estudos da Universidade de França, o professor Hypollite Rivail (1804-1869), depois
secundado por muitos outros. Não partiu de crenças nem suposições, mas de factos repetidos; que,
exaustivamente estudados e comparados, por vias indutiva e dedutiva o levaram às suas causas e leis.
Ciência peculiar: com os elementos filosofia e moral, perfaz um tríptico onde as três componentes
mutuamente se reforçam e disciplinam.
A figura canónica do “exorcismo” não tem base lógica e científica; no aspeto religioso, ignora a
elementar caridade cristã: escorraça e invetiva seres que hostilmente designa demónios, sem noção alguma do que
provoca.
Francesco Bamonte, sacerdote italiano da Associação Internacional de Exorcistas _informa JN_
refere-se à formação de padres exorcistas. As suas afirmações nem de leve indiciam que tais cursos de formação
tenham em conta o saber adquirido e funcional da ciência espírita, com larga experiência em todo o mundo (não
confundir com charlatanismos e práticas obscurantistas, interesseiras, ditas espíritas). Conhecedor, eficaz, com
sistemático êxito na sua benfazeja ação racional, gratuita, o Espiritismo não se atém a crenças, ritos, mistério, tabus;
está ao alcance de quem deseje estudá-lo responsavelmente, sem necessidade de ordenação sacerdotal ou
autorização eclesiástica.
O discurso do padre Bamonte ao JN revela alguém atido e atado ao retrógrado fundamentalismo
religioso, inerte na ideia do exorcismo, sem o analisar à luz do conhecimento adquirido no próprio Vaticano; deixa
escapar uma incontida e sintomática ferroada ao Vaticano II, o refrescante Concílio que arejou bafios seculares, que
primeiro prescindiu fraterna e cristãmente de anátemas e proscrições. Aquele conservadorismo insalubre, duma
gasta mediocridade religiosa, anticristã, afirma gratuitamente ao JN: “A Igreja Católica está a fazer um caminho de
reaproximação ao rito da expulsão de demónios, depois dum período em que o ministério quase foi abandonado
devido ao surgimento de correntes de teologia que negam a existência do Demónio e que surgiram sobretudo a
partir do Concílio Vaticano II, na década de 1950” (ao menos acertasse na data: 1962-1965).

Outra passagem declara ao JN que uma das causas da possessão demoníaca é “assistir a sessões
espíritas”. Primarismo grosseiro, uma enormidade, ideando supersticiosamente “sessões espíritas” como um temível
papão. As reuniões espíritas movimentam com saber e simplicidade, sem ritos nem mitos, as leis naturais aplicáveis,
bem estudadas, expendidas racionalmente nos livros da Codificação espírita. Sob o lema basilar “Fora da caridade
não há salvação”, funcionam rigorosamente para o bem e paz de todos: não só da vítima obsidiada, libertando-a da
influenciação malsã; mas também do algoz obsessor (ou obsessores), desobsidiando-o por persuasão fraterna,
evangélica, da loucura que o subjuga ao mal; conforta-o, encaminha-o com segurança para rumos de vida nova,
harmonizada com Deus, com o Bem _ nunca o escorraçando, condenando, ou abandonando na prática do mal. É de
facto o desejável, é cristão, agrada ao Pai que não quer a morte do pecador mas sim que ele se converta e viva.
Quanto a diabo e demónios: não existem nem poderiam existir, no sentido de seres eternamente
votados ao mal; e muito menos no sentido de outro poder, simultâneo e paralelo ao poder real, eterno, de Deus e do
Bem.
Mas, não nesses sentidos, há de facto diabos e demónios: pode sê-lo qualquer de nós, seres
humanos vivos ou já falecidos, se avassalados e empedernidos por qualquer paixão violenta, malfazeja, às vezes de
extrema perversidade; mas nunca eternamente. (O mal, observa a límpida espiritualidade da Sra. Mary Baker Eddy
_1821-1910_ tem um só poder: o de se extinguir).
Aos bolores da mediocridade clerical contrapõe-se a lucidez e abertura inteletual do saudoso padre J.
Carreira das Neves, teólogo prestigioso, membro da Academia de Ciências: Os dogmas das religiões
institucionalizadas cansam as pessoas que, ávidas contudo de transcendência, se voltam para outras formas de
espiritualidade, seja a partir da contemplação da natureza, por um lado, seja dos dados mais recentes da astronomia
científica e da física quântica, por outro (“Saudades de Deus”, Presença, 2015).
Contrapõe-se também a sadia liderança crística de Francisco: enjeitando opulências vãs de príncipe
de bezerros de ouro, assume-se resoluto bom pastor duma pastoral honesta, objetiva, realista, de acolhimento
maternal aos deserdados, excluídos da economia, da sociedade, da própria Igreja.

Não-violência
Filipa Ribeiro

Continuamos a nossa série de artigos sobre os avlores universais que iniciámos no último número do boletim.
O artigo de hoje foca o valor da não-violência, bastante conhecido por, à custa dele, Gandhi , ter conseguido a
independência da índia.
A não-violência pode ser a três níveis: físico, verbal e mental. Não gostamos que os outros nos magoem, os
outros também não gostam de ser magoados; este é um valor básico.
Assim, temos um valor universal: não-violência. Todos os restantes valores como a aceitação, a rectidão, etc.,
centram-se neste único valor: não-violência.
A não-violência resulta da apreciação dos direitos e formas de estar dos demais seres, incluindo os animais e os
vegetais. Este valor requer uma grande sensibilidade e atenção da nossa parte, em todos os momentos do dia,
para não magoarmos nenhum ser, conscientemente.
A forma mais densa de violência é a violência física. Violência física não está confinada apenas a bater em pessoas,
inclui também acções como atirar ou bater em coisas. Se sentimos que já estamos livres desta fraqueza, podemos
concentrarnos na violência verbal como gritar ou usar linguagem abusiva ou indecente.
“Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça; Se não magoar nem oprimir ninguém; se
entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado; se não tomar nada do bem de outrem por
violência; se dá o seu pão a quem tem fome; se veste os que estão nus; - 8. Se não se presta à usura e não
percebe mais do que tem dado; se desvia sua mão da iniquidade e promove um juízo conciliatório entre dois
que contendem; - 9. Se caminha segundo a pauta dos meus preceitos e observa as minhas ordens para obrar
conforme a verdade, esse homem é justo e viverá mui certamente, disse o Senhor Deus”(in O Céu e o Inferno).
Para podermos deixar cair a violência precisamos de saber a sua causa. Existem três razões para a violência
acontecer:
Ignorância
Sem nos darmos conta podemos magoar alguém, física ou verbalmente. Por isso é tão importante estar
constantemente alerta a fim de percebermos se estamos a magoar o outro ou não. Numa família, por exemplo,
tem que haver comunicação, confiança e entendimento entre todos. Devemos saber dizer quando alguém nos
magoa e sabermos também o que magoa os restantes membros da família.
Para evitar a ignorância acerca do que magoa os demais, devemos interagir com eles, percebendo se os
magoamos. Se queremos colher os benefícios de uma vida familiar e social, devemos ter a flexibilidade para deixar
aquelas acções e palavras que magoam os nossos familiares, amigos e restantes pessoas com quem convivemos.

Insensibilidade
Neste caso a ignorância não é a causa da violência.
Nós sabemos que estamos a magoar. Sabemos
porque não queremos que os demais nos façam o
mesmo. Nós temos esta consciência. Mas, mesmo
assim, magoamos.
Muitas pessoas gostam de ver os outros sofrer,
sentem-se bem com isso. Desfrutam quando
criticam alguém, especialmente quando conhecem
o seu ponto fraco. A isto chama-se insensibilidade.
Uma pessoa com o valor de não-violência bem
estabelecido é uma pessoa com uma mente
sensível. Uma mente sensível é aquela que tem
empatia pelos outros. Ter empatia é saber colocarse no lugar dos demais, conseguir sentir aquilo que
o outro sente. Devo ser tão sensível que qualquer
dor mínima no outro é sentida por mim. Quanto
mais sensível for a nossa mente, maior empatia se
cria com o que está à nossa volta, compreendendo
melhor os sentimentos e necessidades dos outros.
E quando criamos esta empatia, dificilmente
conseguimos magoar os demais. Esta maior
sensibilidade é bem-vinda, pois vai ajudar-nos a
sermos pessoas gentis, com pensamentos,
linguagem e acções gentis. Só assim poderemos ser
compassivos.
Raiva
A raiva é uma emoção natural. Todos temos raiva,
gostemos ou não, porque a raiva é um mecanismo
de defesa. Mas neste caso estamos a discutir a
raiva como a incapacidade da mente para
enfrentar situações difíceis. Esta incapacidade para
enfrentar situações difíceis é uma fraqueza da
mente.
Infelizmente, muitas vezes justifico a minha raiva
culpando os demais, partindo para a violência física
e/ou verbal. Devo aprender a gerir a raiva para não
castigar injustamente os outros.
Noutras ocasiões são os comportamentos das
pessoas que desencadeiam a raiva dentro de mim.
Eu espero que as pessoas se comportem de
determinada forma. Mas na verdade, eu não tenho
qualquer tipo de controlo sobre o comportamento
das pessoas. Não posso escolher como a pessoa se
deve comportar, mas posso escolher em qualquer
situação, ser calmo, ser sempre calmo.
Lembremos: “A bondade, a maldade, a doçura, a
violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo,
a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade,
a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em
uma palavra, tudo o que constitui o homem de
bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por
estímulo as relações do homem com os seus
semelhantes” (in O Céu e o inferno, 1ª parte).

O Cientista e o Avestruz
Moacir Costa de Araújo Lima

O título pode parecer estranho, mas a recusa da aceitação de novos paradigmas, ou a fuga do exame
mais aprofundado de determinadas questões, sempre embasou a conduta dos que pretendem se apropriar da
verdade.
Jacques Bergier, no livro “O Despertar dos Mágicos”, que lançou na Europa as bases do chamado
realismo fantástico, já advertia que, em ciência, surgem hipóteses cômodas, que corroboradas vão ao encontro dos
paradigmas, leis vigentes, e o que ele chamou hipóteses incômodas: aquelas que derrogando algumas leis obrigam
mudanças de modelos e interpretações.
Segundo Bergier, essas últimas, salvo insistência demasiada e exaustiva, são varridas para baixo do
tapete. Sacodem universos de conforto e podem transformar os pretensos donos da verdade em proprietários de
ilusões.
Foram os cientistas avessos a mudanças, na época chamados Filósofos do Natural, que denunciaram
Galileu à Santa Inquisição, pela herética postulação de que a Terra giraria em torno do Sol. Fatos como esse, levaram
John Hagelin, físico que durante muito tempo dirigiu o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, a declarar: Não se
pode esperar que todo o cientista pense cientificamente.
Pois a Física Quântica, ao demonstrar que o átomo não é uma realidade até ser observado e
descobrir outras tantas esquisitices, passou e passa por enfoques semelhantes.
Vamos apenas citar algumas das contraintuitivas descobertas dessa nova ciência
1. Um átomo, antes de ser observado, - o observador não precisa ser um ente humano; pode ser uma
tela fluorescente que será marcada pelo impacto de um fóton, um contador Geiger Müller, um polarizador -, não é o
que costumamos chamar uma realidade física. Não tem materialidade, e antes da observação pode estar em mais de
um lugar ao mesmo tempo. Isso se chama estranheza quântica.
2. Não há existência objetiva de fenômenos até que estes sejam observados.
3. Fótons podem influenciar um ao outro sem que qualquer força ou efeito de campo atue entre eles.
Uma alteração numa partícula gêmea faz sua correspondente se alterar instantaneamente, sem que nem mesmo
qualquer sinal emitido pela primeira tenha tempo de chegar à segunda. Chama-se fenômeno não local e caracteriza o
emaranhamento.
4. A observação cria o fenômeno, bem como uma história passada capaz de justificá-lo. Alteração
num possível passado, ou viagem no tempo.
A Quântica promoveu o encontro definitivo da Física com a Consciência e trouxe um enigma
fundamental: As estranhezas, algumas das quais elencamos acima, não são observáveis no mundo das macro
partículas, dos objetos com que lidamos no nosso dia a dia.
Mas, se as coisas grandes são feitas das coisas pequenas, por que o comportamento destas não
aparece naquelas?
Como explicar defender a tese do realismo científico que afirma a existência e atuação dos objetos
do conhecimento da ciência existem e agem independentemente de nosso conhecimento sobre eles?
Como conciliar a chamada realidade, em sua acepção tradicional, do grande com a não realidade do pequeno?
E a função de onda que dá a probabilidade de encontrar um objeto num determinado lugar, substituindo a certeza de
poder-se localizar o objeto?
E quanto às observações, encontro com a consciência, que não só perturbam o objeto das medições,
como também o produzem?

Mas há um detalhe essencial. Com toda a estranheza e as dificuldades filosóficas inerentes,
nenhuma equação da Física Quântica, até a data de hoje, falhou em suas aplicações ou previsões.
Então, independentemente da decifração da estranheza, todas as aplicações funcionam e isso dividiu
os físicos em dois grupos:
Os que aceitaram a postulação de Bohr e a explicação escapista de Copenhagen, pretendendo mudar
a meta da Física, afirmando que essa não deve ser tentar explicar a natureza, mas simplesmente dizer o que
podemos fazer com ela.
Outros, que como Einstein e seus colegas Podolski e Rosen, no famoso manifesto contra a
acomodação de Copenhagen, que ficou conhecido como EPR, entendiam que ao não explicar a natureza e os agentes
responsáveis pela estranheza, a Física Quântica padeceria de incompletude.
Dominou, como de hábito, a teoria da acomodação. Puseram-se estudantes e mestres a mergulhar
em seus cálculos, até porque todos eles funcionavam e relegaram a interpretação da natureza a segundo plano.
Deixaram-na para os filósofos. Mas esses conheceriam suficientemente a ciência?
O manifesto EPR ficou por muito tempo esquecido, mas retornou revigorado quando Bell rejeitou
publicamente a postura do “para todos os propósitos práticos” cuja sigla em inglês é FAPP ( for all practical
purposes).
Bell retoma a ideia de que a função de onda do átomo ( estar distribuído como onda em vários
lugares simultaneamente) e as variáveis estranhas que permitem os fenômenos não locais, bem como a influência da
consciência deveriam ser estudados para que os cientistas saibam verdadeiramente a natureza da natureza.
Então, o que fazer?
Deixar o esqueleto no armário, porque ele pode assustar? Esconder a poeira que obnubila um
superado conceito de realidade sob a maciez do tapete da acomodação? Enfiar a cabeça na terra quando passam à
nossa volta as estranhezas?
A escolha, em termos teóricos, é bastante simples: trata-se de optar entre agir como filósofos da
ciência, pois a filosofia não busca apenas o “como as coisas acontecem”, mas, também seu “porquê”, ou optar por
ser um híbrido de aplicador de fórmulas, que por certo funcionam, e avestruz, pleno de certezas do que vê e
defensor da inutilidade do que não quer ver, conforme a natureza do problema que se apresente.
Prefiro os filósofos da física, com coragem de postular até mesmo o novo, o inusitado, porque assim,
nova, emblemática e fascinante é a ciência.

Planeta Terra,
um Mundo de
Ilusões
Arlindo Pinho

O homem tem ainda pouco conhecimento de si mesmo e do mundo que habita. A ciência, só agora começa a
dar os primeiros passos na descoberta deste mundo de ilusões, onde a maior parte do que existe não é visível
aos nossos olhos.
Sem outras informações, desde o momento do nosso nascimento, a não ser por curiosidade ou muita força de
vontade de preencher as lacunas ou vazios que encontramos no nosso íntimo; pela falta de respostas concretas
sobre as razões reais de nossa existência, conseguimos encontrar, depois de muita busca, algumas informações
que nos dão mais luz sobre nós mesmos e a vida deste plano, informações que vão mais além daquilo que
nossos sentidos normais conseguem captar.
Por ser a Terra um mundo de expiações e provas, natural é, que exista um campo muito grande de atrações
que excitam nossos desejos mais fortes, mas de nível inferior, pois ainda estamos mais próximos da
animalidade do que da angelitude. Assim, e para provar que estamos a melhorar-nos e a afastar-nos do
domínio dos campos inferiores da vida, é-nos facultado um enorme conjunto de atrativos capazes de nos
darem um prazer mais rápido, pondo á prova a nossa força de vontade e fé, testando a nossa resistência ao
domínio das forças inferiores, isto, quando temos já pelo menos o conhecimento básico das Leis Naturais ou
Divinas que regem a Evolução e a Vida, porque de outro modo, nem sequer seria prova nenhuma. Mas
acreditando numa vida para além da morte do corpo, e sabendo que tudo o que aqui possuímos de bens, não
serve para nada após essa morte, continuamos a verificar com alguma frequência que temos a oportunidade de
ficar ricos ou poderosos, embora ilicitamente, ou mesmo licitamente, mas com o sacrifício de todo o tempo de
nossa vida física para o conseguir; outras vezes, porque conseguimos fazer algo de mais importante e somos
endeusados, acabamos dominados pelo orgulho, que nos vai tornar arrogantes, ter certo desprezo pelos nossos
semelhantes, que, não têm, como nós, valor e importância entre os homens; exaltam-nos a vaidade, fazendo
com que nos achemos de um nível superior ao dos homens comuns, e, na maioria das vezes, não resistimos á
prova.
O orgulho, já o dissemos outras vezes, é filho, e está enraizado num profundo egoísmo, que nos mantem
prisioneiros de nós mesmos, afastando-nos da luz da Sabedoria, da Paz e do Amor Maior, que constantemente
chama por nós. Afasta-nos da humildade, virtude imprescindível á nossa evolução, e por incrível que pareça, o
orgulho usa tantas artimanhas, que até há quem se orgulhe de ser humilde. Onde está essa humildade?
Humildade forçada pelas condições de vida com certeza, ou então, apenas mais uma mascara.

“Nem só de pão vive o homem”, já nos alertava há mais de dois mil anos o Mestre Nazareno, e triste, é apenas
alimentar o corpo, ainda que com toda a fartura material, com todos os gozos e todo o poder, esquecendo por
completo o Espirito, e com isso, tudo aquilo que nos propusemos realizar para nossa evolução, durante a nossa
estadia na Terra. Pobres destes homens que estão mortos ainda em vida.
O homem que se afasta das Leis Divinas, tendo conhecimento delas, acumula débitos bem maiores do que
aquele que ainda as desconhece, porque este, ainda não sabe que está a errar, o outro, não resistiu ainda aos
prazeres ilusórios e passageiros da carne, onde temos um tempo indefinido mas limitado para ficar. O
conhecimento, por isso, traz-nos responsabilidades acrescidas mas, como um pau de dois bicos, sem ele,
também não avançamos.
Mas quantas vezes encontramos pessoas com um grande conhecimento das Leis Naturais, que conseguem
explicar da frente para trás e de trás para a frente, todo o seu funcionamento, mas que apenas o têm no
intelecto, sem permitir que penetre o coração de maneira a que seus atos sejam apenas essas leis em ação, em
todos os seus comportamentos? Por isso, também o conhecimento apenas, sem ligação ao coração, ao sentir de
verdade, a verdade contida nesse conhecimento, também não chega para podermos avançar.
Paremos um pouco para pensar. Dediquemos alguns minutos que sejam, ao nosso Espirito, e, analisemos o que
acontece com a vida ilusória da matéria. Nada levamos, por mais pequeno que seja, para lá da morte do corpo.
Porquê então ficar a amealhar bens e riquezas de todo o género?
Não temos poder sobre nada nem ninguém depois da morte. Porquê então exercer o poder, humilhando e
escravizando outros homens, nossos irmãos de caminho, que apenas se encontram temporariamente em
posição mais humilde que a nossa?
Juntamos dinheiro em contas monstruosas escondidas em bancos, deixando de pagar os devidos impostos para
auxilio ao nosso país e ao nosso povo, roubando e prejudicando os mais pobres e necessitados. Porquê, se
sabemos que o dinheiro apenas serve para ser usado na Terra e nada mais?
Ficamos de mal, e por vezes cometemos crimes horrendos com famílias e amigos, quantas vezes apenas por
pequenas coisas materiais ou até por simples divergências de opinião sobre algum assunto. Porquê, se sabemos
que enquanto todos os nossos inimigos não se tornarem nossos amigos, não alcançaremos qualquer grau de
evolução superior?
Pensemos muito bem sobre isso. Ninguém pode fazer nada no nosso lugar, apenas cada um de nós pode tomar
decisões sobre a própria vida, e bem ou mal, também é o próprio que recebe o louvor ou o castigo, castigo que
não o é, mas sim, a consequência ou o efeito da sua decisão ou atitude, que a estar errada, terá infalivelmente
que ser corrigida. São as Leis, completamente justas em ação, e portanto, sem quaisquer regalias para quem
quer que seja, acreditando ou não em Deus, acreditando ou não na continuação da vida, acreditando ou não na
reencarnação, acreditando ou não no que quer que seja, por isso, também se diz que são as “Leis Naturais”,
necessárias para nos mantermos sempre no caminho certo ou nos trazer de volta a ele, e para conseguirmos a
luz de espirito e a fé suficientes para resistirmos às tentações ilusórias deste plano, ainda tão longe da perfeição.

Interconectividade *
A. Pinho da Silva
A Lei da Interconectividade, que é a grande lei da Física Quântica,
demonstra que estamos interligados uns com os outros e também com o planeta
(Moacir C. A. Lima in Quântica – Espiritualidade e Saúde).
Pois bem, isto só é novidade por estar no campo da ciência, porque pelo
menos desde Jesus tal lei já está afirmada - só que não percebida no seu alcance real
por situada no campo da religião e, possivelmente, de alguma doutrina filosófica.
Jesus anunciou esta lei quando revolucionando o conceito e o
entendimento de Deus no-lo pôs como Pai justo e bom, logo, a todos nos irmanando
como filhos seus. Isto significa que entre todos – e toda a criação, diga-se – se
estabelece um vínculo psíquico que, de forma mais ou menos intensa, une.
Sabendo-se hoje que, afinal, tudo o que existe outra coisa não é que
energia, ainda que em frequências vibratórias diferentes, e conhecendo-se melhor o
desconcertante comportamento das partículas e das ondas, facilmente se concebe o
tudo e o todos ligados a tudo e a todos.
Assim se percebe também Paulo de Tarso quando no Areópago diz aos
atenienses: “É nele (Deus) realmente que vivemos, nos movemos e existimos.” A
inferência imediata é a de que se em Deus vivemos, nos movemos e existimos,
individual e colectivo, singular e plural mutuamente se reflectem. E necessariamente
interagem – para o melhor e para o pior.
Agora que a Ciência nos traz verdade que liberta, começamos a perceber
que o nosso grande problema no relacionamento com o Cristo planetário é ele estar
muito à nossa frente no conhecimento, para que entendamos a virtude. Bom seria
(será) que a Quântica, entre outras “novas” ciências, possa, pelo conhecimento, fazer
ver a necessidade da virtude.
Se assim for, ciência e religião deixarão de estar em campos opostos e
poderão cada uma ler na outra a instrução que lhe falta para avançar, até ao dia em que
se fundirão numa qualquer síntese de conhecimento e virtude. Talvez em o Amor, já
que o Amor é o futuro, porque é a mais pura e poderosa energia, senão a fonte donde
promana tudo o que existe.
Não será por casualidade que a intuição, que se manifesta espontânea
na religião (e dizem que também na poesia), antecipa que Deus é amor. Poderá ser um
entendimento ainda algo bisonho, mas se permitir a fraternidade universal, é um
óptimo entendimento.
Amar a Deus sobre todas as coisas é integrar-se na Consciência Cósmica
(como actualmente é voga dizer-se), amar ao próximo como a si mesmo surge em
decorrência natural de quem em Deus viva, mova-se e exista; o “amai-vos e instrui-vos”
dados como mandamentos aos espíritas dirão no mesmo sentido, mas numa linguagem
mais adequada à mentalidade do homem que está capaz de entender as coisas já ditas
mas que ficaram veladas. E entender a Relatividade e a Quântica, que muitas delas
desvela.

* Publicado originalmente no Jornal de Espiritismo

“A beleza é um dos atributos
divinos. Deus colocou nos
seres e nas coisas esse
misterioso encanto que nos
atrai, nos seduz, nos cativa e
enche a alma de admiração. A
arte é a busca, o estudo, a
manifestação dessa beleza
eterna, da qual aqui na Terra
não percebemos senão um
reflexo.”
León Denis. O Espiritismo na
arte
Capa: quadro de Juan Antonio Torrijo la Torre, oferecido à ACEMI

10:00 – Abertura
10:30 – 11:30 Lei de Causa e Efeito: Livre-Arbítrio ou Determinismo? - Leonor Leal
11:30 – 12:30 Inteligência e Livre-Arbítrio - João Gonçalves
ALMOÇO
15:00 – 15:30 Momento musical - João Paulo Gomes;
Uma Cotovia chamada Liberdade - A. Pinho da Silva
15:30 – 16:30 Consciência: Sentinela de Deus? - Filipa Ribeiro
INTERVALO
17:00 – 18:00 Liberdade no reino Animal - Jorge Gomes
18:00 – Encerramento

