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Tabacaria
Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os
sonhos do mundo.
(…)
Que sei eu do que serei, eu que não sei
o que sou?
Ser o que penso? Mas penso ser tanta
coisa! (…)
Fiz de mim o que não soube,
E o que podia fazer de mim não o
fiz. (…)
Quando quis tirar a máscara,
Estava pegada à cara.

Álvaro de Campos no poema ‘Tabacaria’ deixa-nos a pensar:
afinal quem somos? O que significa afirmar ‘quando quis tirar a
máscara, estava pegada à cara’?
No dia a dia, quando alguém à nossa volta modifica a sua
postura, a sua maneira de pensar ou sentir, por precipitação e/
ou por ignorância, consideramos que aquela pessoa está a
enganar-nos ou andou a enganar-nos: ‘o marido já não é a mesma
pessoa’ ou ‘o amigo já não é o mesmo’. Mas como podemos exigir
que os outros sejam sempre os mesmos, que os outros não se
auto – descubram e naturalmente se modifiquem? Como
podemos exigir a estagnação? Seremos nós perfeitos ou
estaremos estagnados e ainda não o percebemos?
Afinal, porque é que se tende a querer que os outros
mantenham sempre a mesma imagem? Que apegos nos
preenchem a alma?
Joanna d’ Angelis, em psicografia de Divaldo Franco, na obra O
Homem Integral (pág. 86) afirma: “Buscando enganar a própria
realidade, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio
da consciência. Evita a reflexão esclarecedora, que o pode desalgemar
dos problemas e permanece em contínuas tentativas de negar-se,
mascarando a sua individualidade.”

Álvaro de Campos, in "Poemas"

Isso significa que, sem estarmos conscientes do que realizamos
de Fernando
Pessoade imagens que estão longe da consciência desperta, mas que parecempodemos Heterónimo
viver em função
da projeção
nos ser reais.
Na infância, na relação com os pais, inicia-se a adaptação ao mundo exterior, a formação da imagem do eu,
a persona ( na Grécia Antiga, no teatro grego, utilizavam-se as máscaras para representar o caráter das
personagens). Na relação com os amigos, com os professores, com a sociedade, dá-se a adaptação ao
mundo exterior, o que é normal, tendo a persona ou a máscara, a função de estabelecer a adaptação do
Ser ao mundo exterior.
A persona protege a verdadeira identidade: a forma como a criança se molda ao ambiente exterior é
essencial para o seu crescimento. Mas a criança cresce e o indivíduo precisará de se descobrir para além
dos papéis que socialmente representa: o papel do médico, que percebe como diferente do papel do
astronauta; o papel do pai que percebe como diferente do papel da mãe; o papel de adepto dum clube ou
de um partido político.
O uso destes papéis, embora essencial, não pode ser vivido com uma intensidade que negue a reflexão
sobre quem somos, pois as consequências desta negação resultarão em doenças psicológicas e somáticas
e o castelo acabará por ruir.
Na verdade, a consciência acaba por trazer para a nossa vida incómodos, inquietações, fobias, medos,
para nos levar ao auto – questionamento, à auto – descoberta, para além do ego, do ‘eu’ dominador, de
posse, que valoriza a imagem, o poder, o brilho, o aplauso, o mundo exterior. Mais tarde ou mais cedo
perceberemos que devemos usar os papéis mas sem esquecer que somos mais do que eles. A
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individualidade deve expressar-se nesses papéis, na persona, na personalidade trabalhada

Enquanto essa tomada de consciência não acontecer vivemos a transmitir a persona mas a pensar que
sabemos quem somos. Entretanto, os outros também acreditam que nos conhecem e baseiam as suas
expetativas nessa imagem: tanto uns como outros, longe da consciência.
Divaldo Franco num dos programas da TVCEI, ‘Encontro com Divaldo’, conta-nos uma história apresentada
por Eckhart Tolle na sua obra Um Novo Mundo, (o anel perdido), a qual passamos a narrar e que demonstra
como pode ocorrer o trabalho do desapego às imagens criadas pelo ego a nosso respeito e do mundo com
o qual nos relacionamos.
“Quando comecei a exercer a profissão de conselheiro e professor espiritual, visitava duas vezes por semana uma
senhora que tinha um cancro, que estava já disseminado por todo o corpo. Ela era professora, tinha cerca de quarenta
e cinco anos e os médicos não lhe tinham vaticinado mais do que alguns meses de vida. Por vezes, trocávamos
algumas palavras durante as visitas, mas a maior parte do tempo ficávamos sentados em silêncio e, à medida que as
sessões foram decorrendo, ela teve os seus primeiros vislumbres da paz que se encontrava dentro de si, cuja
existência desconhecia na sua atribulada vida de professora.
Contudo, um dia encontrei-a num estado de grande aflição e irritação. «O que é que aconteceu?», perguntei-lhe eu.
O seu anel de diamantes, com um valor monetário e sentimental bastante elevado, havia desaparecido, e ela tinha a
certeza de que fora roubado pela mulher que vinha cuidar dela todos os dias durante algumas horas. Afirmou que
não compreendia como é que alguém era capaz de ser tão insensível e cruel ao ponto de lhe fazer uma coisa daquelas.
Perguntou-me se deveria confrontar a mulher ou se seria melhor chamar imediatamente a polícia. Eu respondi-lhe
que não a podia aconselhar, mas pedi-lhe para pensar na importância que o anel ou outra coisa qualquer tinha para
ela nesta altura da sua vida. «Não está a perceber», retorquiu ela, «este anel era da minha avó. Eu usava-o todos os
dias, até que adoeci e as minhas mãos incharam muito. Para mim significa mais do que apenas um anel. Como posso
não ficar aborrecida?»
A rapidez da resposta, a raiva e o tom defensivo que se adivinhava na sua voz eram indícios de que ela ainda não se
tinha tornado suficientemente presente para olhar para dentro de si própria, para se libertar da sua reação
relativamente ao sucedido e observar ambos. A raiva e a postura defensiva eram sinais de que o ego continuava a
falar através dela. Então, eu disse-lhe: «Vou fazer-lhe algumas perguntas, mas em vez de responder logo, veja se
consegue encontrar as respostas dentro de si mesma. Vou fazer uma pequena pausa após cada pergunta. Quando a
resposta surgir, pode não vir necessariamente sob a forma de palavras.» Ela declarou que estava pronta para ouvir
as perguntas, que fiz em seguida: «Tem consciência de que um dia vai ter de se desprender do anel, talvez dentro em
breve? De quanto tempo mais precisa até estar pronta para se desprender dele? Vai passar a ser menos do que aquilo que
é quando o fizer? Quem você é ficou diminuído pela perda?» Ela manteve-se em silêncio durante alguns minutos após
a última pergunta.
Quando recomeçou a falar, tinha um sorriso no rosto e parecia estar em paz. «A última pergunta permitiu-me
perceber algo importante. Primeiro, fui à minha mente à procura de uma resposta e ela disse-me: “Sim, é claro que
ficaste diminuída.” Depois, perguntei novamente a mim própria: “A pessoa que eu sou ficou diminuída?” Desta vez,
tentei sentir em vez de pensar na resposta. E, de repente, fui capaz de sentir o meu Eu Sou. Nunca tinha sentido isto.
Se consigo sentir o Eu Sou de uma maneira tão forte, então quem eu sou não foi nada diminuído. Ainda o sinto agora,
é algo pacífico, mas muito vivo.
(…) Nas suas últimas semanas de vida, à medida que o seu corpo ia ficando mais fraco, ela tornou-se cada vez mais
radiosa, como se a luz brilhasse através dela. Deu muitos dos seus haveres, alguns deles à mulher que julgava ter-lhe
roubado o anel, e sempre que se desprendia de alguma coisa, a sua alegria aumentava. Quando a mãe dela me
telefonou a informar de que ela tinha falecido, também me disse que, após a sua morte, o anel fora encontrado no
armário dos medicamentos, na casa de banho. Teria a mulher devolvido o anel ou teria ele estado sempre lá? Nunca
saberemos. Mas, pelo menos, uma coisa sabemos: a vida dar-nos-á a experiência mais útil para a evolução da nossa
consciência.”

A tomada de consciência desta professora de que ela era mais do que a imagem que tinha de si própria,
auxiliou-a a encontrar a paz, o seu caminho verdadeiro.
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Afinal, o que na verdade perdemos quando desaparece um objeto, um estatuto, a imagem que tinhamos
do outro? Quem somos ficou diminuído por aquilo que consideramos que foi uma perda?
O Espírito Joana d’Angelis, ainda pela psicografia de Divaldo Franco, conta-nos a história dos doze pratos
que ajuda a pensar as perdas e a perceber que somos mais do que as ideias que inteletualmente preenchem
a nossa mente, as crenças passageiras acerca de nós próprios, dos outros, do mundo exterior, da vida.
“Um príncipe chinês orgulhava-se de sua coleção de porcelana, de rara quão antiga procedência, constituída por doze
pratos assinalados por grande beleza artística e decorativa.
Certo dia, o seu zelador, em momento infeliz, deixou que se quebrasse uma das peças. Tomando conhecimento do
desastre e possuído pela fúria, o príncipe condenou à morte o dedicado servidor, que fora vítima de uma circunstância
fortuita.
A notícia tomou conta do Império, e, às vésperas da execução do desafortunado servidor, apresentou-se um sábio
bastante idoso, que se comprometeu a devolver a ordem à coleção, se o servo fosse perdoado.
Emocionado, o príncipe reuniu sua corte e aceitou a oferenda do venerando ancião. Este solicitou que fossem
colocados todos os pratos restantes sobre uma toalha de linho, bordada cuidadosamente, e os pedaços da preciosa
porcelana fossem espalhados em volta do móvel.
Atendido na sua solicitação, o sábio acercou-se da mesa e, num gesto inesperado, puxou a toalha com as porcelanas
preciosas, atirando-as bruscamente sobre o piso de mármore e arrebentando-as todas.
Ante o estupor que tomou conta do soberano e de sua corte, muito sereno, ele disse:
– Aí estão, senhor, todos iguais conforme prometi. Agora podeis mandar matar-me. Desde que essas porcelanas
valem mais do que as vidas, e considerando-se que sou idoso e já vivi além do que deveria, sacrifico-me em benefício
dos que irão morrer no futuro, quando cada uma dessas peças for quebrada. Assim, com a minha existência, pretendo
salvar doze vidas, já que elas, diante desses objetos nada valem.
Passado o choque, o príncipe, comovido, libertou o velho e o servo, compreendendo que nada há mais precioso do
que a vida e si mesma.”

O que é mais valioso: as imagens que daqueles que nos rodeiam ou as pessoas? Será que não valemos mais
do que o que aparentamos? Será que o outro não vale mais do que aparenta?
Conta, ainda, Divaldo Franco:
Um homem idoso foi ao geriatra. Estava na consulta, olhou para o relógio preocupado e disse: - Doutor, são quase 15
horas e eu preciso de sair imediatamente e ir ao sanatório visitar a minha mulher! E o Doutor perguntou: - E o que
tem a sua mulher? – Ah! Ela sofre de Alzheimer, ela não guarda memória de nada! Mas, todas as quintas feiras, pelas
15 horas eu vou visitá-la. Canto para ela, conto-lhe histórias. Converso com ela. Sorrio e depois de duas/ três horas,
volto para casa! E o médico perguntou-lhe: - Ela tem consciência da sua presença? Demonstra alguma emoção? – Não!
Ela está totalmente isolada no seu mundo! - Meu amigo – disse-lhe o médico – se ela não sabe se você foi ou não foi,
que diferença faz você ir ou não ir hoje? - É verdade, ela não sabe! Mas, eu sei!
O que era importante não era ela saber: era a sua consciência de estar ao lado dela num momento em que ela
precisava dele! Não era importante que ela estivesse consciente! Porque ‘o saber’ era uma forma de retribuição e ele
apenas desejava DAR!
A dádiva era o mais importante! A realização da consciência conduzia este homem, tendo como preocupação
proporcionar a outrem o bem-estar, a alegria! Este é o altruísmo que a Doutrina Espírita denomina como ‘a caridade’.
Esta é a iluminação do ser profundo e não do ego: a misericórdia, a compaixão, que permite que a luz de dentro se
exteriorize.
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Reconciliação com Deus pelo acto de dar
Filipa Ribeiro

“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez
novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o
ministério da reconciliação; Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes
imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores
da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos
reconcilieis com Deus”.
2 Coríntios 5:20

O apóstolo dos gentios não se cansa de nos convocar para uma vida nova ao lado de
Jesus. Os que conhecem o Evangelho dizem-se Cristãos, sentem o chamamento do Amor e devem ser
novas criaturas. Mas o que significa isto? Paulo de Tarso foi o exemplo vivo da renovação interior e do
abandono das coisas velhas. O seu nome era Saulo, era doutor da lei judaica, tinha orgulho na sua raça e
na sua posição social. Dirigia-se a Damasco para perseguir os Cristãos, os mesmos que o ajudaram
depois que ficou temporariamente cego, após o encontro com Jesus. Esta história belíssima é-nos
contada pelas mãos de Chico Xavier no livro Paulo e Estêvão, cuja leitura é um verdadeiro empurrão
para essa nossa mudança interior. Progressivamente, Paulo deixou o orgulho e a vaidade, abraçou o
Evangelho e pôs-se ao serviço da mensagem de amor que o levaria em peregrinação pelo Ocidente. O
Homem novo em que se converteu o apóstolo dos gentios reconciliou-se com Deus através de Jesus.
Inicialmente, estava alheado da lei de amor e verdade em que todos vivemos e a que todos somos
permeáveis em diferentes medidas. A nova criatura nasce de uma firme decisão de abandonar as coisas
velhas e de se reconciliar com a fonte de vida, paz e sabedoria. Este não é um processo fácil nem sequer
rápido. Exige a paciência e a humildade como exercícios diários que, enquanto candidatos a criaturas
novas, devemos fazer para abandonar séculos de orgulho e egoísmo. Cada nova experiência quotidiana
é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, até as experiências mais corriqueiras, como
também mostrou Jesus durante a sua passagem na Terra. E cada oportunidade desperdiçada volta a
repetir-se as vezes que forem necessárias até aprendermos a lição ou corrigirmos a atitude. Até o
coração doer e se cansar e aí, como Paulo, perguntamos: “Senhor, que queres que faça?”. A dor faz
parte da pedagogia cósmica, mas o sofrimento é opcional. Sofremos quando rejeitamos as lições – duras
é certo – e nos vitimizamos ou fazemos mau uso das palavras, dos sentimentos e das acções. Paulo,
entre outras coisas, prova que é possível tornarmo-nos criaturas novas e que a tal da reforma interior
não é apenas uma expressão bonita.
Uma das maiores lições de Jesus era a forma como ele se dava, ou seja, mais do que
aquilo que ele dava, a atitude com que dava. Paulo seguiu-lhe os passos nesse aspecto.
E nós, como damos na nossa vida, seja uma esmola ou uma palavra amiga? Deve-se
doar com uma atitude de reverência, generosamente, com humildade e com uma atitude amigável. É
isso que testemunhamos sobre Jesus em relatos como o de Humberto de Campos, no livro Boa Nova,
psicografado por Chico Xavier. Eis, então, algumas lições que podemos retirar de Jesus sobre como doar:
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1.

Doe com uma atitude de reverência a Deus. Conseguimos adquirir as coisas porque nos foi
dada a capacidade e a oportunidade de adquirir essas coisas. Com uma atitude
adequada, quando damos praticamos também um acto de gratidão a Deus por tudo o que
recebemos na vida. Se não temos a compreensão de que dar é um acto de reverência e
respeito a Deus, esta nossa acção torna-se um pouco estéril.

2.

Devemos doar até sentirmos a dor da doação, isto é, até sermos afectados por isso. Por
outras palavras, devemos doar generosamente. Essa é até uma forma de empatizarmos com a
dor de quem sente uma necessidade. E não era isso que Jesus fazia quando curava ou
alentava? Não foi dor que Jesus sentiu ao testemunhar as atitudes interesseiras que
desperdiçavam o que ele doava em conhecimento?

3.

Devemos ainda doar com humildade, pois cada pessoa recebe por diversas vezes tendo sido
agraciada com um corpo humano e também com o mundo. Não é, pois, adequado doar com a
atitude “isto é mais do que a pessoa merece”. Essa atitude revela quem dá como alguém que
não dá valor ao que tem e indica uma falta de sensibilidade para com a pessoa necessitada.
Sentir-se superior ao que está em maior necessidade só revela uma mente sem maturidade.

4.

Quando, pelas mais variadas razões, estamos incapazes de prover o nosso sustento temos que
pedir ajuda. Ninguém quer estar na posição de ter que pedir assistência e, por isso, é difícil,
para muitos, aceitar e pedir ajuda. Quem dá deve, portanto, valorizar a oportunidade de
dividir e ser grato por estar na posição de ajudar.

5.

Por fim, dar com uma atitude amigável, pois, normalmente, é mais fácil receber de alguém
que parece um ser igual. Se o doador é visto como um amigo, quem recebe não se sente
privado de auto-estima.

Curiosamente, encontramos esta noção e descrição do acto de dar nos principais
textos que a humanidade recebeu: o Evangelho, as Cartas de Paulo e até na Bhagavad Gita. Nesta
última obra da India Védica, descreve-se como a atitude adequada para doar é chamada
harmoniosa; porém, o facto de quem recebe poder retribuir o favor ou não, não pode influenciar a
decisão de doar. Se doamos apenas a alguém que pode retribuir o favor, a doação é mais um
investimento. Isto mesmo tem sido provado em trabalhos de neurocientistas como Jorge Moll que,
como resultado de várias experiências que analisaram o fenómeno da filantropia, concluiu que
existiam três tipos de caridade: a filantropia (auxílio mediante recompensa); a caridade (auxílio com
sofrimento de quem dá) e a verdadeira caridade (auxílio mediante a compaixão para com quem
recebe).
Paulo fez-se embaixador desta mensagem de reconciliação com Deus, convidando
os cristãos de Corinto a reconciliarem-se através das suas cartas. O conteúdo destas epístolas
permanece espantosamente actual e vigente, mas precisamos de abraçar verdadeiramente o
Evangelho para as compreender.
Nos tempos actuais, já quase não recebemos cartas, mas o convite das cartas de
Paulo é-nos endereçado também através da visão espírita. Saibamos nós lê-las e vivê-las.
Tenhamos, pois, corações mais permeáveis ao amor para que as experiências da
vida possam fazer de nós novas criaturas, harmonizadas com a lei natural que está escrita na nossa
própria consciência.
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Reflexão antes do julgamento
Carolina Fortuna (DIJ/ACEMI)
“Uma das mais belas lições qua tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente
não julgar a quem quer que seja.” – Chico Xavier
Qual de nós nunca olhou para o outro e o julgou? Seja pela sua aparência física, ou até pela sua
orientação sexual. Quem nunca julgou que atire a primeira pedra. Pois. Admita que já o fez. Não há problema nisso.
Ainda não somos assim tão perfeitos ou evoluídos. E é algo que, com um pouco de esforço, conseguimos mudar.
Antes de mais devemos perceber o quanto os nossos julgamentos interferem com a autoestima e com o
equilíbrio da vida do outro indivíduo. Sim, porque as pessoas não são de ferro, embora algumas o aparentem ou,
pelo menos, tentem. As pessoas são frágeis e, quando vamos a ver, é tarde demais para apanhar e juntar todos os
pedacinhos.
No fundo - e vamos todos acabar por perceber isso -, os nossos julgamentos baseiam-se nos
nossos defeitos, transportamos aquilo que não suportamos em nós para o outro, ou salientamos os defeitos de
alguém porque não conseguimos viver com todas as suas qualidades que vemos como melhores do que alguma
coisa que haja em nós. Já dizia Vera Jacubowski que “quando passamos a julgar o outro é que percebemos que o
maior defeito em nós…”, isto é, se estivermos com atenção, podemos ver que quando julgamos o outro, o problema
está realmente em nós. Tal como referi, vemos os nossos defeitos nos outros e muitas vezes temos até uma certa
“inveja” das suas qualidades.
Antes de julgarmos o outro devemos olhar para nós. Nós também temos defeitos, não somos diferentes do
outro, não somos melhores do que o outro. Contudo, é-nos mais fácil julgar o outro que a nós próprios. É mais fácil
lidar com os defeitos dos outros do que com os nossos. Simples. Podemos ver isso quando Antoine de SaintExupéry: “É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és
um verdadeiro sábio.” E, em parte é por isso que nos devemos preocupar primeiro connosco, é mais um passo para
o nosso processo evolutivo ver os nossos defeitos e sermos capazes de os julgar de uma forma construtiva.
Por vezes acabamos até por nos esquecer de que nós mesmos também somos alvo desse julgamento e
alguns de nós acabamos até reprimidos, por vezes devido um medo estúpido de um julgamento que não existe. Mas
sentimos esse medo. Medo de que as pessoas falem mal de nós nas nossas costas, que reparem em cada defeito,
quando ouvimos risinhos pensamos que é por nossa causa, quando ouvimos sussurros pensamos ser sobre nós,
quando não é. E privamo-nos de mostrar o que realmente somos, ficamos inseguros. “Quanto de nós guardamos
nas sombras, com medo do que os outros possam pensar, de julgamentos, de sermos examinados? O que poderia
acontecer se nós deixássemos que a luz nos banhasse, expuséssemos as nossas vulnerabilidades, permitíssemos
familiaridade para subirmos no palco, mesmo que por um breve momento? O que eles veriam?”. Mas enquanto
isso, podemos sentir um pouco do que os outros sentem quando é ao contrário, quando é com eles.
Assim, deixemos de julgar os outros antes de nos olharmos no espelho e vermos que também nós
temos defeitos. E deixemos também de ser inseguros, de pensar que todos nos estão a examinar em todo lado.
Mostremos o que somos. A totalidade. Deixemos os outros ver do que somos capazes, que ninguém nos pode
reprimir, que somos mais fortes do que todos os julgamentos. Porém - e esta é a grande lição a lembrar –, não
julguemos para não sermos julgados.
E lembrem-se das palavras de Chico Xavier,
“Uma das mais belas lições qua tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente não julgar a
quem quer que seja.”
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FALSOS PROFETAS – LOBOS DISFARÇADOS DE CORDEIROS
Arlindo Pinho

“Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós
com vestes de ovelhas, mas que por dentro são
lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis.”
(Mt 7:15,16)

Em todas as religiões ditas Cristãs se fala da vinda de falsos profetas, uma advertência
do próprio Cristo. Então, uns imaginam que serão profetas, mas idênticos àqueles que se encontram
descritos na Bíblia, outros acham que eles já se encontram nas outras religiões que não aquela que
seguem; os Católicos imaginam esses falsos profetas como os Pastores das testemunhas de Jeová, os
Pastores da IURD, entre os protestantes, entre os budistas, entre os Dirigentes Espiritas, etc.; cada um
dos outros das várias religiões, imagina o mesmo para as outras que não a sua, e assim para os outros
é também na Católica que estão os falsos profetas, e todos se acham com razão, encontrando por
vezes até algumas justificações, com alguma lógica, para as suas deduções.
O que podemos garantir é que a realidade é bem outra, e que esses falsos profetas
estão dentro de cada uma daquelas que consideramos a nossa religião, e é aí, no mesmo meio, no
convívio entre todos os adeptos da mesma crença, passando aos olhos comuns dos que com eles
convivem, como verdadeiros crentes dessa mesma fé, que conseguem fazer os maiores estragos; Não
são os que estão nas outras religiões que estragam a nossa, esses não podem prejudicar-nos grande
coisa, mas sim, aqueles que estão na nossa, carregados de outros interesses e com outros fins, que
destroem, sem que ninguém dê por isso, pois estamos confiantes que sejam dos nossos e que seguem
o mesmo ideal.
Os mais perigosos utilizam as palavras certas como se estivessem a defender aquele
Credo, fazem até propaganda dessa doutrina, chegam por vezes a operar verdadeiros milagres e
prodígios, revelam-se muitas vezes conhecedores de profundos mistérios, possuem algumas vezes
capacidades invulgares e dons excecionais, até de cura de algumas enfermidades de toda a natureza;
são estes os de categoria mais alta, que visam no entanto também alvos bem mais elevados e mais
distantes; querem alcançar os seus objetivos mas parecem ter toda a paciência do mundo, e na
realidade têm a necessária para esperar o momento certo, a fim de não se comprometerem, nem ao
trabalho já feito, nem ao seu disfarce. Não deixam no entanto, com todo o jeito e com todos os
necessários detalhes, de lançar aqui a cizania, ali a intriga, acolá a confusão e a dúvida; mentem às
pessoas certas e que neles confiam, sabendo que eles, por confiarem, não irão tirar nada a limpo
sobre o que foi dito; mas também são capazes de insultar, agredir e perseguir com mentiras ou falsas
verdades para derrubarem todos os que não se curvam às suas pretensões e que duvidam da sua
autoridade, ou então lhe são um empecilho para atingir os seus objetivos. Estes querem chegar aos
mais altos níveis, querem dirigir, querem comandar, querem o bastão á viva força, e se por Acaso são
descobertos, não conseguindo alcançar seus intentos, abandonam essa comunidade, falando e
murmurando contra ela com testemunhos falsos, a fim de denegrir todo o núcleo, e mesmo depois do
abandono, ainda por longo tempo se fará sentir, como uma peçonha, a carga negativa de suas
energias, espalhadas por tudo e todos os que estiveram em seu contato.
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Os outros, os de mais baixo nível, os interesseiros mas mais ignorantes, apenas
exploradores e charlatães, que exercem sua influência mais sobre os incautos aproveitando-se da sua
boa-fé, colhem mais rapidamente os proventos que estão na sua mira, sabendo no entanto que não vão
conseguir enganar por muito tempo, e por isso, aproveitam o mais que podem durante esse espaço de
tempo mais limitado.
O Divino Mestre preveniu-nos quando disse: “Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a
vós com vestes de ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis.”
É, portanto, na atenção ao fruto que cada um produz, que nós mais rapidamente
podemos detetar quem é o falso profeta, e não indo á sua procura nas outras religiões, até porque
como já o dissemos, os falsos profetas das outras pouco podem afetar a nossa, a verdadeira atenção
deve estar voltada para o nosso núcleo, núcleo ao qual devemos dar toda a nossa confiança mas
também toda a vigilância. “Orai e vigiai”, foi outro alerta do Mestre Maior, e, se esse alerta se deve
aplicar principalmente sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, pode
aplicar-se também, e com grande eficácia e benefício, na descoberta dos que se vestem com pele de
cordeiros ou ovelhas, mas que por baixo dessa roupagem, são os “lobos vorazes”.
Pensemos bem sobre isso, mas tratemos também de trabalhar nisso. Se os houver na
nossa religião, quanto mais rápido forem descobertos, também melhor e mais forte se tornará esse
grupo ou religião, e mais facilmente também, se poderá fazer crescer e desenvolver, o verdadeiro Amor,
aquele do qual Jesus nos falou na teoria e demonstrou na prática, e isso acontecerá na nossa religião,
seja ela qual for.

13

IDOSOS, A SUCATA HUMANA. LARES, O FERRO-VELHO
Margarida Azevedo

Com a insensibilidade a que esta sociedade chegou, desmembrando a família e tudo o
que dela faz parte, os idosos tornaram-se um peso morto. O que resta das famílias resume-se a
problemas económicos, à fragilidade das mesmas, a horários de trabalho absolutamente desgastantes, à
fadiga psicológica resultado do excesso de preocupações, à falta de tempo para estar em casa e desfrutar
da companhia dos familiares, à indisponibilidade mental para resolver os assuntos domésticos.
Perante este quadro, o idoso fica entregue aos cuidados de técnicos especializados que
os encaram, naturalmente, como o seu meio de vida e não como pessoas que precisam de afecto. Neste
mundo de técnica para tudo, mudar fraldas, fazer a higiene, dar a medicação, ou simplesmente dar uma
refeição é actividade exclusiva de um técnico geriátrico.
Porém, quando o Estado não quer gastar dinheiro com esses técnicos, ou não pretende
abrir mais casas para os que estão em fase terminal, lembra-se da família; mas como esta está
indisponível, pelas razões acima descritas, entre outras, cai-lhe em cima, com todas as forças, alegando
que são os familiares que não querem os idosos em casa.
As políticas desastrosas que governam as sociedades pós-modernas, ao desenvolverem e
alimentarem os conflitos sociais, caiem redundantes sobre as famílias acusando-as de desprezarem os
seus idosos, como quem quer livrar-se de um peso morto. Porque os mais frágeis alvos e porque mais
expostas, as famílias vêem-se, assim, confrontadas com a exclusão social, para a qual em nada
contribuíram.
Há que salientar que parte significativa das nossas famílias não pode pagar a deslocação
de técnicos que dão apoio domiciliário, as reformas dos idosos são miseráveis, o que culmina em
situações verdadeiramente dramáticas.
Os que estão nos lares, autênticos depósitos sucateiros ou apenas a sala de espera do
cemitério, vivem a triste realidade de estarem ausentes do ambiente familiar, tratados sem afecto, não
raro agredidos na sua dignidade de seres “ainda” humanos, entregues ao que sobra de si mesmos. Nesses
asilos, onde alguns têm a felicidade de serem visitados por um ou outro familiar que lhes leva um
pacotinho de bolachas ou umas bananinhas (fruta mais macia para quem não tem dentes), são os
invejados pela comunidade do ferro-velho; quanto aos acamados, entubados, que comem por meio de
sondas, que vivem de papo para o ar, a esses já ninguém liga.
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Perante tudo isto, amigo Leitor, deixe-me que lhe diga:
. ame os seus familiares e amigos do nascer ao morrer, na saúde e na doença, na alegria e
na tristeza, na prosperidade e na adversidade;
. ame a todos, novos e velhos, pois o Espírito continua a ser o mesmo;
. não tenha em atenção o aspecto físico, o Espírito que nele habita é muito diferente do
corpo que está à sua frente. Lembre-se, em corpos deficientes há grandes Espíritos;
. quando orar por alguém doente, não o faça por pena, mas de coração aberto e na
certeza de que o paciente é largamente beneficiado com a sua oração;
. ainda que o idoso já não consiga falar, trate-o com o maior respeito e dedicação. Ele
continua a ser a mesma pessoa, é apenas o corpo que está desgastado.
O cristão não deve pensar que está mais consciente destes problemas que os seus
concidadãos das outras confissões religiosas, ou que tem melhores soluções. Não pode igualmente ter o
pretensiosismo de que a sua forma de perspectivar este tipo de realidades é mais coerente ou mais
enfática.
Lamentavelmente, as sociedades cristãs não deram o exemplo nestas matérias. Criaram
instituições de toda a natureza, desde escolas, lares para idosos, facultaram a educação a quem não a
podia pagar e a assistência médica de igual forma. Porém, o vil metal rapidamente ditou as suas regras, e
aquilo que era um bem tornou-se em matéria de perdição.
As sociedades cristãs precisam urgentemente de se repensar a si próprias, e os cristãos
de regressar ao Evangelho. Não interessam as doutrinas, mas o amor que as move e alimenta. Os nossos
idosos não podem esperar por tudo aquilo a que têm direito. Não lhes podem negar o fragmento de
espiritualidade ainda cá deste lado. Quanto à debilidade, isso não passa de mera desculpa para a grande
viagem, tal como ir passear ao jardim é apenas vontade de partir, ausentar-se por algum tempo...
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