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O Espiritismo se tornará crença comum, ou ficará sendo partilhado, como crença, apenas por algumas pessoas?
“Certamente que se tornará crença geral e marcará nova
era na história da Humanidade, porque está na natureza
e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar
grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a
convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por
amor próprio, outras por causas inteiramente materiais.
Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores
se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena
de se tornarem ridículos.”
(O Livro dos Espíritos – parte terceira – cap. VIII, item
798)
As lutas estão aí. A certeza de que valem a pena continua a dar forças para sustentá-las. Mas são, de facto,
grandes lutas, porque se os opositores pela convicção
situam-se fora de portas, número significativo de opositores por interesse estão instalados dentro do movimento
espírita. O grande perigo está nestes últimos, já que
quando chega a abril erguem O Livro dos Espíritos como estandarte, enquanto
nos restantes onze meses com maior ou menor subtileza o combatem, ao passo
que a força natural das coisas levará os primeiros a aceitá-lo.
Como diz Bezerra de Menezes, em psicografia de F. C. Xavier, “Allan Kardec,
nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé
não faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes
mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento.”
A. Pinho da Silva

“(…) Em poucos dias, os ratinhos aprenderam as regras e só
produziam sons graves para receber a recompensa sólida: controlavam o computador apenas através da actividade cerebral.
O passo seguinte foi testar o conhecimento e a intencionalidade da acção e estes comprovaram-se. Foi impressionante. (…)”
Notícias Magazine, 18.03.2012, pag. 50

Livro dos Espíritos
593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto?
“Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas, não vês
que muitos obram denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada.”
595. Gozam de livre-arbítrio os animais, para a prática dos seus atos?
“Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de acção, de que
desfrutam, é limitada pelas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo
inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade, possuem-na restrita aos atos
da vida material.”
597. pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de acção, haverá neles algum princípio independente da matéria?
“Há e que sobrevive ao corpo.”
604 a). A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contacto entre alma dos animais e a do homem?
“É, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral.”

Evangelho no Lar
09/05 - “Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: «Vê lá: ficaste curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior».” - Jo 5, 14
As enfermidades são, certamente, consequência do pecado. Quem nasce já enfermo, só pode
ter pecado em existência anterior, jamais no ventre materno, ou ser vítima de pecado dos pais,
por ilógico e injusto. Sendo Deus soberanamente justo e bom, só as existências sucessivas tornam razoável, pelas leis de reencarnação e causa e efeito, a associação entre pecado e enfermidade.

16/05 - “E disse: «Em verdade vos digo: se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no Reino do Céu. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no
Reino do Céu».” - Mt 18, 3-4
Quando era criança, uma brincadeira diferente fazia esquecer a zanga ocorrida na brincadeira
anterior. Não havia lugar ao ressentimento.
Como quem tem mal, vê mal, dei por mim em adulto a desconfiar das ações e das intenções
dos outros. Meu Deus , nem havia dado conta da passagem do tempo e da perda daquela inocência com que Deus nos reveste para que os nossos pais melhor nos aceitem, quais anjos no
lar…
É preciso nascer de novo…

23/05 - “Porque reparas no argueiro que está na vista do teu irmão, e não vês a trave que está
na tua vista?” - Mt 7,3
Pois é! Achava eu que era indulgente para com as imperfeições dos outros, mas nem me apercebia da facilidade com que criticava isto e aquilo nas maneiras de ser e no que faziam. Mas
que sabia eu daquilo que as motivava, que sabia eu das aflições de cada um para agirem como
agiam? E se sabia, mais uma razão para nem pensar, quanto mais para dizer. E o problema
maior, é que quando falam de nós achamos que nunca têm razão, que não sabem nada da
nossa vida e que deviam era estarem calados. Mas nós achamo-nos no direito de falar…

30/05 - “Disse, depois, aos discípulos: «É inevitável que haja escândalos; mas ai daquele que os
causa!».” - Lc 17, 1
Enquadra-se na lei de Causa e Efeito (como fizeres, acharás). Aquilo que me acontece, é efeito
de algo semelhante que fiz; aquilo que faço é causa de algo semelhante que me há de acontecer, nesta ou em futura existência. Deus vai acertando as nossas contas com as nossas próprias
imperfeições, para que com as dores que acarretam aprendamos a evitá-las—já que não
aprendemos doutra maneira. Por mim falo.

O que é a Homeopatia (I)
Paulo Mourinha

É um lugar-comum dizer que a medicina ocidental é no seu geral, herdeira
de Hipócrates, o filósofo e médico asclepíade nascido na ilha de Cós, na Grécia,
que terá vivido cerca de 400 anos antes de Cristo. No entanto essa herança é comum tanto para a medicina dita oficial e dominante, quanto para a medicina homeopática. Na medida em que o seu revolucionário método de diagnóstico e terapêutica, estabelecia três procedimentos a ter com os enfermos, a saber:
• Natura medicatrix: o médico deve tratar o paciente de forma a imitar a natureza, pois, dessa forma, reestabelecer-se-á o perfeito estado de equilíbrio do enfermo.
• Contraria Contrariis (a lei dos contrários): o médico deve ministrar remédios que causem efeitos contrários aos sintomas do paciente.
• Similia Similibus (a lei dos semelhantes): o médico deve ministrar remédios que causem efeitos semelhantes aos sintomas do paciente.
A partir desses preceitos de Hipócrates para a prática da medicina, duas correntes de pensamento
surgiram, defendendo, cada uma, teorias diferentes sobre as melhores estratégias de produção de fármacos: a doutrina de Galeno e a doutrina de Paracelso.
É válido ressaltar que a doutrina de Galeno tinha uma visão mecanicista e simplista do corpo humano. Visava-se a um tratamento específico para um determinado sintoma, a fim
de atenuá-lo, sem se preocupar com as suas causas nem com as suas origens
primordiais.
A doutrina de Paracelso, por outro lado, foi pautada no princípio da semelhança, ou seja, na ideia de que se deve tratar uma doença com remédios que
gerem efeitos similares aos próprios sintomas do doente, ministrados em dosagens pequenas, de forma a evitar a intoxicação do paciente,. Esta doutrina entende o Homem numa perspectiva global ou holística e visa diagnosticar sintomas e sinais presentes ou do passado, como parte
da mesma perturbação essencial do individuo.
É no seio dessa tradição holística que a medicina homeopática vem a
surgir, pela mão do jovem médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann, nascido em Meissen, na Saxónia em 1755. Médico brilhante, viria no
entanto a atingir um tão elevado nível de desilusão com os processos terapêuticos da altura que viria a abandonar a profissão, para se dedicar apenas à
tradução de obras científicas. Diria ele em confissão a seu amigo e também
médico, Hufeland, a seguinte afirmação: "A infinita sabedoria do Espírito que
anima o Universo não teria podido produzir meios de debelar os sofrimentos
causados pelas doenças que ele próprio consentiu que viessem afligir os homens? É porque está próxima e
é simples a cura para os sofrimentos dos homens e dispensa teoria e raciocínios intrincados e absurdos”.

No entanto ,ao traduzir o livro “Matéria Médica” de Cullen, Hahnemann observou uma afirmação do
autor, que atribuía à natureza amarga e adstringente da casca de quina a razão do seu sucesso na cura de
febres intermitentes. Hahnemann propôs uma explicação bastante diferente para estas curas, após ter ele
tomado doses robustas de casca de quina e experienciado febres muito semelhantes àquelas que Cullen
afirmava serem curadas pela substância. A razão das propriedades curadoras da quina não estava então
no seu sabor, mas sim na capacidade de promover no individuo são os mesmos sintomas que curava em
indivíduos enfermos. Nessa similaridade estava a razão da eficácia farmacológica da substância. A partir
desses acontecimentos, em 1796, Hahnemann criou a medicina homeopática com base no seu primeiro
princípio, o princípio da similitude, que deu origem inclusive ao nome dessa medicina:
“Homois” (semelhante) e “Pathos” (aquilo de que se sofre).
O princípio da similitude da medicina homeopática defende a ministração de substâncias que gerem
efeitos similares aos sintomas da doença como um remédio para a própria enfermidade. Consequentemente, após a ministração da medicação haverá uma piora do paciente seguida de sua melhora. A partir
dessa observação, Hahnemann notou que se deve ter um cuidado especial com as doses que são prescritas para cada paciente, de maneira a elas não serem nocivas. Com base nisso, ele criou mais um princípio
da homeopatia, o princípio das doses mínimas: deve-se garantir que pequenas doses dos fármacos
(denominadas imateriais na época e doses infinitesimais hoje)
sejam ministradas de maneira a reduzir seus efeitos colaterais
e evitar uma intoxicação do paciente.
Para cumprir esse princípio, Hahnemann defende o uso
de substâncias diluídas. Estas substâncias são preparadas por
meio de uma técnica singular de diluição dinâmica
(dinamização das substâncias): diluição seguida de agitação
para o aumento da eficiência das doses infinitesimais. A partir
dessa perspectiva, nota-se que a ciência homeopática está
pautada em princípios primordiais únicos listados a seguir:
princípio da semelhança, da experimentação no homem sadio,
das doses mínimas e do medicamento único.
Apesar de ser esta a forma clássica e única que Hahnemann prescreveu, ao longo dos tempos surgiram mais duas correntes em Homeopatia: a pluralista e a complexista, ambas no entanto vão em direcção
diversa do unicismo recomendado pelo mestre alemão.
A homeopatia, ao contrário de outros modelos teóricos, aponta a sua atenção ao doente em vez da
doença, uma vez que as manifestações mórbidas fazem parte de uma mesma individualidade e não são
indissociáveis umas das outras. Em outras palavras, a doença já existe num nível dinâmico ou energético,
antes do aparecimento de mudanças mensuráveis e observáveis. A doença é, antes de tudo, uma ruptura
da energia do sistema. Esta ruptura manifesta-se por sinais e sintomas e produz mudanças moleculares e
tissulares. Na prática, o que é curável pela Homeopatia é conhecido através dos sinais e sintomas que o
organismo apresenta ao terapeuta durante o exame. Essas mudanças dinâmicas somente podem ser curadas por uma medicina dinâmica. Os medicamentos dinâmicos afectam a energia do sistema, a força vital
activa no organismo. Quando essa energia é equilibrada, os sinais e sintomas da ruptura resolvem-se espontaneamente. O medicamento homeopático comunica as informações a esse sistema, que ajuda a auto
-regulação.

Os homeopatas modernos, com a sua formação convencional na fisiopatologia básica da doença,
operam simultaneamente em duas visões do mundo, reconhecendo os poderes e as limitações de ambos.
A cirurgia é necessária quando há distúrbios mecânicos ou quando uma doença subjacente levou a mudanças físicas cuja recuperação pelo organismo é impossível. As terapias convencionais de reposição são
essenciais quando os recursos do organismo se tornaram inadequados. Através deste entendimento, é
fácil perceber que as diversas vertentes da saúde são na realidade complementares, muito mais que alternativas, pelo menos para já a complementaridade é essencial, dadas as enormes limitações de todos
os sistemas médico-terapêuticos.
Ligações entre a Homeopatia e o Espiritismo
Que ligações existem entre a homeopatia e o espiritismo? O que pode existir que ligue um sistema
médico que visa tratar corpos e mentes a uma doutrina de cunho espiritual? Aparentemente muita coisa.
Se assim não fosse não existiriam tantos livros e artigos espiritas sobre a homeopatia, como a obra com o
nome precisamente “Homeopatia e Espiritismo” de Lauro S.Thiago ou “Hahnemann, o Apóstolo da Medicina Espiritual”, de Hermínio Correia de Miranda. Contudo é no mundo não espírita que essa identificação
é feita com mais firmeza, sendo os detractores da doutrina homeopática, os mesmos da doutrina espírita.
Um dos casos mais interessantes do que dissemos, encontramos no sítio da internet de uma associação
ultra conservadora católica chamada associação Monfort, que em vários dos seus artigos online associa a
homeopatia às coisas diabólicas dos espíritas. De onde esta ligação tão próxima e evidente?
Da visão global do homem? Da crença numa força vital actuante nos órgãos e que sustenta a vida?
No entendimento de que as desarmonias do corpo são resultantes das decisões da mente? Na certeza
que apenas uma medicação energética e dinâmica pode atingir e promover alterações benéficas ao perispírito? Ou da convicção que é Deus através da natureza que preside a todas as curas? Todas estas coisas a
Homeopatia divide com o espiritismo, mas as ligações vão ainda mais profundamente quando é o próprio
Hahnemann a fazer parte da codificação, estando desde os seus momentos iniciais conferenciando em
espírito com Kardec, existindo no livro Obras Póstumas variadas referências de conversas entre o codificador e Hahnemann, sendo mesmo ele um dos espíritos a confirmar a Kardec a sua missão. A sua contribuição no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo IX “Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos”, é também reveladora do papel de Hahnemann espírito na direcção da novel doutrina, assim como o
é a sua presença na Revista Espírita de Agosto de 1863.Interessante esta última mensagem, recebida pela
Sra. Costel, a 13 de Março de 1863, onde o pai da homeopatia alerta para a necessidade de pureza doutrinária para a prática da homeopatia, coloca a doutrina espírita e a homeopatia como aliadas na ciência
da alma, e profetiza que a manipulação dos fluidos que começa com a homeopatia e avança através da
medicação fluídica, chegará num futuro próximo a medicação puramente espiritual "A essa altura — preconiza ele — o sofrimento estará vencido e o momento da morte será a passagem da vigília ao sono, sem
estertores e sem fadiga." A medicação fluídica já estava sendo estudada no mundo espiritual pelos mesmos pioneiros que vieram trazer a Homeopatia. Terminava referindo-se à coragem e à perseverança necessárias a esses desbravadores "suficientemente resolutos para não temerem a luta contra a rotina..."
Hahnemann foi chamado o Lutero da Medicina e a sua homeopatia, considerada uma medicina protestante ou não canónica. Mas, na realidade a Homeopatia é o Espiritismo da Medicina.

CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO

Foi a Passagem (Páscoa). Passagem de quê? Ou de quem? Ou, ainda, de onde para onde?
O que se pretende é que seja a nossa passagem – a minha, a tua, a de qualquer um. Mas que
passagem? Passagem do homem velho para o homem novo.
Não passamos – não fazemos essa passagem – de um dia para outro. Levaremos quarenta
anos, tal qual os judeus na travessia do deserto; levaremos quatrocentos, quiçá quatro mil
(afinal, temos todo o tempo do mundo pela frente), mas compete-nos caminhar na direção do
Mar Vermelho que separa o materialismo do espiritualismo para que o atravessemos e desaguemos do outro lado, na terra da Promisão.
A promessa do Cristo está lá. Venham os perseguidores que querem impedir-nos dessa travessia, e também eles ficarão atolados no seu erro.
Celebramos a Páscoa, mais uma vez, mais outro ano. Seja como for que a tenhamos celebrado. Nós, espíritas, com menos rituais e menos aparatos litúrgicos e comerciais (foi?), mas não
deixamos de rememorar esse acontecimento marcante da história da humanidade.
Foi, para nós, espíritas, o Ressuscitado que celebramos. Porque para nós não há morte, portanto, não houve culto da morte, nem da dor, nem do sangue. Mas, foi-o mesmo?
Jesus, o Cristo, é vida, e vida em abundância. Daí que devamos vê-lo ressuscitado em corpo
espiritual, como dizia Paulo de Tarso, e não no corpo material martirizado, esvaído em sangue
– como tanto ainda atrai o nosso olhar.
Páscoa é passagem. Passagem do homem de pecado para homem de virtude; passagem do
homem que vive presa de vícios e paixões inferiores, para o homem que canta hossanas ao
Criador e vive em harmonia com o todo o universo.
O homem novo sabe que a dor é vibração, ondas comandadas pelo pensamento; então, para
que a dor não lhe tome conta da razão nem dos sentimentos, o homem novo vibra amor, porque o amor é saúde, alegria, paz.
Cristo ressuscitou, diziam os que visitavam os lares da nossa infância nos idos do século XX
em domingo de Páscoa. Mas Cristo não ressuscitou, porque não morreu. Ele, o timoneiro desta barca, esteve sempre vivo – e vivo continua, a pilotar para que aportemos a bom porto. Afinal, não disse Ele que nos iria preparar um lugar, a fim de que onde ele estivesse nos estivéssemos também?
Aleluia!, aleluia!
A. Mota/aps

O AMOR – AINDA UM DESCONHECIDO PARA A HUMANIDADE

“…No seu início, o homem não tem senão instintos; mais avançado e corrompido, só tem sensações; mais instruído e purificado, tem sentimentos; e o ponto delicado do sentimento é o amor,
não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior…” (E.S.E. capXI, item 8)

A maioria de nós não tem ainda a noção do que seja o verdadeiro amor: esse, é um amor que
não prejudica, não obriga, não sufoca, não tem ciúmes; esse, apenas ama, perdoa, ajuda, compreende, tolera, enobrece e eleva.
Aqueles que já começam a entender um pouco desse delicado mas poderoso sentimento
não exigem dos outros aquilo que eles ainda não têm para dar.
Em toda a Humanidade encarnada neste planeta há uma grande diversidade de graus evolutivos. Temos alguns que ainda mal saíram da primitividade, no entanto, estão inseridos na sociedade moderna para poderem ensaiar os primeiros passos, saindo do instinto natural para a sensibilidade amorosa. A estes não poderemos de modo algum exigir esse sentimento tão nobre. Depois, temos aqueles estão a tentar entendê-lo, mas não conseguindo senti-lo verdadeiramente,
confundem-no das mais variadas maneiras.
Uns confundem-no com a paixão, a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja.
Outros, para conquistar, não tendo o amor em si tentam convencer os outros de suas habilidades e valores, contando vantagens e enganando-se a si próprios, pois acreditam que para amar
é preciso apresentar credenciais e louros, para satisfazer assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo.
Alguns tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando as suas próprias necessidades
e metas existenciais, abandonando tudo o que lhes é mais caro e íntimo, e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido das suas próprias vidas, terminando
em verdadeiros desastres os seus relacionamentos.
Outros delegam o controlo de si mesmos aos outros, cometendo assim o grave erro de “em
nome do amor”, renunciar ao próprio senso de dignidade, componente indispensável à felicidade,
e por isso não é de surpreender que vivam vazios e torturados, sentindo-se completamente nulos.
Alguns usam a mentira para encobrir realidades e esconder conflitos, convencidos de que
têm que ser perfeitos para serem amados. Temem a verdade pelas supostas fraquezas a que ela
possa expô-los diante dos outros, acabando em fracasso afetivo por falta de honestidade e sinceridade.
Outros ainda, afirmam categoricamente que amam mas tratam o ser amado como propriedade particular. Não confiando em si mesmos, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade estão a sufocar e a manipular, criando um convívio insuportável e desgastante.

Mais triste ainda, são aqueles que dizem saber amar e usam uma atitude submissa, nunca dizendo
“não”, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse comportamento leva-os a concordar sempre com tudo e qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida completamente insatisfatória.
Meditando sobre tudo isto, vemos que não poderemos requisitar dos outros o que eles ainda não
podem dar, e fazê-lo é desrespeitar as suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, a
sua idade evolutiva.
Forçar pais, filhos, amigos e cônjuges a preencher o nosso vazio interior com amor que não damos a
nós mesmos, por esquecermos nossos próprios recursos e possibilidades, é insensato de nossa parte.
Não peçamos amor e afeto; antes de tudo dêmo-lo a nós mesmos para em seguida o podermos dar
aos outros, sem cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Como dizia o Divino Mestre, “ É dando
que se recebe” ; portanto cabe a nós mesmos administrar nossas carências e fazer por nós aquilo
que gostaríamos que os outros nos fizessem.
Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente podemos dar
em conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Importante é seguir os passos de Jesus, na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecermos que somos os responsáveis pelos nossos sentimentos.
Quanto aos outros não devemos preocupar-nos, pois sejam eles quem forem, responderão por si
mesmos conforme o seu livre arbítrio e seu amadurecimento espiritual.
Por prever toda esta confusão humana em torno do verdadeiro amor é que o Divino Instrutor da
Humanidade disse a seus discípulos: “um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei”.
A novidade do mandamento está no modo como ele amou. Seu amor é diferente dos muitos amores já bem conhecidos, em todos os tempos, nesta sociedade.
Deus é amor. Portanto, o verdadeiro amor é uno com Deus. Este sentimento tão nobre e elevado,
em tudo palpita, pois em essência é a mesma vida Universal que anima a infinita criação. Por isso
podemos senti-lo nas estrelas que brilham no céu, no perfume das flores, nas gotas de orvalho que
tremulam na relva, no canto dos pássaros, no sorriso das crianças…
Tão elevada é a moral deste mandamento, a que Jesus chamou novo há 2000 anos, que ainda hoje
continua sendo novo para a maioria de nós, por ser ignorado e não praticado.
É tempo de aprendê-lo, cultivando o amor, até adquirirmos o hábito de amar; até que nos tornemos, como Jesus, filhos do Amor.
BIBLIOGRAFIA:
Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec
Renovando Atitudes – Francisco do Esprito Santo Neto (Hammed)
Em Torno do Mestre – Vinicius
Arlindo Pinho

DEPOIS DE TI

Veneno doce da Ilusão

Reinaldo Barros

Sandra Luísa

Quando morreste,
Cada qual seguiu o seu destino.
Como sementes lançadas ao vento,
Carregaram consigo, adormecida, a flor que eras,
A fecundar de luz as novas terras.
Quem virá, depois de ti, que te suceda?
Haja quem te lembre e guarde e assim vivas
Que busque o teu modelo de bondade.

Tentação.
As minhas veias gritam.
Desespero.
A minha mente não pára.
Que sede, que fome,
Que nenhum alimento satisfaz!
- É assim para quem consome.
Ressaca. Delírio. Perigo. Loucura.
Uma vez, só desta vez.
Depois nunca mais;
- SABEMOS QUE É MENTIRA.

Que nessa geração de almas brote e vice,
Amor, ternura, justiça, humanidade.
Que entre espinhos, ódios e traições

Sai, foge, corre.
Destrói o que te consome.
Saboreia o que não te dói.

No espaço longo de várias gerações,
Nos guie a luz eterna da verdade,
Abrindo a porta a outras dimensões.
A terra é dura, amarga, dolorosa.
Resta a esperança que nos trazes,

Olha-te ao espelho.
Já não te reconheces
No teu rosto desfigurado.
Não partas a tua imagem
Pois é bom que te vejas assim.
Para destruí-la mudarás.

A pura fé do mel que nos consola,
Para transformar o esterco dos baldios,
Entre lágrimas e prantos,
Ao preço de renúncia, trabalho e paciência,
Em férteis campos de água viva,
Nos belos canteiros de rosas.

Pede ajuda.
Deixa que te segurem na mão.
Teus joelhos cicatrizarão.
Não mais cairás.
Leva Jesus no coração.
Dias melhores virão.

Que nesse trato da terra que é o pão,
Onde aguarda em germe o céu do teu porvir,

É certo que cada hora um ano parecerá
Mas no fim valerá a pena.

Se a cruz se ergue ao alto em sacrifício,
Testemunhando o teu legado de altruísmo,
Não falte, no peito daqueles que te seguem,
A paz dos corações a repartir.

Só te resta superar
E persistir no teu não.

NOTICIÁRIO DE ABRIL
Dia 13: Palestra em Aveiro, com Marta Antunes, vice presidente da FEB. Organização
FEP/UERA

Dias 14 e 15: III Curso de Capacitação de Trabalhadores Espíritas , Porto - FEP/UERP

Dias 21 e 22: presença nas Jornadas da ADEP, Óbidos

Sono & Sonhos
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12.maio.2012
15 horas
Biblioteca Municipal Vale de Cambra
Sonambulismo
Desdobramento
Hipnose

Regressão de memória
O ser energético
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A pedido de várias pessoas não
espíritas, este seminário vai ser
repetido, agora fora de portas.
Será enriquecido com a participação do dr. Paulo Mourinha,
homeopata e psicólogo, que
gentilmente se junta aos trabalhadores da ACBMI, dr. António
Pinho, dra. Ana Quental, Lurdes
Lourenço, Arlindo Pinho e Pedro
Carvalho (bem assim como ao
grupo de música da associação— Cavatina.) .

Todas as religiões são boas. ………………………...
…………………………..Todas as religiões são boas?

(…) O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus
senão quando o homem se torna perfeito. Logo, toda a religião que não torna melhor
o homem, não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder
apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínio, adultérios, espoliações,
que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos; não, porém, homens de
bem.
Não basta se tenham as aparências da pureza; acima de tudo, é preciso ter a do coração. ESE, cap. VIII, 10

