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André Luiz, pela pena de F. C. Xavier ( Missionários da Luz, cap. 13) diz que quando
nos libertarmos do império absoluto das sensações carnais, a união sexual orgânica deixará de ser uma imposição, porque teremos aprendido a trocar os valores divinos da alma.
Então, diante dos fenómenos da presença física, bastar-nos-á, na maioria das vezes, o
olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebamos o magnetismo criador do coração amado.
Para alguns de nós isto já não é tão descabido assim. Aprendidas as lições do espiritismo, que apelam decisivamente à ascenção espiritual, alegrias novas banham de luz a
alma, impelindo-a ao livre voo nas tão gratificantes comunhões mentais e afetivas.
E assim entendem-se as “revelações acerca de Espíritos desencarnados mais evoluídos, que já têm, em si, funcionalmente apagados ou desativados os centros genésico e
gástrico, mostrando, de outra parte, significativo desenvolvimento funcional dos centros
superiores” (Zimmermann, Zalmino. Perispírito, cap. 17).
A evolução nos sentimentos conduzir-nos-á também a outros métodos concecionais.
Lá chegaremos. Entretanto, como leciona O Livro dos Espíritos, item 202, «Os Espíritos
encarnam como homens ou mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem
encarnasse, só saberia o que sabem os homens». Neste burilamento para a multipolaridade afetiva, ora como homem, ora como mulher, vai a alma integrando em si as qualidades
inerentes à masculinidade e à feminilidade, cumprindo, de caminho, ora o papel de pai, ora
o papel de mãe.
Por coincidência, digamos, celebra-se em março a
figura do pai e a poesia. Que
esta talvez coincidência seja
ocasião de os homens vivermos a poesia da paternidade,
no respeito absoluto pela
maternidade e pela mulher,
para que possamos colher
esse mesmo respeito quando
viermos investidos dessas funções, na alternância de polaridade que a todos espera.
a. pinho da silva
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OS PAIS - PRIMEIROS GUIAS DAS ALMAS NA TERRA
“…A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, á medida que se desenvolvem seus
órgãos…”
“…Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível
às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir…”(E S E cap.VIII, item4.)
O conhecimento da alta responsabilidade que têm os pais como primeiros responsáveis pelo desenvolvimento da personalidade dos filhos voltada para o caminho do bem e para o crescimento espiritual a que
esse ser se candidata ao reencarnar na Terra, é de primordial importância. Muito mais que dar maior ou
menor conforto físico, a educação pelo bom exemplo e pelo amor demonstrado, até nos momentos em que
os devem corrigir perante um ato errado, é essencial para que a criança comece a depositar total confiança
naqueles que o educam e que são para eles os primeiros guias na Terra.
Assim, os atos e atitudes tomados pelos pais dentro do ambiente familiar, podem “melhorar”, e
“desenvolver”, ou “deteriorar” e “inibir” a organização psicoespiritual da personalidade infantil.
Cada criança é um mundo á parte, e embora existam necessidades generalizadas para todos, também
a individualidade de cada um deve ser respeitada, e não existem dois seres iguais, mesmo os gémeos verdadeiros podem ter personalidades completamente distintas ou até mesmo opostas; assim, não podemos
querer que os dois tenham os mesmos gostos e as mesmas tendências, e é a isso que devemos estar atentos para não enquadrar todas as crianças no mesmo padrão educativo.
Não podemos determinar modelos, receitas e atitudes completamente fixas e rígidas. Cada criança
terá a sua real importância á medida que se desenvolve a sua personalidade, e é por isso que teremos que
ter a necessária flexibilidade.
Todas as crianças gostam e têm necessidade de correr e brincar, de estudar e de comer, assim como
de serem convenientemente educadas, e para isso se requer a máxima atenção dos adultos, pois cada uma
tem suas características peculiares e embora correndo, brincando, comendo e estudando como as outras,
poderá ter que ser em moldes diferentes.
Um dos erros básicos e muito importante é que, em muitos casos, as reações educativas dos pais não
atendem basicamente às necessidades dos filhos, e sim às deles próprios. Inconscientemente tentam educa
-los, projetando neles seus próprios conflitos, frustrações e problemas pessoais, nunca atingindo uma dinâmica suficientemente profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Muitos adultos vivem suas
dificuldades interiores na vida das crianças, tentando resolver os seus problemas nos problemas infantis,
sentindo-se derrotados ou vitoriosos conforme as derrotas ou vitórias dos próprios filhos. O resultado de tudo
isso será a criança atingir a maioridade completamente desligada das suas realidades e profundamente
desorientada.
Outro erro a destacar é os adultos comportarem-se com excessivo controlo e zelo, causando sofrimento às crianças, inibindo-as e impedindo que elas expressem gestos e raciocínios espontâneos, bem como a
sua forma de ser. Desencorajam-nas a promover suas ideias inatas desestimulando-lhes as vocações naturais, alteram-lhes as atividades para as quais teriam toda a habilidade instintiva e faculdades apropriadas e
impedem o desenvolvimento da sua própria índole, prejudicando-as.
Desde o momento em que nascem e enquanto crianças, são como “argila frágil” facilmente moldável e
por isso extremamente sensíveis ao ambiente em que vivem, por isso, a grande responsabilidade da missão
dos pais para desenvolver os seus potenciais como uma das principais tarefas, pois aprendem grande parte
das suas perceções e reações emocionais pela influencia dos adultos que as rodeiam, e por isso mesmo,
devem eles meditar muito bem sobre as posturas que têm em relação às crianças, porque terão grande e
grave importância no seu desenvolvimento futuro.
Em nome da “missão” ou da “educação filial” não nos é lícito forçar ou distorcer a “argila” que temos
nas mãos, impondo-lhes opiniões e decisões, deixando de propiciar-lhes gradativamente o hábito das próprias escolhas. Superprotegidos contra erros, defendidos de todos os problemas e dificuldades, vê-los-emos
crescer à sombra dos pais, indecisos até sobre as mais simples opções, numa situação de dependência e
apego que se prolongará, em muitos casos, durante toda a encarnação, e quem sabe, até nas futuras.
Um ponto básico para a compreensão e aceitação da educação em profundidade, é o fato das crianças no início de seu desenvolvimento serem “forçadas” a aceitar as regras dos pais, que muitas vezes se
esquecem de que os seus filhos não são “livros em branco”, mas sim, almas antigas que carregam consigo
enorme bagagem de experiências no seu “curriculum espiritual”.
Á medida que crescem e se desenvolvem os órgãos, as suas ideias retomam gradualmente impulso,
adquirindo uma maior possibilidade de se expressar como realmente são. A partir daí, devem ser educadas
de forma coerente com o seu caráter instintivo e traços de personalidade, frutos dos conhecimentos adquiridos em existências anteriores. Nunca porem, em padrões de coerção, exigência, comparação, de crítica
constante ou de superproteção, fatores estes de insegurança e de desajustes psicológicos profundos.
Continua pag. 5
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11/04 – “ Nesse dia, já não me perguntareis nada. Em verdade, em verdade vos digo:
se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vo-la dará. Até agora não pedistes nada em meu nome; pedi e recebereis. Assim, a vossa alegria será completa.” –
Jo 16, 23-24
Em teu nome pedimos saúde, alegria e paz. Em teu nome é-nos lícito pedir ao Pai
perdoe aqueles que nos ofendem por não saberem o que fazem. Em teu nome tudo
podemos pedir, salvaguardando sempre a execução da divina vontade. Em teu nome
não podemos ser diferentes de ti; caso contrário, é em nosso nome que pedimos.
Sim, não duvidamos de que obteremos o que pedirmos em teu nome, porque serás tu
a pedir por nós
18/04 – “Não penseis que Eu vos vou acusar diante do Pai; há quem vos acuse: é
Moisés, em quem continuais a pôr a vossa esperança. De facto, se crêsseis em Moisés, talvez crêsseis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se vós não
credes nos seus escritos, como haveis de crer nas minhas palavras?” – Jo 6, 45-47
Conhecemos as regras de conduta espírita e confessamo-nos espíritas; que alegações em defesa própria para os desvios praticados nessa conduta? Conhecias a lei e
não a praticaste; que esperas agora senão sofrer-lhe as consequências, se a própria
lei para elas te alertava?, - dir-nos-ão. Cultivaste a irresponsabilidade quando o dever
era o da responsabilidade? Que de injustiça podes reclamar ao colher-lhe os frutos? –
ouvirás.
Depois de conheceres não podes escusar-te, e do conhecimento não podes fugir, porque ele perseguir-te-á.
25/04 – “Jesus respondeu: «Em verdade vos digo: quem deixar casa, irmãos, irmãs,
mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem
vezes mais agora, no tempo presente, em casas, e irmãos, e irmãs e mães, e pais, e
filhos, e campos, juntamente com perseguições, e, no tempo futuro, a vida eterna.»” –
Mc 10, 29-30
Onde estiver o tesouro, aí está o coração. Que andas a entesourar? Obras de vida
eterna, ou coisas que correm velozes para a morte? Se enches a tua vida de coisas
que vão desaparecer, vazia a tua vida fica. Se é o que queres, trabalha para teres,
que num ápice tudo perderás; mas se queres a tua vida rica, trabalha para seres, que
essa conquista pela eternidade te acompanhará.
05/05 – “Ora, como é que tu, que ensinas os outros, não te ensinas a ti próprio? Pregas que não se deve roubar, e roubas?” – Rm 2, 21
Ora aqui é que está: tudo o que dizes para os outros, em primeiro lugar para ti o
dizes, mas se recusas ouvir-te és insensato; todas as mensagens mediúnicas que
recebes, em primeiro para ti as recebes, e procedes com leviandade se as ignoras.
Porque aquilo que te é pedido é que sejas exemplo de conduta, jamais o melhor orador, ou o melhor escritor, ou o médium mais multifacetado e prolixo. Consegues olharte ao espelho sem ter de desviar o olhar? Pensa nisto.
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Folheando a Revista Espírita

Esta reflexão não é feita a partir de leitura da Revista Espírita, mas sim a partir da Viagem
Espírita de 1862.
No capítulo Impressões Gerais lê-se
Um outro traço característico à época, é o número incalculável e em constante crescimento de
adeptos que nada viram e que, nem por isso, são menos entusiastas, pois que leram e compreenderam. Em Cette, por exemplo, não se conhecem médiuns senão por se ouvir falar e
pelas descrições dos livros. Não obstante é difícil encontrar-se mais fervor e dedicação à causa espírita do que ali.
Constata-se com facilidade que para ser-se adepto entusiasta da ideia espírita é bem menos
importante a vista do fenómeno do que o conhecimento da doutrina.
Frequentemente quem chega ao Centro Espírita já conhece o fenómeno; simplesmente esse
conhecimento que satisfaz a curiosidade não tem o mesmo alcance que o conhecimento da
doutrina espírita, que satisfaz a inteligência, e o sentimento, sendo o efeito deste segundo
conhecimento duradouro, e não efémero como o primeiro.
A prática espírita fundada na manifestação mediúnica atrai multidões – mas o futebol também.
Se não produz profitentes mais esclarecidos e mais amorosos, é ela um grande equívoco.
Este, entretanto, não é o caso daqueles que só a adotam após haver estudado e compreendido. Eles veem através dos olhos da inteligência o que os outros veem simplesmente pelos
olhos do corpo. Isso prova que emprestam maior atenção ao fundo do que à forma. Para eles
a filosofia é o principal; as manifestações constituem um mero acessório. A filosofia espírita
explica-lhes o que nenhuma outra lhes pode explicar. Ela satisfaz-lhes à razão por sua lógica,
preenche neles o vazio da dúvida e isto lhes basta. Eis porque preferem-na a qualquer outra.
É raro que tais pessoas, compreendidas nesta categoria, não sejam bons e verdadeiros espíritas, pois que nelas existe o germe da fé, abafado momentaneamente pelos prejuízos terrestres.
Em Kardec tudo é claro; podemos é ter alguma dificuldade em aceitar o que é claro, mas é já
um defeito nosso que
não podemos querer
impor como luz. Kardec
(o espiritismo) não deve
ser somente para aquilo
que nos convém, mas
também para aquilo que
são as nossas idiossincrasias mais escuras.
Afinal, Jesus veio para
os doentes, não tanto
para os sãos.
A. Pinho da Silva
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OS PAIS - PRIMEIROS GUIAS DAS ALMAS NA TERRA (continuação)

Pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o
objetivo de lapidá-las num clima constante de amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas
não são suas, mas sim, almas eternas em estágio temporário no recinto do nosso lar. Criaturas de Deus a
caminho da Luz. Corrigir e educar para o bem, é dever dos pais. Obriga-las a serem simplesmente aquilo
que os pais desejam, é erro grave, pois cada um traz uma missão a cumprir, provas a vencer e erros a
corrigir, que não são os nossos.
Tenhamos pois toda a atenção e ajudemos essas Almas que chegam sob a nossa proteção a corrigir-se, a
cumprir os compromissos que trazem e a não se perderem no caminho, mas principalmente para que também não se desviem dele, por culpa nossa.
Arlindo Pinho
BIBLIOGRAFIA: Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec
Renovando Atitudes – Francisco do Espirito Santo Neto (Hammed)
Adolescência e Vida – Divaldo Pereira Franco (Joanna de Ângelis)

Ainda não sei se, no fim, grafarei o meu nome. Talvez deva, pela gravidade do assunto.
Mas, vamos a ver.
E porque é grave o assunto? Pela negação! (Renegação é o termo certo.)
Abandonemos o sofisma filosófico e a questão da raiz linguística. Simplifiquemos. (Ando
aqui às voltas, adiando o dizer, direto e cru.)
O cerne: sou apontado, ainda, como um dos impulsionadores do espiritismo em Portugal,
nomeadamente aquando do congresso de Lisboa [maio de 1925]. Até aqui tudo bem. A gravidade, com o que teve de consequências danosas para mim, pelo menos, foi o ter renegado toda a
crença manifestada na ação e, vejam bem, ter pedido os sacramentos da igreja católica.
Fiz o caminho inverso do devido. O natural seria passar do catolicismo para o espiritismo,
coisa que num primeiro tempo também sucedeu, e não o inverso. Isto quer dizer que, em profundidade, jamais saí do ideário católico, porque se tivesse, em realidade, aderido de mente e coração à doutrina espírita não a teria abandonado.
Ou então, não sei se pior ou melhor, terei (teria) sido vítima da ação de entidades obsessoras, que promoveram o desvio. É claro hoje, também para mim, que se em mim atuaram foi porque lhes dei oportunidade e espaço. O fracasso, por isso, foi todo meu.
A mim devido o erro, a mim a morte abrupta, num acidente não programado se o desvio no
curso não tivesse sucedido.
Portanto, não é justo continuar a ser apontado como espírita. Para mim o anátema, pois
sobre mim o tenho lançado.
Terei nova oportunidade, de redobrado esforço, porque além do caminhar é ainda o levantar, sacudir o pó e, até, gemer algumas contusões.
Mas devo algo ao espiritismo, que traí ao assumir posição adversa e renegadora. Devo e
tenho que pagar. E agora soou a ordem de, no fim, apor o nome. Faz parte do processo de
remissão.
Muito mais poderei dizer, claro. O que passei, o que não passei, os rebates de consciência…
Mas por hoje chega. O principal a dizer está dito.
Subscrevo-me,
Leonardo José Coimbra
L.C./aps
5

DE ALGUM MODO, EU ESTAVA LÁ
Reinaldo Barros

De algum modo,
Eu estava lá,
Quando pela primeira vez,
Nos interrogamos fascinados
Pelo brilho das estrelas
E medimos a escuridão
Com os olhos da razão.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando desenhamos o círculo
E descobrimos no triângulo
Ou na subdivisão do quadrado,
A divina proporção
De todas as coisas.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando observámos as sementes
Lançando raízes tenras na terra,
A esboçar brotos de vida
E principiamos a cultivar os campos
E a fazer o pão.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando experimentámos
As primeiras ferramentas humanas
Para desbastar o mundo
E afeiçoá-lo às nossas necessidades.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando experimentámos a escrita
A convencionar em símbolos
O poder misterioso da palavra oculta.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando inventámos as técnicas
E fundámos os alicerces das cidades
Para levantar em altura
O nosso mundo.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando nos expandimos pelos continentes,
Deslumbrados pela novidade,
Em busca de fortuna e amanhã.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando trocámos quinquilharias
Por seres humanos robustos
Para transformá-los em escravos,

6

Aumentar o nosso império,
Aviltando a nossa humanidade.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando nos levantámos indignados
Contra toda a tirania
E transformámos o destino,
Pelas revoluções,
Reformulando o nosso tempo.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando expressámos em lei,
Pelo consenso dos nossos ideais comuns,
O direito universal à liberdade,
A nossa urgência de justiça.
De algum modo,
Eu estava lá,
Quando as sociedades se afundaram
Vencidas pela intolerância,
Toldadas pela cupidez,
Amolecidas pela preguiça,
Enlouquecidas pelos vícios,
Decadentes nos valores,
Pedindo renovação.
De algum modo,
Eu estava lá,
E tu também estavas comigo,
Nem sempre do mesmo lado,
Neste irrefreável apelo da verdade,
Construindo os tempos novos.
Mas só hoje,
Pela primeira vez,
Depois de tantas lutas,
Derrotas e vitórias,
Aprendendo sempre,
Eu me veja, cara a cara,
Com o Mestre da Paz que vive em mim.
E aquele deslumbramento dos céus,
As perguntas que sempre fiz,
O tanto que procurei,
As horas reflectindo e chorando,
Com o auxílio da ciência,
Na descoberta do mundo,
Nesta anseio contínuo da verdade,
Nesta demanda da liberdade,
Da justiça, da fraternidade,
De sentido, enfim,
Através das eras e dos tempos,
Na mudança dos contextos,
Em tantas vidas e palcos
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Nos mais diversos papéis,
Não fosse mais do que, simplesmente,
Eu desejar saber quem sou,
Qual o objectivo da minha existência,
Porque estou aqui.
Mas só hoje,
Pela primeira vez,
Talvez,
Eu enfrente o facto de que este caminho,
Tão rico de experiências,
É a descoberta do amor,
Da necessidade e da transcendência do amor,
Tão simples, tão humilde, tão sensível.
Encontro-me diante de Ti, modelo do que serei,
Que não tens pressa, nem urgência,
Nem anseios, nem desejos, nem paixões,
Pois compreendes o caminho,
Entendes a verdade,
E já és a vida livre, em plenitude.
De algum modo,
Eu estou aqui,
Pela primeira vez,
Diante de um mundo novo que nasce,
Ainda inconsciente do futuro que já é,
Como um frágil bebé que se revela,
Aspirando continuar o meu progresso.
Tudo o que adiante surge
É apenas eternidade e luz.
Despertamos outra vez,
Como há milhões de anos atrás,
Para um novo céu e uma nova terra,
Onde tudo nos desafia
A inteligência, a imaginação,
A sensibilidade, a emoção,
Para que nós,
Construtores que já somos
Destes mundos de matéria,
Nos guindemos a construir
Os tempos novos.
Compreendemos um pouco mais
Do universo, da vida, do que somos.
O que sabemos, diante do ilimitado,
É quase nada.
De algum modo,
Nós já estamos lá, nesse futuro desenhado,
Iluminando de verdadeiro amor
Os nossos espíritos intemporais.

* Reinaldo Barros é professor. Trabalhador espírita no Centro Espírita Luz Eterna, de Olhão
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Silhueta da Esperança
Sandra Luísa

Estou num precipício.
Não consigo evitar olhar para trás.
A meus pés o caminho é incerto.
Só me restam as memórias de outrora –
Da minha outra vida, essa,
Em que tinha passado e futuro –
E agora só me resta o incerto!
Contudo, ao longe meus olhos vêem
Uma imensa paisagem na qual
A luz brilha e o sol aquece o espírito
E refresca a alma…
Quero tocá-la! Quero sentir esse reino de bondade.
Quero abraçar e seguir o seu caminho!
Mas a meus pés tenho nevoeiro,
P precipício, o lodo, o lamaçal!
O nevoeiro é denso e oculta-me
O caminho das passadas.
Ah!, como ao longe o brilho da paisagem
É tão pacífico e refrescante!
Não sei voar. Só me resta o pensamento.
Por isso, enquanto o nevoeiro não ceder
Lugar ao eterno sol que, acolhedor,
Desvendará seus raios dourados
Pelas rochas do precipício,
Enquanto eu não souber onde e como apoiar
Meus pés descalços no caminho que leva à luz
Olharei para essa paisagem que, ao longe, me seduz
Com o seu brilho, o seu esplendor, a sua luz.
Estarei nela em meu pensamento
E sempre, em todo o momento
Que estiver tentada a ceder ao precipício da solidão
Terei aquela paz e imensa luz
Gravadas nas paredes do meu coração.
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E esta, hem?
Quem diria! Mas não é surpresa tanta para mim, porque sempre soube, mais do que acreditei, de que a vida continuava para além da morte. Não sabia, não tinha isso lúcido, o
modo como se processava essa vida no além túmulo, mas acabou por ser natural ao meu
espírito – a mim – aquilo que sucedeu, a realidade do sucesso. Foi como se sempre soubesse. De facto sempre soube, apenas não tinha de tal perfeita consciência.
Se já vivemos antes, já experienciamos a erraticidade outras vezes, já comunicamos antes
– já tudo antes. Assim, as coisas apenas estão adormecidas na consciência delas, as coisas apenas o corpo denso as entorpece na razão. Mas depois, ao acordarmos do lado de
cá, tudo fica claro, perene, lúcido, transparente. E aqui estou, feliz, a dizer para aí: - e esta,
hem?
Mas digo-o com alegria de o dizer, sem que seja um “arre” disfarçado por eufemismo.
(E esta, que estou a comunicar para a terra, como pensava, sem convicção mas com esperança, fazê-lo alguma vez!)
Quero eu e Deus o queira que me possam ouvir – não por mim, que tanto se me dá seja eu
– para que possam acreditar em que a vida continua – e continua em sequência reta da
vida que levamos aí. Por isso, Deus quer e queirais vós ser bons. Amai o vosso próximo –
e esta não é novidade alguma, apenas não é praticada, e a gravidade da questão está aí.
Sede bons. Não vos preocupeis com os que não são; a preocupação seja vós mesmos.
Porque cada um é de si responsável e é de si que tem de prestar contas e é de si que vai
colher a semeadura.
E esta, hem?
Fernando Pessa/aps

Recordas-te daquela passagem do Evangelho, quando diz que antes de entregares a tua
oferta no altar deves reconciliar-te com o irmão com que andas desavindo? Pois bem, o altar
é o teu coração, a oferta é a tua oração, ou a tua obra. Põe a obra e a oração no coração,
que se evola em perfume até Deus. Mas, se o teu coração não é puro – puro de animosidade, de inveja, enfim, de tudo aquilo que pode tornar-te adverso a teu irmão – a oferta que
nele seja posta será maculada, e então dela não se eleva perfume, mas odor mais ou
menos fétido. Este, como é óbvio, jamais agradará a Deus.
Deixa essa oferta de lado. Vai e reconcilia-te. Trabalhosa para o teu orgulho é essa tarefa,
mas é essa precisamente a que o Mestre divino te concita, para teu próprio bem. Porque
associada a essa oferta está também o facto de andares em caminho com o teu inimigo,
com o qual deves reconciliar-te enquanto esse caminho é transcorrido, pois senão sucede o
que vem em aquela outra advertência de, após esse caminho sem paz e perdão, seres
entregue ao juiz e do juiz ao carcereiro, e por assim adiante até que pagues toda a tua dívida.
Que a tua oferta seja obra boa num coração sem mancha. O sacrifício do teu egoísmo e do
teu orgulho elevarão aos Céus um perfume agradável a Deus e aos anjos, que virão em teu
auxílio e amparo e te encherão o âmago de alegrias indizíveis.
Ora e labora no bem, em paz com o teu irmão.
António Mota/aps
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NOTICIÁRIO DE MARÇO
Dia 6: palestra na Associação Cultural Porto de Abrigo, Ílhavo

Dia 10. Festa Amor em Movimento, Vale de Cambra

Dia 14: Reunião do Conselho Local de Ação Social, Vale de Cambra

Dia 18: presença, em representação da União Espírita da Região de Aveiro , no seminário
da União Espírita da Região de Lisboa, “Família, um Projeto Divino”
Dia 24: Assembleia Geral da ACBMI

Dia 30: Reunião extraordinária do Conselho Local de Ação Social

Dia 31: Assembleia Geral da Federação Espírita Portuguesa
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A amizade é um apelo forte, que traz a saudade, e por esse sentir atraídos, aqui estamos.
Trazemos um abraço e um sorriso rasgado, um olhar límpido e brilhante tal qual a alma que
ama sem interesse.
Aqui somos, porque estamos de coração e mente. O pensamento é convosco e a alegria é
genuína.
Somos amigos, nós de vós, vós de nós. Só assim a amizade verdadeira e só assim sinceros
os risos e sinceras as palavras.
O tempo em que não estivemos deixou de existir, porque o momento presente, com a sua
intensidade, eliminou-o. Se houve saudade, ela consumiu-se a si própria. A alegria do reencontro apagou o passado, com o que possa ter tido.
O futuro? O futuro é uma outra saudade que há de vir, uma outra ausência que fará lembrar
o passado.
Iremos e voltaremos. Outro tempo ireis vós e voltareis. Mas sempre estaremos junto e próximos enquanto a amizade for. E sempre será se já pura.
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