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Margarida Azevedo

A laicização do Estado talvez seja uma das maiores conquistas das democracias ocidentais da velha Europa.
Pluralizou o tecido religioso-social, confrontou modos de perspectivar a Lei, refinou o conceito de justiça,
desenvolveu direitos e deveres.
A Revolução Francesa lançou o grande boom com a sua trilogia própria de Liberdade, Fraternidade, Igualdade, os
pilares laicos nos quais assenta uma cabeça um voto, independentemente de sexo, raça, etnia, religião… Porque
não foram as religiões a criá-lo, no universo complexo de trilogias em que se envolvem, bem como na multidão de
profetas que as preencheram ao longo dos séculos, é uma outra questão; pensamos que nenhum profeta estaria
contra princípios como os supramencionados, todavia não será descabido afirmar que a liberdade foi sempre algo
assustador para o mundo religioso, e a igualdade mais ainda. A separação entre bons e maus, merecedores e
imerecedores, levou à perdição da fé conduzindo-a pelos caminhos do medo e do temor, e não da alegria
libertadora de quem se sente portador da Graça. No conjunto, infelizmente, a fraternidade amesquinhou-se junto
dos pobrezinhos, que se tornaram o detergente para a limpeza das almas perturbadas.
Desta forma, podemos afirmar que o laico impôs ao religioso uma nova reflexão sobre Deus, o Seu “novo” papel
na História, através da emergência de um igualmente novo sentido de mistério, a saber, os sublimes mistérios da
Ciência. Por outras palavras, o misterioso cai do pedestal da religião e toma ares de laico também. Partilham-se
conceitos, a Ciência objectiva o que até então era do âmbito exclusivo do sagrado, a saber, como é que o mundo
foi criado e porquê?
Da primeira metade do séc. XIX, em França, emerge o Positivismo com Augusto Comte (1798-1857), defensor do
poder do poder absoluto da razão, com a teoria dos três estados ou períodos da história humana: Teológico – Deus
está em tudo; Metafísico – relações com os Espíritos, mercê da descrença num Deus todo-poderoso; Positivo – a
procura de respostas científicas). A lei de causa e efeito, a rejeição de todos os factos que não forem comprovados,
mergulhando a autenticidade do conhecimento em definições como soalhos estáveis e firmes, devemo-la a este
período. A crença pisou novo terreno, aquele de que é dado ao Homem a possibilidade de conhecer as leis que
governam o Universo, amarrando a fé ao templo, a razão aos laboratórios, ateliês, salões… Desafiando o invisível,
na perseguição do infinitamente pequeno, Pasteur (1822-1895) avança com a primeira vacina contra a raiva e o
método de conservação do leite e do vinho, a pasteurização, com Darwin, e a sua teoria da evolução das espécies,
desmorona-se o criacionismo bíblico do Génesis, entra-se na discussão acesa entre Naturalistas e Racionalistas,
entre os que persistiam nos valores herdados e os modernistas “emancipados”.
O campo religioso, para não ficar para trás, teria de acompanhar este ambiente de teses e sínteses, de superações.
Mas como? A ideia de um idioma sagrado, o latim, perde o lugar no podium, impõe-se que todos saibam o que
dizem as Escrituras. A religião e a fé não mais se voltam a confundir. O universo religioso reformulou-se, repensouse, meditou sobre si mesmo, porque a isso foi obrigado. A importância do social para o universo do religioso ganha
expressão, conduzindo-o ao alargar do campo teológico para novos temas, principalmente o conceito de evolução,
levando as elites religiosas a abrirem-se às elites intelectuais positivistas, ainda que para as combaterem com
veemência.

Porém, o Cristianismo saiu beneficiado: a fé ganha espaço, afirma-se na sua singularidade; o religioso discute-se
nas suas bases teológicas; a ciência positivista relativiza-se pois os idealistas são acérrimos defensores de que não
é dado ao homem conhecer os mistérios do universo, remetendo a discussão para o antigo pensamento helenista
de que a verdadeira natureza das coisas gosta de ocultar-se; que vivemos num mundo em que tudo se nos
esconde, outros afirmando o contrário, que tudo é mesmo assim; a fé e a razão enfrentam-se; a importância dos
sentidos, a pré-determinação, o destino, etc,, constituem a moldura na qual se desencadeia a panóplia do debate
rico de ideias.
Porém, fosse qual fosse o âmbito da discussão, o religioso estava e sempre esteve presente. Não era possível
pensar o humano sem o religioso, a fé, Deus, os profetas. A relatividade das suas verdades conduziu a novas
hermenêuticas. As revoluções culturais, resultantes das sociais e políticas, ou vice-versa, (esta causalidade é uma
longa questão; talvez seja mais coerente afirmar que se implicam entre si e são simultâneas no tempo, uma vez
que há contágios, impossível escapar-lhes) jamais excluíram o religioso.
Quanto ao positivismo, o seu universo epistemológico monista reduziu o conhecimento científico, porque,
efectivamente, afirmar apenas aquilo de que conhecemos as causas é ver a ciência ao contrário. Já Aristóteles
afirmava que a Metafísica é a ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios. Ora, nesta perspectiva, o
que em verdade sabemos são causas causadas, meros resultados, tal como a água que jorra da fonte, mas cujo
princípio nos está vedado.
Com isto, a religião ganha terreno. Deus é a fonte de todas as coisas, causa primeira, aquilo que só pela fé se
pode atingir, ou então por uma razão com novos contornos. Este o balão de oxigénio que, contestado ou não, com
provas ou sem elas, vai cair redondo no âmbito de qualquer coisa como a fé raciocinada. Um escândalo!
A razão e fé tiveram que se aliar. Quanto à primeira, ou compreende que não pode ser de outro modo, ou
apresenta provas que não provam nada, pois é bem mais difícil provar uma causa primeira material, que uma
causa primeira incausada, porque fora da Matéria; é preferível aceitar a ignorância e os limites das capacidades
humanas do que aceitar como verosímil erros que mais tarde se vêm a provar como grosseiros. É mais difícil
provar que não há Deus, e explicar o mundo, consequentemente, sem uma vontade suprema, do que remeter a
mesma problemática para um Ser Supremo.
Ciência e Religião têm a obrigação de calar disparates mútuos, imporem-se como caminhos paralelos, as duas
pernas que, equilibradas, nos permitem caminhar.
Hoje, tudo isto tem que voltar a ser repensado. A lei de causa e efeito talvez não seja bem o que muitos pensam.
Ela não significa determinismo, castigo, vingança, penas mais ou menos longas. Vivemos hoje na teoria das
probabilidades, se não mais justa, pelo menos mais coerente. O calor dilata os sólidos, é verdade, mas será
sempre assim? É claro que não. Pode acontecer uma situação em que tal não aconteça, logo, é provável que o
calor dilate os sólidos, apenas provável. Um homicídio numa vida conduz a ser assassinado noutra, sempre? Não.
É provável que sim, mas pode não acontecer. Porquê? Respostas não faltam, falta o espírito crítico e livre de
sofismas.
Para além de afirmarmos, peremptoriamente, que não sabemos, parece-nos, no entanto, que a problemática
exige, dada a sua especificidade, uma análise ética. É que, se todos os homicidas vêm a ser assassinados, então o
perdão deixa de fazer sentido, a evolução não existe, e o arrependimento não tem razão de ser. Por outro lado, se
for escolha do próprio, permiti-lo significa retomar todo o processo, dentro de personalidades psicóticas
entregues a si mesmas, não capazes de atingir a maturidade de se enfrentarem nos seus erros e, efectivamente,
frágeis no seu aprendizado salvífico de amar os inimigos.
O progresso nunca poderia estar no “eu matei, vou ser morto”, uma autêntica pobreza espiritual, mas, em nosso
ponto de vista, no amar quem me matou, pois é disso que temos o maior exemplo, e é nele que assentam, e
muito bem, as bases do Cristianismo. E isso é que é extremamente difícil. Muito difícil porque é o amor extremo,
tão extremo que não há palavras.

Graça Magalhães

Saíra correndo, levando o seu pensamento preso aos seus afazeres e compromissos, mas ainda não tinha
avançado mais do que uns metros quando um estrondo arrebatador se fez sentir… Que barulho ensurdecedor!
Que sensação estranha! Que estonteamento! Que teria acontecido?!?
Olhou à sua volta e viu os carros e as casas destruídas… O seu carro estava irreconhecível! O seu coração batia
descompassado e ela estava tão atónita que nem questionou o facto de ver aproximar-se a sua avó falecida
quando apenas tinha 12 anos. Oh!!! Há quanto tempo não via a sua querida avó!?! A saudade acordou e ela
saltou de rompante para o colo que sempre a abrigara das tempestades próprias da infância. Sem querer,
abriu a porta de acesso a um mundo que, sendo seu, estava fechado a sete chaves. Lágrimas ardentes de
saudade, de dor, de alegria, de tudo aquilo que estava tão bem trancado no seu coração, brotavam com a
força de tudo aquilo que é verdadeiro.
Acarinhada e com o coração repleto do doce calor do amor, de repente, olhou a avó nos olhos e sem palavras
fez as primeiras perguntas: - O que está a acontecer? Como é que tu estás aqui ao pé de mim? Então, a avó
respondeu com um abraço que a vestiu com um manto de amor e disse: - Minha filha, é o amor! É a vida! Está
tudo bem!
Algo inexplicável acordara dentro de si, mas quando
as imagens da reunião para a qual se dirigia lhe
surgiram na mente, a liberdade que sentira
desapareceu como por encanto: - Santo Deus! Que
estou aqui a fazer?!? Tenho uma reunião
importantíssima na faculdade!...
A avó, com sabedoria, afagou-lhe os lindos cabelos
encaracolados e beijou-a na testa, limitando-se a
dizer: - Tens tempo minha flor! Tens tempo!
Aquele convite a deixar tudo e a apenas sentir a emoção do momento foi mais forte e adormeceu ao colo da
avó Madalena!
O tempo passou! Raquel acordou num local sereno de amor: flores delicadas exalavam um perfume tão suave
quanto revigorante: - Que estranho hospital! – pensou com os seus botões – Porque estaria ali??? - Não se
sabia doente….
Estremunhada ouviu uma voz que lhe perguntou: - Como te sentes? Ao que ela retorquiu: - Onde estou? Porque
estou num hospital? Estou é certo sem forças, mas não sabia que estava doente!!!
Ao acabar de proferir tais palavras, num gesto repentino tentou levantar-se, mas não o conseguiu.
-Tem calma! – disse-lhe uma voz límpida como as águas puras de uma nascente.
Sem saber o que pensar e o que dizer, obedeceu e respirou fundo. Pensou: - Porque estava ali? Onde estariam
os seus pais? E o seu namorado? – lembrou-se da reunião e impulsivamente gritou: - Tenho de sair daqui!
Tenho um compromisso urgente!
Esforçou-se para sair da cama mas tal era – lhe impossivel: as pernas não lhe obedeciam! Aterrorizada
destapou-se e não sem resistências morais para aceitar o que via, gritou horrorizada. Não tinha pernas!
Desmaiou.

Dias depois voltou a si, tendo sido carinhosamente cuidada naquele hospital que acolhia aqueles que no seu
devido tempo deixavam o seu corpo físico para retornarem a Casa. Acompanhada no novo acordar por
Venâncio, dedicado enfermeiro, que supervisionava o seu sono, perguntou: - Quem és? Onde estou? Como
cheguei aqui? – e, por fim, supllicou: - Ajuda-me que não consigo distinguir o sonho da realidade!!! O que é
sonho? O que é real?

Uma onda de destruição avassalara a cidade onde Raquel vivia: várias explosões de bombas estrategicamente
colocadas, deixaram os sobreviventes aterrados. No ar circulava a pergunta: ‘Porquê???’
O injustificável aos olhos humanos haveria de ter uma justificação, no entanto, o olhar preso às interpretações
do momento não alcançava a visão do mundo invisível, guardado na intimidade de cada um.

Noutros tempos, forças terríveis tinham sido semeadas por aqueles que agora pareciam ser vítimas indefesas
de tão duros acontecimentos. Laços invisíveis ligavam as vítimas aos carrascos de hoje. Laços estabelecidos
em eras, onde a morte e o horror foram perpetuados pelas vítimas que víamos partir do mundo terreno, para
darem entrada numa nova fase das suas vidas. Fazendo apenas parte dos anais da história da humanidade
como época de atrocidades, hoje acreditava-se que apenas eram memórias longínquas. Todavia, a evolução
das consciências envolvidas exigia que essas forças invisíveis iniciassem um processo de transmutação e de
aprendizagem profunda de respeito à dignidade humana.

Os rios não deixam de desaguar nos oceanos e os
homens não deixam de seguir o impulso da
evolução, rumo à tomada de consciência da sua
própria humanidade.

As parábolas e ensinamentos de Jesus II
António Manuel Bento

Tal como referimos anteriormente, as parábolas de Jesus constituem uma parte expressiva e importante dos
géneros discursivos nos Evangelhos. Ela são consideradas o meio por excelência através do qual Jesus transmitia
os seus ensinamentos, pois eram simples e facilitavam a comunicação.
Distinção entre as Parábolas e outros géneros literários
Fazendo uma análise sucinta da linguagem utilizada nas parábolas, verifica-se que estas se podem distinguir de
outros géneros literários também utilizados por Jesus:
a) As Imagens – que se caracterizam por ser comparações directas. Ex: Mt.7:17 “Toda a árvore boa dá bons
frutos, mas a árvore má dá frutos ruins”.
b) As Hipérboles – que são imagens aumentadas e apresentam as ideias de forma deliberadamente exagerada.
Ex: Mt.5:29 “Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o de ti…”.
c) Os Paradoxos – que são pensamentos formulados de maneira oposta à opinião convencional, para despertar a
atenção dos ouvintes. EX: Mc. 9:35 “Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos”.
d) As Metáforas – nas quais as ideias são levadas para além do seu sentido original. Nelas comparam-se sempre
dois elementos. Sugerem semelhança, mas são os ouvintes que chegam à conclusão por si próprios. Ex: Mt.
5.13:14 “Vós sois o sal da terra…Vós sois a luz do mundo…”.
e) As Comparações – que mais não são do que metáforas mas com a utilização de partículas comparativas. Ex:
Mt. 10:16 “Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia
como as pombas”.
Como vimos, estes géneros literários foram também utilizados por Jesus, pelo que importa distingui-los das
parábolas.
Análise da Linguagem Parabólica
Na análise da linguagem parabólica, os filólogos e exegetas costumam ainda subdividir em parábolas
propriamente ditas, narrativas parabólicas, narrativas de exemplos e alegorias. Não vamos aprofundar esta
caracterização, pois não cabe no âmbito deste trabalho. Sobre as alegorias já delas falámos anteriormente. Assim,
quanto à linguagem das parábolas iremos apenas referir:
a) Contêm formulas introdutórias variáveis – “Quando”…”Quem de entre vós”…”Se um homem”…”Um semeador
saiu a sêmea”…
b) O final das Parábolas também é variável – Terminam com um imperativo, uma pergunta ou uma sentença
doutrinal.
c) Geralmente não aparecem mais do que duas pessoas a falar ou agir ao mesmo tempo.
d) Usa-se a repetição, sendo que a mensagem propriamente dita é vinculada no último exemplo dado.
e) A linguagem utilizada nas parábolas é directa e por vezes contêm diálogos que a personagem trava consigo
mesmo. A narrativa termina abruptamente, logo que esteja atingido o seu objectivo.
A parábola torna-se assim, um meio de Jesus fazer compreender uma lição espiritual. Porém, aqueles que não
procuravam na parábola a ideia espiritual encerrada por detrás da história e apenas se prendiam à forma, não
procurando alcançar o conteúdo, para estes a Doutrina conservava-se oculta.
Por isso, quando os discípulos perguntaram a Jesus, porque razão falava por parábolas, Ele respondeu:”Porque a
vós é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não lhes é dado isso”…” Por isso lhes falo por
parábolas, porque vendo não vêem; e ouvindo não ouvem nem entendem”. (Mateus, 13:10 a 15)

As Parábolas nos Evangelhos Sinópticos e no Evangelho de João
A opinião de teólogos e exegetas diverge quanto ao número de parábolas narradas nos Evangelhos Sinópticos
(Mateus, Marcos e Lucas). Isto acontece porque uns consideram como parábolas, narrativas que outros
consideram alegorias. Diversos autores espíritas que se debruçaram sobre o tema consideram que as parábolas de
Jesus contidas nos evangelhos sinópticos e no de João são quarenta e quatro distribuídas da seguinte forma: Vinte
e duas em Mateus, Seis em Marcos, Trinta e Uma em Mateus e duas em João. Como se pode constatar, há
parábolas de única, de dupla ou tripla tradição, conforme surjam em um em dois ou nos três evangelhos
sinópticos. Quanto ao evangelho de João, por metodologia é estudado à parte, pois que, por ser completamente
diferente dos sinópticos, apenas contem duas parábolas.
As Parábolas no Evangelho Gnóstico de Tomé
O Evangelho de Tomé, um dos importantes escritos descobertos em Nag-Hammadi está escrito em língua copta e
é segundo Hermínio C. Miranda “a transcrição mais próxima da mensagem que o Cristo realmente trouxe à
humanidade”. O texto está dividido em 114 partes (logias), quase todas elas afirmações atribuídas a Jesus ou aos
discípulos. As parábolas também aparecem nos logia do Evangelho de Tomé, distribuídas da seguinte forma:
Parábola do Semeador – logia nº 9; Parábola do Grão de Mostarda – logia nº 20; Parábola do Assaltante da Casa –
logias nºs 21 e 103; Parábola do Trigo e do Joio – logia nº 57; Parábola do Rico Insensato – logia nº 63; Parábola da
Festa – logia nº 64, Parábola do Rendeiros Homicidas – logia nº 65; Parábola do Fermento – logia nº 96; Parábola
da Ovelha Perdida – logia nº 107;Parábola do Tesouro Escondido – logia nº 109.
As Parábolas no Evangelho Segundo o Espiritismo
No Evangelho Segundo o Espiritismo vêm apenas referidas sete ou oito parábolas, conforme se entenda ou não,
que “o Obolo da Viúva” também chamada Parábola da Viúva Pobre tem estrutura de parábola. As parábolas
aparecem referenciadas da seguinte forma:
. Capitulo XI – Amar o Próximo Como a Si Mesmo
. Parábola dos Credores e Devedores
. Capitulo XIII – Que a Mão Esquerda Não Saiba o que Faz a Direita
. Parábola da Viúva Pobre (?!)
. Capitulo XV – Fora da Caridade Não Há Salvação
. Parábola do Bom Samaritano
. Capitulo XVI - Servir a Deus e a Mamon
. Parábola do Mau Rico
. Parábola dos Talentos
. Capitulo XVII – Sede Perfeitos
. Parábola do Semeador
. Capitulo XVIII – Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos
. Parábola da Festa das Núpcias
. Capitulo XIX – A Fé que Transporta Montanhas
. Parábola da Figueira Seca
Para além das parábolas que referenciámos, o capítulo XXIV do ESE, contém ainda uma explicação sobre a
utilização das parábolas por Jesus, na transmissão de conhecimentos.
Os pontos menos claros da Doutrina, que até mesmo aos apóstolos Jesus não clarificou, têm vindo a ser
esclarecidos ao longo dos tempos. À medida que o Homem vem avançando moral e intelectualmente, a ciência e
o espiritismo vêm revelando o seu verdadeiro sentido.
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joão de siena/a. pinho da silva
*

Quando começou 1940, António M. tinha 17 anos. Desde a alguns atrás que se vestia peça de
roupa habitualmente usada por outrem, entrava no mundo dessa pessoa e tinha forçosamente que a despir. Era,
por isso, o mais mal vestido dos irmãos. Cinco, ao todo.
Já Rosa estava com 56 anos e com netos. Era filha de Joaquina e teve quatro irmãs. A mãe de
Joaquina teve por nome Maria. Esta Maria teve mãe e pai, respectivamente Quitéria Jorge e António Fernandes.
Não há mais registos. A árvore genealógica dos pobres não é frondosa. Mas, para todos, pobres e ricos,
unicamente frondosa é a vida e a reencarnação. Bom fruto é que, em tese, Rosa pode ser bisneta dela própria. É o
único possível interesse, afora a vaidade, das árvores genealógicas. Mas, sendo o Espírito como vento, que sopra
onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, menor ainda é a importância que têm.
4
Hans von Muns acreditava na guerra. E o facto de acreditar na guerra tornava-o mais resistente aos
sacrifícios que esta impunha. A propaganda habilmente montada e mil vezes repetida condiciona e distorce a
forma de pensar, de sentir, de relacionar-se.
A crença dos fanáticos é uma verdade cega, intolerante, fundamentalista. E às vezes estas pessoas não
odeiam; apenas estão convencidas de que são deuses e, como tal, acham legítimo impor uma ordem, uma
ideologia, um modus vivendi.
Era este o caso de Hans von Muns, que na verdade não odiava judeus, nem franceses, nem polacos, nem
soviéticos; apenas acreditava que todos eles estavam errados e fazia parte de uma como que salvação colectiva
eliminar o erro.
Deixar para trás o amor era, pois, mais um sacrifício em nome de um ideal maior.
Mas Hans não conseguia abafar em absoluto a compaixão e inibia-lhe o sono os olhares de medo, de
angústia, de impotência, de súplica – e de raiva também -, que se lhe colavam ao coração (ou àquela zona límbica
que depois faz perdurem as memórias) durante as viagens de comboio rumo aos campos de concentração.

4 a)
O comboio para o campo de Bergen-Belsen seguia em vagarosa marcha cadenciada. Hans,
sonolento, semicerrava os olhos ao sol que dava de frente. Indiferentes às muito amargas vicissitudes humanas, as
flores estavam no auge naquele mês de Junho. Hans surpreendeu-se a reparar nesse pormenor, que não era tanto
pormenor assim, porque fora algo a que até então, nos seus vinte e dois anos, não dera atenção.
Não era alheia a esta mudança de atitude a presença de Arvi e Maarit que desde a alguns dias o
acompanhavam e que neste momento de ligeiro desprendimento imprimiam curso inabitual ao teor dos
pensamentos. A espaços fugazes Hans sentia-se leve em um lugar de paz; logo regressava com um tremor e
retomava o amargor da realidade.

Esta era a sua última viagem como guarda em comboios; em feita a descarga,
ficaria na mesma função em Bergen-Belsen, campo para prisioneiros de guerra.
No início das invasões alemãs, Hans (von Muns) sentiu frustração por não estar nas frentes; com
o tempo, convenceu-se da importância do seu papel na retaguarda, como a de actor necessário, e empenhava-se
com satisfação. Mas, coisa estranha (dizia de si para si), começava a sentir pena daquela gente e a imaginar-se no
lugar dela. O dever patriótico ainda não estava em causa, mas as coisas já não lhe pareciam tão lineares como
antes.
Arvi e Maarit, em estágio no grupo destacado para este campo de concentração, tiveram, entre
outras incumbências, a de trabalharem Hans no sentido de ser uma referência de compaixão para alguns dos
amaldiçoados por outros homens mas amados pela divindade.

5
Blondine.
A morte, fardada, já lhe havia roubado pai e mãe, e talvez todos os parentes próximos, tios e
primos, pois não sabia de nenhum deles.
Caminhava paralela aos rastos de destruição, rumo a nenhures, buscando comida, um abrigo, um
pouco da paz para sempre perdida. Era, pelo menos, o que sentia, tamanha a desolação que transportava na
alma. Já tinha chorado. Agora, cansada de corpo e de ânimo, sonhava cair num sono de só acordar onde e
quando nada daquilo tivesse acontecido. Talvez fosse possível um tempo e um lugar onde a vida respondesse ao
impulso do seu desejo. Quando se fazia o por si almejado silêncio – e era silêncio o vento na folhagem das
árvores, era silêncio os pássaros na alvorada, era silêncio o correr das águas do Loire; barulho era o disparo das
armas, o rebentar das bombas -, esse tal mundo era tão vívido dentro dela que parecia real.

Queria a família, as amigas, a rotina tranquila de rapariga de dezanove anos sem grandes
ambições. Mas a morte, fardada, nega-lhe tudo isto. E por isso teme as fardas e sempre delas se esconde, porque
quando a loucura toma posse dos homens já não se sabe quem é quem. Caminha acuada pelo medo. Caminha e
já não sabe onde está. Orléans ficou lá longe. A Orléans de Jeanne d’Arc, a heroína que ela, Blondine, não é. Quer,
apenas, poder manter-se a salvo.
Às portas de Paris, Blondine era uma mendiga exausta. Nesse estado, foi encontrada por
partisans, que a recolheram.

*
Blondine encontrou uma razão e uma família em La Résistance. Uma razão, porque não se pode
esperar um mundo mais à medida dos nossos sonhos vivendo na inacção; uma família, porque unidos no mesmo
propósito e dependentes uns dos outros.

O mal avança se o bem não lhe opuser resistência.
Em Portugal, os homens não eram mandados morrer para as batalhas a leste, mas iam com suas
mulheres contrair doenças para as minas de volfrâmio, na metade norte do país.
(Salazar deve entrar nesta narrativa como outro mau exemplo. Como Espírito, estes anos
volvidos, que diria?)

continua

Não nos deixeis cair em tentação
Filipa Ribeiro

1. O que é a tentação?
É um buraco bem fundo. Estamos sempre a querer que alguém não caia na tentação.

2.

Se perguntarmos às nossas crianças: será que as nossas crianças sabem o que é a tentação?

Sabe que o demónio existe? E a criança responde: “sei”. “Como é o demónio?”, perguntamos. “É o homem do
saco”, respondem.
3. Sabem o que é o “Pai Nosso”? É realmente importante? A certa altura dessa prece única que Jesus nos
ensinou, fala-se que devemos resistir à tentação.
4. O que é a tentação? É alguma coisa ruim? Qual o significado dessa frase?
“Não nos deixeis cair em tentação”
Qual a tentação que devemos evitar? Jesus especifica na prece? Não nos deixeis cair na tentação. Qual
tentação? Do dinheiro, do chocolate, da preguiça?
Será que são todas as tentações ou podemos escolher? Se sabemos o que é a tentação, o problema fica
resolvido.
Segundo o dicionário, tentação é o movimento que se faz em direcção ao que se deseja profundamente. Então,
pode ser qualquer coisa. Qualquer tipo de movimento em relação a algo. Tentação é algo que dá gratificação
instantânea. Quer comer agora. Quer sexo já, etc.
Porém, Jesus não especificou a que tentação devemos resistir. Não nos disse a que devemos resistir. Parece que
o que ele queria dizer era: se tem uma tentação, não caia nela.
Então, devemos ou não resistir a uma tentação? Jesus não disse que depende da tentação. Repare: jesus ensinou
uma prece para falarmos com o criador. Ele não usou metáforas, será que ele não foi muito claro?
Mas qual é o problema da gratificação instantânea? Já pensou numa criança que pede uma coisa e não a
recebe?
Mas será que o que Jesus disse foi para não nos deixarmos ir atrás da gratificação instantânea? Isto em relação
ao que nós queremos, escusado será dizer que não interessa para nada qual é a tentação do vizinho.

Devemos ou não cair na tentação?
Na década de 50 e 60, Walter Mischel e Ebbe B. Ebbesen criaram um teste com crianças de creche entre 4 e
5 anos de idade: o teste do marshmallow (doce típico americano, uma espécie de goma). O primeiro “Teste
do marshmallow” foi conduzido na Universidade de Stanford em 1970. Ele colocava a criança numa sala,
dava-lhe o doce preferido e dizia-lhe: “É teu. Porém, eu vou sair da sala e se esperares que eu volte, em vez
de 1 doce, comerás 2”. E ele saía durante 15-20 mins. A maioria comeu, mas alguns não comiam. Houve uma
miúda que mastigou cabelos, outro evitou olhar para o doce, outra ficou a cheirar o doce, outro miúdo
lambeu o doce, mas não comeu. Menos de 20% não comeram o doce e 80% caíram em tentação.
O investigador acompanhou as crianças por 50 anos. Durante 50 anos, ele acompanhou o desenvolvimento
dessas crianças, comparando o grupo das que não resistiram ao doce e das que resistiram. No final desse
tempo, o investigador fez um relatório descrevendo diferenças fundamentais de comportamento entre os 2
grupos.
Uma questão que se pode fazer é: a coca cola vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende
mais?
É que as diferenças entre os 2 grupos comparados pelo investigador eram tão grandes e tão fundamentais
que ele propôs: essas crianças tinham comportamentos diferentes porque tinham cérebros diferentes, eram
geneticamente diferentes ou alguma coisa que elas fizeram as levaram a ser diferentes.
Então, a 2ª parte da investigação durou 10 anos. Um grupo de neurologistas avaliou a cerebração daquelas
crianças, que já eram adultas, para ver se tinham diferenças estruturais, cerebrais ou genéticas entre elas.
Não tinham diferenças genéticas, mas tinham diferenças cerebrais estruturais. Bom, mas tinham essas
diferenças por causa do resultado ou o resultado foi devido a essas diferenças?
A 3ª parte da investigação, que ele já não podia fazer porque estava idoso, mas a sua filha assumiu, consistiu
em que, durante 4 anos, pegou em crianças e treinou-as em adiar a gratificação. Entao, o bébé chorava e ela
ia amentando cada vez mais o tempo até ir ter com o bebé para o confortar. Repare que não se trata aqui de
tirar a tentação da frente. Apesar do desejo e da sua presença insinuante, o que está em causa é aprender a
esperar: adiar a gratificação. Verificou-se que essas crianças com treino para adiar a gratificação aumentaram
a sua actividade intelectual (eficiência na aprendizagem) porque havia uma aumento da eficácia da
dopamina, neuropéptido responsável pelo auto-controlo e que controla os nossos impulsos. Ou seja, essas
crianças apresentavam uma maior inteligência emocional. Como é que isso acontece?
Cada vez que temos um desejo, qualquer que ele seja, produzimos as catecolaminas. Entre as catecolaminas
estão a epinefrina(adrenalina), a norepinefrina (noradrenalina), e a dopamina que são produzidas a partir
de fenilalanina e tirosina. Exemplo: a fome é uma coisa agardável? Como funciona a fome? Imaginamos que
está numa baixa energética, em hipoglicemia. Quando estamos em hipoglicemia, no cérebro temos um
sensor que detecta isso, ou seja, o cérebro apercebe-se de que a energia disponível não é suficiente, por isso
ele libera um aviso e o produz as catecolaminas, substâncias tensionantes que nos fazem agir. Quando
mordemos uma maçã, a sensação é boa. A questão é que a maçã nem chegou ao estômago, mas algo
aconteceu: a fome deixou a existir. Porque nesse momento em que saciamos o desejo, liberamos os
antagonistas das catecolaminas e neutralizamos os seus efeitos. É por isso que quando há um desejo, nós
queremos agora e não esperar. Então, quando treinamos o adiamento do desejo, trabalhamos a tolerância à
catecolamina, liberamos a dopamina. Assim, o sofrimento que impomos a uma criança quando não lhe damos
alguma coisa de imediato é real? É. Mas, na verdade, estamos a torná-las resistentes às catecolaminas e a
promover a acção da dopamina, o que nos permite raciocinar. Os resultados de um racicínio rápido e veloz
acontecem com a dopamina dominante e isso traz dopamina alta. Em vez de gritar, chorar, espernear na
caixa do supermercado, teremos crianças que sabem adiar a gratificação e adultos que não sabem lidar com o
desconforto, com a frustração.

O que acontece quando a criança tem tudo o que quer? A total incapacidade de lidar com a catecolamina.
Perdeu o emprego? Suicida-se. Descobriu que é homossexual? Depressão. Perdeu o namorado? Depressão.
Ausência de problemas na vida? Depressão. Total incapacidade de lidar com as catecolaminas. Quanto mais
velhos ficamos, mais sensíveis, e como não fomos treinados no adiamento da gratificação, entramos em
pânico. Então, a nossa tendência para transtornos mentais é da falta de disciplina na infância, dessa
incapacidade de lidar com problemas. E assim entra-se num ciclo vicioso: intolerância às catecolaminas,
desequilíbrio dos neurotransmissores, distúrbios mentais como doença bipolar, transtornos depressivos e de
ansiedade. E o que os cientistas notaram é que crianças treinadas com adiamento da gratificação tinham
melhores notas, melhores desempenhos escolares e menos transtornos comportamentais. A capacidade de
resistir à tentação tornava-as realmente mais aptas para viver em sociedade e melhores pessoas.
Então, não nos deixeis cair em tentação” é uma das coisas que pode acontecer segundo a neurofisiologia
moderna e das coisas mais úteis na educação de crianças. Confirma-se também assim, as premissas avançadas
na explicação deste trecho da prece Pai Nosso: 1) a causa primeira do mal está em nós; 2) cada imperfeição
nossa é uma porta aberta à influência de espíritos; 3) precisamos do amparo de Deus e da inspiração dos
nossos guias; 4) o mal não é obra de Deus; 4) o mal não é uma necessidade fatal para ninguém.
O escritor russo Leo Tolstói escreveu no famoso romance Guerra e Paz: "É sabido que o ser humano tem a
capacidade de mergulhar inteiramente num assunto, por mais insignificante que tal assunto pareça. E é sabido
que não existe assunto insignificante que, ao ser concentrada nele toda a atenção, não cresça até ao infinito".
Este parágrafo de Tolstói explica-nos as nossas paixões e as nossas obsessões, para o bem e para o mal, mas
Emmanuel tamb+em nos diz: “Serena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada, de vez que
são essas mesmas provas que te estruturam o dgrau exacto que podes e deves transpor na conquista da
própria felicidade, ante a Vida Maior” (in Rumo Certo, psicografia de Chico Xavier).

Afinidade(s)
Uma questão que deixa muita gente intrigada é a semelhança psicológica que existe entre membros da mesma família.
As parecenças físicas estão bem explicadas pela genética. Mas será que o espírito herda também, de seus pais, as
caraterísticas morais?
No diálogo de Jesus com Nicodemos vamos encontrar a resposta clara para estas questões.
“Jesus, respondendo ao doutor da lei, diz: «o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te
maravilhes por eu dizer que é preciso nascer de novo. O espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes donde
ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito.»” – Jo 3, 8
Fica bem clara a distinção que Jesus faz entre o corpo e o espírito. A carne procede da carne, mas o espírito não sabemos de
onde vem. Mas então como pode um filho, por exemplo, parecer tanto moralmente com o pai?
Existem leis que regem a vida, das quais ainda não temos o entendimento completo. Uma delas é a lei de afinidade. As
pessoas se unem ou reúnem por afinidade de tendências, de gostos, de objetivos. Isso dá-se também com os povos. A lei de
afinidade reúne-os em determinada região, considerando a predominância de suas caraterísticas. Dessa norma é que
podemos perceber claramente as tendências de alguns povos, para a violência, ou para a paz, p.ex.

Por ser o espírito um ser individual e indivisível é que todas as tentativas de se reproduzir um ser igual ao outro será
frustrada. Podemos reproduzir a matéria, mas o espírito que a animará terá características sui generis.
Não é outro o motivo pelo qual filhos de génios nascem com uma inteligência limitada, e pessoas de inteligência mediana
podem ter filhos prodígios. Há crianças que nos primeiros meses de vida lêem, escrevem, fazem contas, decoram nomes de
países e suas capitais, etc., sem que tenham herdado essas capacidades de seus pais.
Para ajudar a esta questão, socorramo-nos de O Livro dos Espíritos.
“Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma, mais
tarde, vem acrescentar a vida moral?”
“Dão-lhe apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa.” (LE 203)
“De onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e os filhos?”
“São Espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências.” (LE 207)
Se se levasse em conta que cada corpo que nasce é animado por um espírito imortal, que traz consigo experiências
milenares, resolver-se-iam muitas dúvidas a respeito das enfermidades, da genialidade, da idiotia, da precocidade, e de
tantas outras particularidades das criaturas.
Importa que saibamos que o corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Importa também que saibamos
que se o corpo gerado tiver vida, há um Espírito a animá-lo, e que terá suas próprias caraterísticas, independente das de seus
pais.
O que pode ocorrer, entretanto, é que o mesmo Espírito que animou o corpo do avô já desencarnado, p. ex., volte a renascer
e animar o corpo do neto. Nesse caso, o neto pareceria muito com o avô, por ser o próprio que volta.

Importa também saber que as necessidades do Espírito reencarnante é que, pela lei de afinidade, impulsionam o óvulo e o
espermatozóide que contenham carga genética propícia às suas experiências no corpo físico.
Então “a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos, ou
também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos?”
“Na igualdade dos graus de elevação.” (LE 302)
É por isso que “os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus.” (LM 227)

aps

perdão

“Quantas vezes devo perdoar ao meu próximo, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?”. Ao que Jesus
lhe respondeu: “Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete”
Ao ser perguntado a Nelson Mandela se tinha raiva dos carcereiros com quem teve contacto durante todo o
tempo de prisão, respondeu: “Não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se a
raiva permanecesse em mim, eu não estaria livre, mas sim, escravizado por um sentimento mau”
Ao perdoar outra pessoa, libertamo-nos. Ficamos livres do passado – do que nos magoou e fez sofrer – e
ficamos abertos ao presente, a tudo o que pode acontecer de surpreendente e fascinante.
Perdoar também liberta a outra pessoa. Não só a outra pessoa pode sentir-se melhor ao estar connosco,
como ganha capacidade de perdoar outros. Quem faz a experiência de ser perdoado tem mais facilidade em
perdoar outras pessoas.
Mas perdoar não é esquecer. “Lembrar e esquecer são questões mnemónicas; se a nossa memória é saudável,
não há possibilidade de esquecer nenhum acontecimento, seja ele bom, seja mau. Perdoar é enxugar o facto,
retirando-lhe, do conteúdo, a energia nervosa. Ficará apenas o facto. Isso é esquecer. Quanto ao mal, não
merece comentário, em tempo algum.” (Itair Ferreira)
“Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo; perdoar aos amigos é dar prova de amizade; perdoar as
ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes
duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que
todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Oh, infeliz daquele que diz: Eu jamais perdoarei,
porque pronuncia a sua própria condenação!” (ESE)
Além de que a raiva revelou ser um risco significativo para a doença cardíaca. Num estudo realizado pelo Dr.
Frederic Luskin, da Universidade de Stanford, nos EUA, com adultos que possuíam pressão arterial normal, ele
constatou que cinco minutos de raiva enfraqueceram a reacção imunológica dos participantes, a
imunoglobulina salivar, uma medida comum da capacidade imunológica, que ficou diminuída por um período
entre quatro e seis horas depois do episódio de cinco minutos de raiva.
Tem outra coisa: o verdadeiro perdão sempre envolve actividades reparadoras.
Allan Kardec indica, em O Céu e o Inferno a psicoterapia do perdão e autoperdão:
arrependimento (dar-se conta que errou);
expiação (desconforto e sofrimento moral pelo equívoco);
reparação (o ato final, a corrigenda do erro).
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