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Cumpre-se a tradição de virmos dar-vos umas palavras nesta quadra
em que se apela à paz e ao amor.
A mensagem que vos deixo não é, no seu fundo, diferente da de anteriores anos; o apelo é alusivo à quadra: sejais construtores de paz e de
amor!
Não é diferente porque se em mensagens transatas vos falamos sobretudo de trabalho – trabalho espiritual e trabalho em vós mesmos – este voto que hoje formulamos não é de molde a deixar-vos descansados na consciência ou em repouso sobre conquistas; o apelo à construção da paz e do amor é por demais trabalhoso para que vos deis por satisfeitos ou desincumbidos de
grandes esforços.
Construir a paz e construir o amor no tumulto do coração nada tem de fácil; construir a paz e
construir o amor neste mundo em desalinho ocorre ser uma luta contra forças desumanas.
Mas é-vos pedido que o façais; que o façais começando por vós mesmos, lá bem no vosso íntimo;
a segunda parte é sorrirdes em silêncio perante o que invetiva, que amaldiçoa, que brame furibundo contra os moinhos de vento da sua desordem.
Aquietai-vos vós e o mundo exterior se aquietará.
Já vos foi referido várias vezes que não deve ser o ambiente exterior a moldar-vos, mas vós a moldardes o ambiente.
Tornai-vos, pois, construtores da paz e do amor. O que requer trabalho. Muito trabalho.
Mas como o progresso vive à custa do trabalho, que é lei, crescei com ele.
Dai-vos as mãos; sede solidários.
Uni-vos; construí em conjunto o reino da paz e do amor.
Agostinho da Silva / aps

Evangelho no Lar
02/01—“De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá

salvá-lo?” – Tg 2, 14
As obras da fé são obras de amor. Sem obras de amor o que chamamos de fé não passa de simples crença. Se
acreditamos, não somos tíbios e agimos. Quando regressarmos ao plano espiritual o que temos para mostrar
são obras e não crenças. Isto eu sei. Por isso, de nada adianta jurar fé em Deus se nada fizermos em favor do
outro, que é uma imagem de Deus diante de cada um de nós.
E, sabem? Rezas de horas não dão de comer ao sem abrigo, não tratam o toxicodependente, não recuperam a
mulher equivocada…
09/01—“Pois é esta a vontade de Deus: que, praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos”. –
1 Pe 2, 15
Insensatos são todos aqueles que não entendendo as coisas do espírito tecem maus juízos, difamam, injuriam
aqueles que as divulgam.
Importante é que cada um de nós o não seja.
Mas a melhor maneira de calar os insensatos é o bem que se faz, pondo em prática o que se ensina, tal como
fez Jesus.
A vitória da força da razão sobre a razão da força é a vitória do bem sobre o mal.
16/01—“Se alguém disser: «Eu amo a Deus», mas tiver ódio ao seu irmão, esse é um mentiroso; pois aquele que
não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê”. - 1Jo 4, 20
Amar a Deus sobre todas as coisas é indissociável de amar ao próximo como a si mesmo; portanto, não se
ama a Deus por mais afirmativas que se façam nesse sentido se as ações em relação ao próximo não forem de
amor.
É aquele vizinho problemático: que sinto por ele? É aquele colega de trabalho insuportável: como o trato?
Amo a Deus?

23/01—“Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é
que torna o homem impuro”. – Mc 7, 15
Tal como Jesus explicita: é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro.
…………………………………
Pois é: um problema chamado eu mesmo.
30/01—Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo: «Tomai e comei, isto é o meu corpo». - Mt 26, 26
O pão, que resulta da transformação de cereais, simboliza a fecundidade da terra e o trabalho do homem. A
terra, que produz tudo quanto é necessário, é, por natureza sagrada, e o trabalho é uma lei natural, logo divina, necessária.
Jesus, Mestre, quando pronuncias a bênção sobre o pão, abençoas toda a produção da terra bem assim como
o trabalho. E o pão é então como se fosse o teu corpo, que era santo à tua imagem.
Alimenta, Mestre, a nossa fome de sabedoria, alegria e paz.

A Importância da Música na Evolução do Espírito — 3
A Doutrina Espírita perante a Arte Musical
Paulo Miguel Fregedo
A Música no Plano Espiritual
Ao refletirmos sobre as características que a arte musical podera assumir no plano espiritual, com o sincero proposito de nos esclarecermos e de compreendermos os aspetos mais sublimes que a respetiva arte encerra, levantamos algumas questoes, para as quais iremos procurar as respostas dentro da Codificaçao Espírita e das obras complementares. Temos por objetivo, a elevaçao do nosso entendimento a respeito desta arte
que nos emociona e que nos faz vibrar de forma tao apaixonada:
1. Como será á músicá no pláno espiritúál?
2. Qúál á importánciá qúe elá ápresentá párá á vivenciá dos espíritos nesse pláno?
3. Terá á músicá úm pápel relevánte no múndo espiritúál?
4. Terá álgúmá útilidáde párá os espíritos no seú processo evolútivo?
5. Qúál á verdádeirá fúnçáo e qúál o objetivo dá árte músicál párá á espiritúálidáde súperior?
Como sabemos, as antigas civilizaçoes ja consideravam a arte musical como um reflexo terreno da musica cosmica universal, pois acreditavam que todos os corpos celestes emitem sons musicais e que grandioso e o
concerto dos astros e das galaxias, inaudíveis aos ouvidos humanos mas absolutamente reais, registados por
exemplo, nos dois ultimos seculos por obras publicadas a luz da Doutrina Espírita e que relatam essas experiencias atraves da fenomenologia mediunica.
Ciente da influencia que a arte musical exerce no espírito humano, o inteligente codificador, na pergunta
nº 251 do Livro dos Espíritos, questionou o mundo espiritual sobre a sensibilidade que os espíritos tem a musica, obtendo a seguinte resposta:
“R: Aludes a musica terrena? Que e ela comparado a musica celeste? A esta harmonia de que nada na
Terra vos pode dar ideia? Uma esta para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Nao obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa musica, por lhes nao ser dado
ainda compreender outra mais sublime. A musica possui infinitos encantos para os Espíritos, por terem eles
muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me a musica celeste, que e de tudo o que de mais belo e
delicado pode a imaginaçao espiritual conceber.” (o sublinhado e nosso). Kardec (1857:163).
Podemos observar na resposta dada quatro aspetos fundamentais:
1. A músicá no pláno espiritúál e múito diferente dá músicá terrená, sendo súblime e comovedorá;
2. No pláno espiritúál, ápenás os espíritos vúlgáres sentem álgúm tipo de prázer em escútár á músicá
terrena;
3. As qúálidádes sensitivás estáo múito desenvolvidás nos espíritos;
4. A músicá celeste e o qúe de máis belo e delicádo á imágináçáo espiritúál pode conceber.
Verificamos que os espíritos sao muito sensíveis a musica e que ela assume um papel de elevada importancia ao ser considerada como “o que de mais belo e delicado a imaginaçao espiritual pode conceber.” A beleza espiritual traduz um conceito de estetica divina, alcançada por inenarraveis labores íntimos, os quais purificam o coraçao, alicerçados no desenvolvimento do conhecimento que se traduz por sabedoria. A delicadeza
sintetiza o sentimento do amor, que tudo ve com natural ternura e sensibilidade e revela a elevada conceçao
de elegancia espiritualizada, bem como de harmonia com o universo. A beleza e a delicadeza manifestam-se
naturalmente pelo “amor a Deus acima de todas as coisas e ao proximo como a si mesmo.”
“A musica celeste exalta as virtudes dos espíritos purificados, elevando-os a planos de uma espiritualidade incompreensível para a linguagem humana mas que se reveste de uma total harmonia universal e pura
felicidade.
“A musica terrestre, portanto, nao e comparavel a musica do espaço. A primeira da uma satisfaçao da
qual a vossa sensibilidade nervosa se aproveita; a segunda, que e de essencia divina, proporciona alegrias morais, sensaçoes de bem-estar, extases tao mais profundos quanto mais puro seja o recetaculo, isto e, o ser privado do envoltorio carnal.” Massenet in Denis (1994:110).
“A musica e uma impressao especial que invade todo o nosso ser fluídico, mergulha-o no extase, na beatitude, e faz com que ele experimente sensaçoes de jubilo, de quietude, de alegria…” O Esteta in Denis
(1994:72).

Podemos concluir que a arte musical tem certamente a sua importancia espiritual na medida em que
exalta os valores inerentes do espírito, o qual foi criado por Deus com o proposito de alcançar por merito proprio a perfeiçao. A musica tem a capacidade de “tocar” as fibras mais íntimas da criatura e de a sensibilizar de
uma forma tao mais sutil e elevada consoante as conquistas alcançadas pelo espírito, tendo um efeito de maior ressonancia entre as vibraçoes da musica e aquele que a escuta. Tem tambem a funçao de despertar a propria sensibilidade para as noçoes do belo divino, da harmonia universal e do sentimento de perene tranquilidade, o qual e um campo fertil para o amadurecimento da propria personalidade.
“… a boa musica, a musica devocional, suave e doce, a classica, a dos mestres, essa vai buscar no recondito das almas os germes do Bem e do Amor que la se encontram, as formas embrionarias dos bons sentimentos e no-los revelam…” Imbassahy et al. (1944:34).
Deste modo, podemos constatar atraves da mediunidade de Francisco Candido Xavier (1940), na pergunta nº 168 do livro “O Consolador” ditado pelo espírito Emmanuel, uma das funçoes da musica no plano
espiritual:
“168 – Os Espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os
homens?
R: Temos de convir que todas as expressoes de arte na Terra representam traços de espiritualidade,
muitas vezes estranhos a vida do planeta (…) No Alem, e com o seu concurso que se reformam os sentimentos
mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes as experiencias expiatorias e purificadoras. E e crescendo nos seus domínios de perfeiçao e de beleza que a alma envolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimes maravilhas.”
Leon Denis (1994) e perentorio no papel que determina a sustentabilidade da arte musical na pratica
espirita quando afirma que “A musica (…) representa grande papel na inspiraçao profetica e religiosa. Ela da o
ritmo a emissao fluídica e facilita a açao dos espíritos elevados. E por isso que ela tem seu lugar nas reunioes
espíritas…”
Quando entregues a escuta musical mais nobre e elevada, aquela que direciona a criatura para Deus e
que a envolve num abraço de pura energia benfazeja, os mentores espirituais aproveitam esses momentos
para promoverem açoes de auxílio aos encarnados como aos desencarnados. A musica e como uma porta do
coraçao, a qual se abre sempre por dentro e permite que o Mestre Amado se adentre e nos abençoe, nesses
momentos de sincera comoçao. E pois, este sentimento sincero e emocionado, a chave da nossa alma, sintonizando-nos pela vibraçao com as esferas mais elevadas e abrindo a porta da alma para a luz da redençao, do
extase perene, da eterna felicidade.
Constatamos deste modo, que e necessario despertar os valores artísticos do espírito, procurando elevar o pensamento e sensibilizando o coraçao para a compreensao da ideia do belo divino. Esse labor necessita
de tempo e maturaçao para desenvolver a justa conceituaçao desse ideal mais nobre, permitindo ao espírito
percecionar belezas inalcançaveis aos olhos humanos. Belezas descerradas pela vivencia íntima do mais puro
sentimento do amor, o qual liberta as amarras do orgulho e do egoísmo e cria um elo que une o espírito aos
padroes mais elevados do sentimento e desvela a razao, a compreensao de uma infinidade de estados de alma.
A perceçao do sentimento do belo apura-se com o aprimoramento do sentimento e da sabedoria. O coraçao
sente e entreve as belezas imortais para o espírito. A razao compreende porque se esclarece.
“Dissemos que o objetivo essencial da arte e a procura e a realizaçao da beleza; e, ao mesmo tempo, a
procura de Deus, pois que Deus e a fonte primeira e a realizaçao perfeita da beleza física e moral.
Quanto mais a inteligencia se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo
essencial da evoluçao, portanto, sera a procura e a conquista da beleza, a fim de realiza -la no ser e nas suas
obras. Tal e a norma da alma na sua ascensao infinita.” Denis (1994:9)
Nesse trabalho íntimo de auto iluminaçao, o estudo e a desinteressada pratica fervorosa do bem, permitem ao
espírito reencarnado, arregimentar-se de conteudos elevados que o auxiliarao mais tarde, na vida espiritual.
Tal como nos diz o espírito que se comunicou a Leon Denis sob o pseudonimo de “O Esteta”:
“… Voces ja podem, na Terra, prepararem-se para receber no alem essas sensaçoes, afastando qualquer
satisfaçao material ou sensual. Busquem as atraçoes artísticas, por mais pobres que sejam; enriqueçam o pensamento, deem aos nervos alimento de calidas vibraçoes; encham o cerebro de sensaçoes que se traduzem,
nesse plano, por estudos analíticos de suas vidas terrestres. Tudo isso repercutira um dia no espaço, em centuplo, pois as vibraçoes armazenadas no ser carnal despertarao e chamarao, como uma lira de mil cordas, todas as sensaçoes atrativas que podem proporcionar os sentimentos mais harmoniosos, mais elevados, que
circulam nas correntes que emanam diretamente da esfera divina.
E o apogeu da arte, uma infinita sensaçao artística…” O Esteta in Denis (1994:73)

Concluindo, a arte e para o ser humano o apelo do campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade
e seus atos aproxima-se de Deus, mais esta apto a sentir os efluvios e as vibraçoes divinas. De acordo com a
sua evoluçao, essas vibraçoes se traduzirao por criaçoes de virtudes, sendo a palavra virtude tomada em
sentido bastante geral. Para mim ela significa tudo o que e digno de ser amado. A arte e, portanto, um dos
meios de se sentir a grandeza de Deus. Devemos agradecer ao Criador por nos deixar sempre em relaçao
com Ele. Cabe a nos nos tornarmos cada vez mais dignos disso. E preciso venerar e amarmos a arte, uma vez
que atraves da imensidao e ela a mensageira da imortal irradiaçao e do movimento divino universal.” O Esteta in Denis (1994:77)
CONTINUA

Mudou entre um Natal e outro que eu tenho menos saudade. Não deixei de sentir, mas sinto melhor. Sei que me são próximos (foram-no carnalmente e são-no espiritualmente), mas adquiri que cada
um tem o seu tempo e que todo o tempo nos espera. Temos todo o tempo.
Então, de par com o encontro que se renovará, aprendi a aguardar por que o desejo se realize. O
desejo de que adreguem as verdades espíritas. Já não fico ansiosa: o campo ainda não está pronto para
a sementeira. Um dia virão e eu lhes falarei de modo que a fala lhes seja consciente, que não se perca
em sensações, ou reminiscências vagas, após o sono.
Ainda assim, irei visitá-los na noite de consoada. Mas só um pouco, para deixar a cada um leve
ósculo de paz e de amor. (E de um resto de saudade que nesse momento aflorará.) Depois do ósculo fica
o meu desejo de que tenham uma noite santa, para que seja feliz. Não vou olhar a que comam muito e
bebam também em demasia (é sempre demais o pouco que se acha que se bebe); vou ignorar essa parte de satisfação da gula e desejar que os pensamentos estejam na manjedoura em que o Menino nasceu
pobre. Pobre como os mais pobres. E vou desejar que esse pensamento avive nos corações a chama do
amor ao próximo e desejem, por seu turno, repartir do que têm (e nestes tempos que se vivem na terra
têm em abundância para repartir, porque tantos absolutamente nada têm senão a fome e o frio e a solidão e a doença…).
Entre um Natal e outro aprendi a ser um pouco menos egoísta. Aprecio o convívio com os que
foram meus familiares, mas sem sujeição nem dependência. Amo-os desprendida. Pelo menos pelos
meus parâmetros antigos já bastante desprendida. Porque era agarrada ao clã, aos apelos formais e sanguíneos.
Isso agora já pouco importa. Já fui outro apelido, já fui muitos apelidos (certo, muitas vezes com
as mesmas personagens) e tudo isso foi-se perdendo na poalha do tempo.
É Natal. Entre um Natal e outro mudei. Luzes bem mais feéricas brilham. Músicas bem mais harmónicas soam. Abraços bem mais profundos e sentidos são repartidos. Sorrisos e votos de felicidades
bem mais impactantes são formulados. Nada, ou quase nada, do que se faz na terra no Natal tem valor
real. A luz é baça, o som é oco, a impressão na alma é nula.
Entre um Natal e outro a vantagem foi minha.
Os meus parentes virão. E eu os encontrarei.
Beijos para todos.
Nádia / aps

VENCENDO OS VÍCIOS PARA PROSSEGUIR NO CAMINHO INTERIOR
“…O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá outros vícios; todas as virtudes e todos os vícios são inerentes
ao Espirito; sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? …” (E SE cap. IX, item 10)

Nada como iniciar o novo ano preparando-se psicologicamente para uma guerra interior, uma guerra que
teremos que travar, combate a combate, batalha a batalha, mas que forçosamente todos nós teremos
que vencer, com mais ou menos tempo.
É no inicio do ano que normalmente reunimos mais forças e nos predispomos a fazer determinadas mudanças em nossa vida, e é aproveitando essa disposição e energia, que devemos preparar-nos para eliminar de nós as coisas que mais prejudicam e que mais atrasam a nossa evolução, mantendo-nos em patamares de dores e sofrimentos físicos ou morais, que não queremos nem podemos permitir em nossas vidas. Nós nascemos para sermos felizes, foi para isso que fomos criados por Deus, e foi isso que nos ensinou seu filho Jesus, nosso irmão e Mestre, agora depende única e exclusivamente de nós, lutemos por
isso.
Todos nós, de algum modo, temos vícios de ou em alguma coisa, e precisamos perceber que nem só
aqueles que normalmente são mais conhecidos ou considerados graves é que prejudicam a nossa evolução, pois tudo o que de alguma forma nos causa dependência, seja ela de que nível for, é prejudicial, e
não deixa, por isso, de ser também um vício.
Há vícios ou manias relacionados com formas comportamentais que embora não sendo destrutivos, são
tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas inconvenientes ou de convivência difícil. Por exemplo:
O vício de falar descontroladamente, sem raciocinar naquilo que dizemos. Passamos a mensagem de falta
de senso e desequilíbrio
Vicio de mentir constantemente, até para nós mesmos; é uma forma que temos de evitar o contato com
a realidade atrasando a nossa evolução.
Vicio de nos lamentarmos sistematicamente por tudo e por nada, fazendo-nos sempre de vitimas de tudo
e todos, apenas para recebermos a atenção dos outros. Faz com que passem a evitar-nos.
Vicio de nos acharmos sempre certos. Mostra a nossa enorme insegurança.
Vicio de gastar desnecessariamente, sem utilidade nenhuma. É uma forma de adiarmos decisões importantes em nossa vida.
Vício de criticar e mal julgar os outros, é apenas uma tentativa de nos mostrarmos mais e melhores que
eles, perante aqueles que nos ouvem.
Vicio de trabalhar descontroladamente, quase sem interrupção. É apenas uma fuga para estarmos interiormente distraídos, evitando desse modo resolver conflitos que não temos coragem de enfrentar.
Quanto àqueles que normalmente são considerados vícios, como o álcool, sexo, tabaco, jogo ou drogas,
servem apenas de formas amenizadoras que compensam, momentaneamente, áreas frágeis de uma alma
desestruturada, aliviando carências, ansiedades, angustias e tensões psicológicas, o chamado “mal- estar
interior”.
CONTINUA NA PÁGINA 10

Vindos de Januária - 7
Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

X
Arvi teve a impressão de acordar. E formou-se-lhe firme a certeza de que tinha morrido. Um pânico generalizado percorreu-o por
inteiro, mas foi de breve duração, porque depois do facto consumado nada há a fazer e,
ademais, continuava vivo, porquanto pensava e
sentia. Teve vontade de rir – um riso nervoso –
na sequência daquela descoberta.
A morte não existe. Num clarão da inteligência apreendeu o sentido da vida e viu a
borrada que tinha feito. Agora sim, gelou. Nada
fora o frio que sentira.
O arrependimento, pelo menos o arrependimento pungente, aquece. Arvi apenas
abanava a cabeça, pesaroso, perante todos os
quadros mentais que se iam sucedendo. Como
podia ser tudo aquilo? – cogitava. Se tivesse
cor, estaria rubro de vergonha. Mas já não sentia frio, que bom.

tendências continuam lá, mas a grande luta é
precisamente contra elas. E transformam-se.
Tornam-se valorosas, firmes, generosas. Principiam a amar. Este é um trabalho tanto no
mundo corporal, quanto no mundo espiritual.
Qualquer hora é hora de começar. E a hora de
começo é também de louvor a Deus, porque a
alma, ou o espírito, acabou de receber o primeiro pingo de mel que a divindade doa àqueles que se decidem pela mudança.
Arvi não podia esperar ter pela frente o
céu dos anjos harpistas, mas podia esperar pela ajuda dispensada aos que tomam boas resoluções. E a primeira sensação de conforto íntimo veio-lhe da lembrança afetuosa da irmã.
Apeteceu-lhe abraçá-la e ficou com pena de
não ter sido, enquanto pôde, mais efusivo na
manifestação dos sentimentos. Mas, agora, nada a fazer, pensou. Outro pensamento lhe veio
pegado no anterior: será que não podia mesmo
fazer nada? Ele não estava morto a apodrecer
debaixo da terra. Era uma realidade algo diferente aquela que agora vivia, mas não deixava
de ser uma realidade consciente.

Olhou em volta e não viu vivalma, mas
teve a nítida sensação de que milhões de olhos
Enquanto isto, por este tempo principiao observavam. Pior: devassavam-no e viam tova
de
acontecer
a Tico sonhos estranhamente
da a porcaria que ele próprio via.
lúcidos, onde ele se via em lugares que nada
É isso, pensou, Deus é um olho gigante tinham a ver com Januária, e até onde se via a
que tudo perscruta e tudo vê e a força desse ele como outra pessoa física. Embora não coolhar põe a consciência do avesso e dos mais nhecesse o termo, percebia-se um castrato, laescônditos refolhos ficam ao léu as coisas que tino do sul, atlético, bonito. Podendo esta permais ciosamente houvéramos escondido, ao ceção deixar-lhe impressões de desconforto,
ponto de delas já nem nos lembrarmos. Pudes- eram elas anuladas pela música que ouvia, de
se passar um pano como se o passa sobre um uma beleza sem paralelo. É claro que sequer
vidro embaciado e a luz passasse sem turva- imaginava que essa música era emissão fluídimentos e sem obstruções…
ca de espíritos harmonizados, mesmo quando
essa música parecia sair dele. Eram tão agradáveis as sensações deixadas por aqueles soO arrependimento, o arrependimento nhos que ansiava por eles.
sincero, é sempre início de grande renovação.
Quantas almas que só depois de grandes erros
se dão conta de que sendo o errar humano este
não é uma fatalidade mas uma consequência
de escolhas precipitadas, de caminhos fáceis,
de cobardia moral. E então, fortalecida a vontade pelo sofrimento decidem-se pelo trabalho
reto e quase heroico – heroico, porque as más

XI

do homem. Adesão a Deus, note-se. Aderir a
Deus é observar os preceitos morais que as religiões ensinam e que, sob uma redação ou ouQuando é para fazer o bem, para fazer tra, são comuns na sua essência.
algo de útil aos outros, escasseiam a imaginaAs religiões, quaisquer, são boas desde
ção, o tempo, os recursos; quando é para dos
que em seu seio esteja a força renovadora dos
outros tirarmos proveito, ou simplesmente paseus adesos. Os chefes das religiões não pora os prejudicarmos sem proveito algum, já
dem impor a conversão do velho no novo, essa
não faltam imaginação, tempo e recursos. Pilão
renovação tem de partir da vontade dos velhos
em quarenta e sete anos nunca fora capaz de
que somos, mas a religião terá, ela mesma, esdar a volta ao trabalho escravo, à bebida, à
sa força se transposta do aparato dos ritos pasordidez, e em menos de um mês deu a volta a
ra a singeleza da íntima meditação silenciosa.
seu Monhé, extorquindo-lhe recursos financeiros e energéticos. Monhé deixou-se enredar
Todas as religiões são boas para os tosem reagir e sem perceber que mais se afunda- dos que com elas e nelas se identificam, porva se não enfrentasse as consequências das que as várias religiões são a imagem e semeações. Quando o esplénico entrar em colapso, lhança dos que nelas se encontram. Adequa-se
a batida no fundo do poço pode não lhe ser si- -lhes ao entendimento. A clara luz dos bons
nónimo de subida. Quando bater no fundo do espíritos e a lucidez de Kardec permitiram a
poço, aliado ao depauperamento energético re- este consignar que não era pretensão do espirifletido no gástrico, no genésico e no cardíaco, tismo fazer prosélitos, mas tornar melhor relipode também estar instalado um problema ob- giosos em cada religião os respetivos crentes.
sessivo. Depois uns enforcam-se, outros dão- Acrescentamos de nossa lavra que para sentirem a religiosidade – e visto assim, o espiritisse um tiro, outros envenenam-se…
mo é justificadamente religião.
Quando os maus espíritos se imantam
no umeral - ou quando não usam recursos tecnológicos para implantes perispirituais - o coMonhé andava perdido. E o padre Joanhecimento da ciência magnética é de todo de
quim de Santa Rita, limitado pelas crenças
não desprezar. O espiritismo ainda é um ilusmas bom, não sabia que fazer para o ajudar. O
tre desconhecido.
padre Joaquim de Santa Rita tinha consciência
de que opinar em causa alheia é fácil, o mais
difícil é depois de vestido o problema, despi-lo.
Neste início de século XX o Espiritismo
não havia, de facto, chegado a Januária. Chegará, sem dúvida, porque a força e a necessi(Santa Rita no nome vem da devoção a
dade da sua mensagem farão com que chegue
santa Rita de Cássia. Rita de Cássia é querida
a todo o lado. Ademais, porto de passagem tão
porque sobram as causas impossíveis, indeimportante que é trará almas batizadas com a
pendentemente da elevação deste espírito, e
água da terceira revelação, as quais deixarão
popular no Brasil porque nestas terras não falsementes de que naturalmente brotarão arbustam vindos de Itália, nem portugueses que já
tos e árvores, que por sua vez darão frutos que
foram italianos. As personagens desta trama
alimentarão tantas outras almas desconsolafazem parte de um vasto grupo com início de
das.
história comum no império romano, ao tempo
de Marcus Aurelius. Marcus Aurelius evoluiu
até Rita de Cássia e, dizem-nos, já não precisa
Se o espiritismo já tivesse chegado a Jade mais reencarnar no orbe terráqueo, ao pasnuária, tal poderia ser bom para Monhé, se esso que este tal grupo, que gravitou na sombra
te lhe viesse a ter acesso. Ter-lhe acesso quer
deste espírito, continua aos círculos de raio
dizer tão somente tomar conhecimento e aderir
curto. Têm estas almas confiado mais nos miao conhecimento. O espiritismo é uma estrada
lagres do que no trabalho; por isso mal se arfranca que qualquer um pode palmilhar, desde
rastam.)
que o queira. Independentemente das possibilidades que o espiritismo oferece, possibilidades que as demais doutrinas só em menor
grau possuem para dar, Deus pode entrar na
vida de cada um e santificá-la por milhentas
vias, inclusive pela via católica de onde chegacontinua
mos, mas sempre na dependência da adesão

VENCENDO OS VÍCIOS PARA PROSSEGUIR NO CAMINHO INTERIOR
(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 7)

O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas porque trazem gravíssimas consequências, são denominados “vícios autodestrutivos”; destroem a organização psicofísica, fazendo ainda com que a pessoa seja considerada um inútil para a sociedade.
O vício de comer, por exemplo, é considerado, no início, um vício “neutro”, mas com o tempo pode
transformar-se numa “opção de fuga”, negativo e profundamente desorganizador também de nossa estrutura psicofísica.
Pode até parecer para muitos que as opções vicio/dependência disfarcem ou abrandem a “pressão torturante” que existe nessas pessoas, porem, o desconforto permanece imutável. É um erro grave em que
facilmente se entra e dificilmente se consegue sair.
Sem deixar qualquer margem para dúvidas, todos os vícios resultam do medo de assumirmos o controlo
de nossa própria vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora do nosso controlo e de nossas escolhas.
Precisamos entender que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra
sob o controlo de outras ou de alguma coisa. Por isso, não devemos apenas considerar vício o consumo
de tóxicos e outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é muito mais amplo, e analisando
-se em profundidade, podemos interpretá-lo como atitude mental que leva compulsoriamente à subjugação a situações e pessoas.
As causas podem ser muitas, e quantos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, quando pais e
familiares, sendo superprotetores, nos imprimiram “clichês psíquicos” de repressão, que hoje se refletem
em mensagens bloqueadoras dentro de nós, impedindo-nos de desenvolver o “senso de autonomia” e
de independência.
Outras pessoas por experiencias em que lhes foi negada a possibilidade de escolher ou selecionar os amigos e parceiros afetivos, devido à intervenção de adultos prepotentes, torna-os agora pessoas de carater
oscilante, indecisos, assustados e inseguros.
Outros ainda, por terem sofrido experiencias conflituantes em encarnações passadas em contato com
criaturas desequilibradas e em clima de constante desarmonia, estão predispostas a renascer hoje com
instabilidade emocional.
Desta forma, entendemos que grande parte das causas ou fatores que propiciam o vicio e as compulsões,
ocorre em ambiente familiar/social desarmónico desta, ou de outras encarnações, onde acabamos deixando as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem na nossa “zona mental” ou
“perispiritual”, chegando assim à conclusão que na sua maioria os vícios não passam de efeitos externos
dos nossos conflitos internos.
Apesar de na nossa sociedade já haver muito mais liberdade de escolhas e opções por livre arbítrio, uma
grande parte é ainda muito “machista”, e devido a isso muitas mulheres por exemplo, continuam ainda a
ser educadas para aceitar comportamentos dependentes, como sendo “virtudes femininas”, o que as faz
viver dentro de “demarcações limitadas” do que elas podem ou devem fazer.

Sejam quais forem as origens dos nossos vícios, temos que estabelecer pontos fundamentais para começarmos a interrogar-nos “porque somos” dependentes emocionalmente e “qual a forma” de nos relacionarmos com essa dependência, a fim de eliminá-la, para podermos ser mais independentes e capazes de
satisfazer os nossos desejos e vocações naturais, permitindo-nos ao mesmo tempo conviver com pessoas
e situações, sem nos tornarmos parcial ou totalmente dependentes deles:
Começar por aguçar as nossas capacidades de decidir, de optar e escolher, cada vez mais livres das opiniões dos outros.
Dizer não, sempre que não concordarmos ou não acharmos bem alguma coisa, quantas vezes for necessário, desenvolvendo assim o nosso “senso de autonomia”.
Criar no lar um ambiente de respeito e liberdade, eliminando reações de superdependencia
“simbióticas”, para podermos ser nós mesmos, e deixar os outros serem eles mesmos.
Criar padrões de comportamento positivos, pois comportamentos são hábitos e são eles que determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida.
Adquirir a consciência de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por
nossos pensamentos e atos, pois recebemos da vida por herança natural o livre arbítrio.
Cultivar o autoconhecimento:
Reforçando a nossa visão nas partes da nossa personalidade que já conhecemos.
Mergulhar no nosso íntimo em meditações mais profundas, para descobrir outros pontos que ainda não
conhecemos.
Analisar a opinião daqueles que às vezes melhor que nós, já conhecem o nosso perfil psicológico.
Aceitar os nossos pontos menos bons, sem escondê-los de nós ou dos outros, trabalhando para equilibra
-los.
Este é um trabalho diário sobre nós mesmos. “Orai e vigiai”, já nos aconselhava o Divino Mestre á dois
mil anos.
É deste modo que, pouco a pouco, nos podemos libertar dessas “necessidades constrangedoras”, vícios
terríveis, cujas matrizes se encontram no mais profundo do nosso próprio ser, no interior de nós mesmos, e o trabalho de libertação jamais deve parar em nós, pois por causa de muitos prazeres enganosos
escondidos dentro de muitos dos vícios, prazeres inferiores que a nada nos levam, fica a alma presa a
verdadeiros grilhões mentais, que seguem connosco após a morte física, permanecendo na mente perispiritual que volta a encarnar com a mesmas tendências, e quantas vezes necessitamos de varias existências, para conseguirmos elimina-las.
Trabalhemos por nós, e com certeza do Alto jamais deixarão de chegar as forças necessárias para vencermos essa nossa guerra intima.

Arlindo Pinho
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