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Constantemente chega-nos do além a inquietante notícia do desencarne em mau
estado de espíritas e como esta é repetida em muitos locais deverá ser levada em conta como
verdadeira.
A novidade não é que isso aconteça, porque em todo o lado há gente má, o alarmante
é a frequência com que está a acontecer. Assim sendo, faz-se urgente interrogar: o que está
errado?
Numa primeira vista, a causa parece ser aquele adágio “Olha para o que eu digo, não
olhes para o que eu faço”. É que, se estivermos atentos, cada um mais a si que aos outros, o
que mais ouvimos é palavras belas em retórica aprendida e oratória treinada, mas depois
pouco ou nada dessa beleza se traduz em actos no quotidiano – e quotidiano é o dia completo
toda a semana.
Ou se é espírita a tempo inteiro, ou se é beato tonto a dar-se ares de santidade nas
horas do Centro Espírita. No meu entendimento é isto que está a causar o despertar doloroso
a tantos que estão no espiritismo. Porque se eu for orgulhoso, rancoroso, vingativo, ciumento,
maledicente, vaidoso e etc., a verdade de tudo que diga assenta na mentira e é o meu próprio
julgamento.
Por estas dificuldades morais fica fácil o acesso das entidades que de todo não querem
o progresso desta humanidade. Desse modo, não surpreende que facilmente se instalem, de
início, perturbações ao discernimento (até a hipocrisia parece virtude) e posteriormente
obsessões em seus vários graus e matizes.
Ao contrário do que quereríamos, não há eleitos. Ao próprio Kardec foi-lhe dito que
tanto podia triunfar, como falir; ora, ele tinha uma missão bem mais importante que a de
qualquer um de nós e só podia ter uma estatura moral que nós muito provavelmente não
temos. Outro factor a considerar, até para não nos termos em grande conta quer como
intelectuais, quer como discípulos do Cristo, é a necessidade de nos atermos ao que é
essencial na doutrina espírita e buscarmos a vivência desse essencial, o que ajudará a não
desviar o ego para as vaidades do supérfluo.
Para os mais esquecidos (e para os perfeitos) convém lembrar que:
“O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser,
pondo em prática os ensinos dos Espíritos.
O verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer
atingi-la.
Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas
imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar.”
P.S. – Acabei de ler um escrito de Lobo Vilela, que terá sido o seu último, Carta aberta
aos hipócritas, que os comentadores espíritas entendem ser dirigido só aos outros, os não
espíritas. Bem gostava que estivessem cobertos de razão.

a. pinho da silva

As Luzes da Ribalta
Margarida Azevedo

Lindas e ofuscantes, atractivas e avassaladoras, a luzes da ribalta invadiram a cena
religiosa conferindo um lugar ao sol aos seus líderes no cenário político das sociedades do século
XXI. Vão longe os tempos da manipulação ideológica. Hoje vai-se mais longe. Já não é pelo medo
do fogo do inferno, dos pecados mortais, do castigo implacável.
Hoje fala-se de verdade, transparência, liberdade, direitos e deveres dos leigos entupindoos com falsas promessas. Não há melhor forma de garantir o sucesso que introduzir no discurso
uma réstia de segredo revelado, verdades que supostamente permaneceram ocultas durante
séculos, tornarem-se, perigosamente, manipuladas e acessíveis a todas as mentes.
Por outro lado, não há religião que não queira ser reconhecida pelos políticos, não há
orador que pretenda o anonimato. Isso significaria não ter nome na congregação, perder-se no
emaranhado, embora tão complexo quanto perigoso, dos discursos manipuladores do que
poderíamos chamar ”sociologia religiosa”.
Falsamente aceitando as verdades da Ciência, outros combatendo-as ferozmente,
introduzem a juventude na resistência ao discurso científico, impondo-se por uma fé árida e oca.
Mercê de uma vida em franco retrocesso económico, as famílias desesperadas e o cenário de
pobreza a aumentar, sem falar das questões ecológicas, as religiões, quais empresas lucrativas,
continuam, na sua maioria, a prometer o céu ou o paraíso no outro mundo, numa irracionalidade
sem tréguas.
Noções como razão, vida, morte, mundo, eternidade, etc. são facilmente remetidas para
Deus como o tubo de escape da ignorância. Assim, os discursos bem formulados, cheios de
técnica de oratória, seguida a rigor pelos líderes religiosos, são facilmente aplaudidos pelos fiéis.
Estes, adormecidos e acríticos, pensam ter a salvação garantida, tão simplesmente porque
negaram a Ciência como um dos alicerces da nossa existência.
Não contentes com isso, se tomarmos como exemplo o Espiritismo, criam-se
denominações tais como “ciência espírita, filosofia espírita”, como se houvesse átomos espíritas,
células espíritas, gripe espírita, automóveis espíritas.

Esses oradores são os vip das organizações religiosas, de tal forma que, se é necessário
angariar fundos para obras ou remodelações, eles são os convidados de honra porque se sabe que,
de antemão, a sala vai estar cheia e o sucesso garantido.
Ora enquanto o religioso não tomar o seu devido lugar, que é ajudar os fiéis no seu caminho
espiritual, facto que começa na educação, que significa, antes de tudo, escola da tolerância, está
salvaguardado o ateísmo religioso.
Se perguntarmos para que serve a religião, responder-se-á, e muito bem, para garantir
alguma coisa. Ninguém está numa religião se esta não lhe der nada, não disser nada, não lhe
conferir alguma estabilidade naquilo que a pessoa mais precisa. Mas o que acontece é isso? Cada
um responda por si.
A religião-espectáculo está a invadir o cenário religioso o que, numa amálgama de gente, se
o orador não tiver bom-senso, pode, à rapidez do relâmpago, criar fanáticos prontos a fazer tudo o
que lhes disser.
O perigoso quanto apreciado dom de palavra do orador é meio caminho andado para que
este se torne um líder bem sucedido, não sem que se tenha em conta o conteúdo do discurso.
Considerado como um génio, uma voz de Deus, um profeta ele pode dizer o que quiser.
Acredito que, um dia, ter-se-á a religião como o encontro fraterno de todos os viventes à
face da Terra, humanos e não humanos, baseado na tolerância e onde não haverá importantes
porque todos os seres trazem consigo um manancial grandioso da centelha divina.
Unidos, acima de tudo, pelo muito amor ao próximo e ao planeta, amá-los-ão
verdadeiramente, e Deus deixará de ser algo que pensa por nós, castigador implacável, em nome
do qual grandes crimes se cometem, mas a fonte de onde jorra a paz universal, um referencial do
lado inexplicável da vida.
A vaidade do brilho envernizado dos belos discursos dará lugar à oração universal de louvor
e glória a Deus. A fé deixará de ser um espectáculo, ou motivo de divisão, e passará a ser caminho
de humildade.
Quando as organizações religiosas deixarem de ter gente importante e influente virar-se-ão
para o humano no seu caminhar vertical, rumo a um mundo que só Deus sabe qual é.
Por enquanto, pequenos grupos fazem uma autêntica travessia no deserto, no anonimato,
fiéis às suas convicções pacifistas e aos desígnios de Deus. Eles existem em todas as religiões? É
possível. Na impossibilidade de as conhecer a todas, e dando voz ao optimismo da fé num Deus
salvífico e Pai, não queremos duvidar que seja verdade.

Quem sou eu?
António Soares

“Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando,
embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo
ser” (Chico Xavier)

A família, os amigos, todos querem que eu faça
isto, que faça aquilo, faça deste modo; não, faça
doutro modo; mas será que é a minha vontade,
ou é a vontade dos outros que vale? Eu vivo
para agradar a mim próprio ou para agradar aos
outros? Será que não sei o que quero? Será que
não me reconheço? Quem sou eu?
São dúvidas que fazem com que nos
questionemos frequentemente, a partir do
momento em que nos achamos preparados
para seguir nossos caminhos sem a
interferência de alguém. Queremos ser nós
mesmos, queremos descobrir quem somos.
Mas não é fácil essa descoberta. Podemos até
levar uma vida inteira sem chegar a saber
verdadeiramente quem somos, pois vivemos
um dia a dia, onde pouco ou até nenhum tempo
dedicamos a conhecermo-nos pessoalmente.
Evitamos a todo o momento o confronto com o
nosso interior, e tentamos não ficar sós frente a
frente com os nossos medos, nossas memórias,
nossos anseios. Passamos o tempo a criar uma
imagem de nós para a sociedade. Uma imagem
falsa construída para fugirmos da realidade,
uma imagem que nos leva a viver num mundo
cheio de ilusões.
Nesta imagem ilusória que criamos de nós,
geramos um amor falso de nós próprios, que
acaba por transformar nossa solidão em algo
que nos aprisiona. Sentimos assim, a
necessidade de nos rodearmos de pessoas, para
tentar fugir a tudo o que podemos descobrir de
nós mesmos; vivências passadas, ao que fomos,
e a todos aqueles que fizeram parte de nossas
vidas. E é assim, nesta falsidade, que
avançamos numa vida cheia de aparências, onde
o que vale é parecer, ao contrário de ser.

Se realmente queremos chegar a saber quem somos, porque não reconhecer e aceitar as emoções e
sentimentos negativos que existem dentro de nós, para que possamos iniciar nossa mudança com
trabalho, com vontade, com renúncias, aliviando assim tudo o que nos faz sofrer? Mas atenção que
não é fácil; pois exige de nós humildade, paciência, persistência, e, acima de tudo compreensão
connosco, pois o sofrimento aparece silencioso, pungente, atroz, que nos faz querer desaparecer a
cada problema que se nos depara. O desânimo e o desespero apoderam-se de nós, mas fugir, só faz
com que o sofrimento se agrave ainda mais dentro de nós.
Porque não perguntamos a nós próprios, quais são os sentimentos que nos fazem sofrer? É um
passo importante para que possamos identifica-los, pois a maioria das vezes, pensamos que os
conflitos vêm de fora, mas são simplesmente o reflexo do que está dentro de nós, tão bem
escondidos, que continuamos a enganarmo-nos, e por isso a sofrer. Mas tudo tem cura, quando o
reconhecermos sem medos ou fugas.
Culpar os outros por tudo o que passamos ou sentimos, não contribui em nada para a mudança,
pois que, é preciso responsabilizar-se pela própria transformação, sem esperar que as outras
pessoas se transformem, pois, sendo a responsabilidade de cada um, ninguém o pode fazer pelo
outro. Haverá momentos, em que teremos de aprender a lidar com deceções, frustrações,
fraquezas, mas se olharmos para tudo como fazendo parte de nossa aprendizagem, teremos um
entendimento diferente de todas essas situações menos boas, fazendo com que o sofrimento seja
menor.
Por mais que as pessoas desejem ser felizes, são ainda muitas as que teimam em se permitir, pois
que não se sentem merecedoras de tal bênção, e inconscientemente fecham-se em si mesmas,
permanecendo sempre no mesmo padrão, mesmo que isso lhes acarrete dor e sofrimento.
Não abandonemos pois o desejo de sermos felizes, busquemos nosso próprio crescimento, pois é
nossa a responsabilidade da evolução. Evitemos permanecer sempre agarrados a crenças e valores
severos que um dia nos foram transmitidos, examinando tudo o que aprendemos e guardando o que
nos convém, rejeitando tudo o que nos é prejudicial, para assim estarmos mais perto de sabermos
quem somos verdadeiramente.
Sejamos tolerantes, e deixemos que novos valores desabrochem em nós para que nossos
sentimentos possam fluir com naturalidade. Sejamos verdadeiros e honestos connosco, como
gostaríamos que outras pessoas o fossem também. Porque será que assumimos compromissos com
outros e não nos comprometemos connosco? E aquelas atitudes que esperamos dos outros, mas,
que muito raramente as damos a nós mesmos? Devemos começar por aí, sendo compreensivos,
carinhosos, leais, honestos, comprometidos connosco, da mesma maneira que o somos com os
outros. Não é um caminho fácil, mas se o fosse, onde estaria o mérito?
Este é apenas um dos caminhos para chegarmos ao verdadeiro eu, mas existem outros que nos
ensinam a conhecermo-nos melhor a cada dia. Autoconhecimento não tem fim, estamos sempre em
constante aprendizagem, por isso não importa quando começa, o importante é aprender a se ouvir,
e acima de tudo, a se respeitar.
Quanto mais alguém se conhece, maior é a capacidade que tem de ver oportunidades até nas
adversidades, pois reconhece a grande força interior que tem para vencer qualquer obstáculo, e,
reconhece que seu maior cativeiro é o seu ego e sua mente.
A maior vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

9. Dídimo não era descrente,

Dídimo apenas precisava que a razão ficasse

satisfeita com a fé que o peito lhe enchia.
Para Dídimo o corpo materializado do Mestre foi o livro que precisava de
folhear para que se instruísse; amor, amor já o tinha e nunca duvidou de Yeshua; já dúvidas
tinha acerca das certezas dos companheiros.
Desde sempre obscuro, Dídimo nunca foi menor, porque sempre foi íntegro na
sua incompletude.
Dídimo foi dos primeiros a conquistar a humildade, porque desde cedo soube
reconhecer a sua insuficiência.
Dídimo aprendeu a doar-se e viveu em si o amigo que também a ele prometera
não deixar só.

10. Naqueles dias esperançosos, que temeríamos? Contigo sentíamo-nos confiantes
e protegidos de todo o mal.
Contigo sentíamo-nos capazes de enfrentar qualquer adversidade e de vencer
qualquer tentação.
Contigo o fardo era leve e o jugo suave.
Davas-nos essa força, ainda que a nossa certeza de vencer pudesse não aguentar ser
posta à prova.
Mas o modo como nos olhavas, lendo para lá do conhecimento e da memória que
tínhamos de nós mesmos, impunha que cuidássemos da nossa conduta, e do que simplesmente
pensávamos, para que não nos admoestasses. E quem de nós gostaria que o admoestasses?
Pelo contrário, todos ansiávamos que pudesses expender, breve que fosse, um
comentário favorável acerca do que éramos. Porque bem ouvíamos como execravas os hipócritas e
temíamos caber nesse rol.
Mas, sim, dias esperançosos esses, em que no silêncio do coração nos esforçávamos
para merecer a tua amizade.
E, sim, tinhas-nos em mente quando dirigindo-te aos que já eram e aos que ainda
haviam de vir lhes chamastes de amigos em vez de servos.
Sim, nós éramos teus amigos, apesar da imperfeição do nosso amor. Mas
amávamos-te com o melhor amor que tínhamos, e alguns puderam dar esse testemunho na dor.
Que dias esperançosos esses!
Quando penso nesse tempo, esse tempo faz-se presente e espero novamente
confiante que entres paredes dentro a anunciar a paz.
Já que não posso ir para onde tu estás, Maranatha!

11. Essas coisas que nos dizias depois das parábolas…
Bem no-las explicavas, mas não éramos propriamente homens de
forte entendimento. Se algumas vezes percebíamos mas não muito bem, ainda
tínhamos coragem para te pedir que explicasses melhor; mas naquelas em que o
que dizias ficava fora do nosso alcance (quando não colidia com os nossos
preconceitos e inconscientemente recusávamos entender) quedávamo-nos em
silêncio como se sábios maravilhados com a profundidade. E tu respeitavas esse
silêncio sabendo que não tínhamos assimilado.
Depois que te foste, houve um dia em que subitânea se fez a luz
na inteligência; vendo, então, de modo claro, durante um tempo ficou o pesar de
ser tarde para contigo ir mais além. Ah!, já não atravessavas o lago na lenta
barca com o olhar celeste a perder-se no infinito; já não estugavas o infatigável
passo na pressa de chegar; já não nos chamavas a atenção para a beleza de
qualquer criatura nem para o simbolismo de tanta coisa simples da natureza. Já
não te tinha para fazer perguntas.
Mas felizmente que vieste também para os pobres de espírito,
porque assim pude de alguma forma desfrutar da tua sabedoria, da tua
paciência, da tua candura e aprender algo de real importância.
Quando te foste ainda pensei que era como daquelas vezes em
que te furtavas à vista humana para em momento posterior seres achado em
outro sítio. Apesar de teres anunciado a partida, sempre a adiei para um tempo
sem lugar. E por isso podia esperar que aparecesses. Que me aparecesses. E
falasses das coisas que então podia entender.
A minha espera, agora, é a de ir ter contigo, porque é esse o chamamento de
todos os que padecem e sofrem tribulação.

12. Quando não há lugar para o erro, deixa de haver espaço para a
culpa. E então está conquistada a paz. A paz, Rabboni, que trazias quando chegavas
e que deixavas quando partias. A paz que permitindo o domínio perfeito de si
mesmo, permite o domínio sobre as criaturas e sobre as forças da natureza. A paz
que é irmã do amor, porque só quem ama pode exercer esse ascendente.
E foi assim que passaste no mundo, exercendo esse ascendente não
declarado, servindo porque sendo todo amor possuías a plenitude da paz.
E depois convidaste-nos a que fossemos após ti, não pondo olhar
para o passado belicoso a fim de que a nostalgia do homem velho não impedisse o
reino de Deus.
Eram lições atrás de lições, a todo o momento e oportunidade. Quem
quis aprender seguiu-te, quem quis maravilhar-se abandonou-te, porque depois do
fenómeno sobreveio o vazio.

Do livro Um Dia, Uma Vida
de António Augusto (A. Pinho da Silva)

VII

Não posso vir para aqui com linguagem de vítima. Isto se quiser ser honesta
comigo mesma. A realidade é esta: ninguém engravida pelo poder do espírito santo – e eu
engravidei. Foi um efeito inteligente resultante do livre-arbítrio que exigia assunção da
responsabilidade e eu encarei-o, o efeito, como uma azar reversível, fruto de uns meses de
paixão. Todos dizemos que acreditamos em Deus e tal, mas em realidade a nossa visão da vida é
marcadamente materialista, para quem os embriões não contam e os próprios fetos não são
vida. E é assim que quando ocorre uma gravidez não planeada os nossos pensamentos são mais
como livrarmo-nos de algo indesejado que prejudica a nossa imagem social, e menos sobre
questões éticas e morais. E logo a mim, alguém de nome brasonado, com dezoito anos e um
curso universitário para tirar!...
Na discussão sobre o aborto há um aspecto completamente hipócrita: o do
tempo de gestação – que de absolutamente irrelevante passa a ter toda a relevância para efeitos
de penalização ou de despenalização. A questão é tão simplesmente esta: ou há vida, ou não há
vida. Se não há, tanto importa, em termos éticos, religiosos e políticos, abortar na primeira ou na
trigésima sexta semana; se há, tão criminoso é o uso da pílula do dia seguinte como dentro do
tempo previsto na lei ir fazer um “desmancho” anti-séptico legal. Ora, a ciência hoje é clara: a
partir do momento em que o espermatozóide fecunda o óvulo está uma nova vida em
movimento, iniciando-se desde logo a multiplicação celular, já com toda a informação genética
processada. Sendo, por isso mesmo, o aborto acção criminosa que as leis humanas podem
relevar, já a consciência acusa, guardando o sentimento de culpa. É o remorso que, se adormece
durante o dia, acorda durante a noite, dando má qualidade ao sono.
É pacificamente aceite que sentimentos e pensamentos considerados positivos,
tais como amor, perdão, alegria, compaixão, geram correntes do mesmo padrão vibratório, que
envolvem tanto o emissor como o receptor, daí advindo sensações de bem estar, pela entrada
através dos centros de força, ditos chakras, de energia constituída por fotões. De sinal contrário
são os sentimentos e os pensamentos considerados negativos, tais como raiva, ódio, rancor,
inveja, ciúme. Produzem correntes deletérias que, seguindo os mesmos caminhos de toda a
energia que se movimenta no ser humano, afectam, com maior ou menor gravidade, o sistema
imunológico, o equilíbrio celular (o desequilíbrio entre criação e morte de células bombardeadas
por electrões produzidos pelo pensamento origina o cancro) – para não falar na depressão, essa
autêntica pandemia. O sentimento de culpa inscreve-se nesta segunda ordem, e se as reacções
somáticas e psicológicas ao aborto nem sempre são imediatas, inevitavelmente virão à
superfície.
Facto é que abortei. Certamente que fui sujeita a pressões nesse sentido, e por
isso todos os que estivemos envolvidos somos co-responsáveis, mas também não fui levada à
força à clínica privada que pude pagar.

Depois... Depois, primeiramente foram os pesadelos, em seguida a depressão
que os fármacos não curavam (de estudar muito, diziam), os pensamentos suicidas, a quase
loucura.
À nossa volta tudo é energia. Nós somos energia. Os pensamentos são energia,
ou mais correctamente, manifestações da energia que somos. O pensamento é incessante,
em contínuo (nos animais é rudimentar e descontínuo), nada o limita, nada o detém, como o
demonstram as experiências Ganzfeld e a experiência Nautilus (submarino). Ninguém
consegue impedir ninguém de pensar. Onde se projecta, assim o pensamento está (o veículo
da instantaneidade é o fluido cósmico universal, quiçá a percentagem maior daquilo a que os
astrofísicos chamam de matéria escura). O espaço envolvente está saturado de pensamentos,
pois cada pessoa é um emissor. Para além da população visível existe a invisível, com
números que apontam para o quíntuplo da primeira. Mas cada emissor é também um
receptor. A antena é, como sabemos, a pineal, essa glândula tão menosprezada e que afinal é
o órgão da sensibilidade. Ora não é novidade para ninguém a fraca qualidade dos
pensamentos humanos. Somos o que pensamos e pensamos o que somos. O que está à vista
é insofismável e essa é a realidade do nosso habitat.
Recepcionamos do mesmo que emitimos. Conforme o teor do que nos é
próprio, assim o do que captamos, por afinidade. Sintonizados com uma faixa de baixo padrão
vibratório, a sobrecarga de elementos pesados provoca os sintomas mesmos da depressão
diagnosticada como fenómeno bioquímico, sendo que uma coisa não impede a outra, antes
se complementam. Persistindo a sintonia em estado depressivo, em breve surge a sugestão
telepática, abrindo campo à hipnose, com epílogo na autodestruição.
Foi na borda do precipício que encontrei o meu filho, o que seria meu filho, a
quem negara o direito à vida que lhe havia prometido. Prisioneiro da revolta, imantou-se-me
jurando vingança. Paulatinamente foi destruindo as minhas defesas, defesas essas de que eu
própria não cuidava, pois não seguia o preceito de orar e vigiar. (Se não conhecemos o
significado das proposições que nos transmitem, é natural que não as sigamos, e as religiões
tradicionais, satisfazendo cada vez menos a razão, não sensibilizam para a prática da virtude.)
Prestes a cair no desespero entrei num Centro Espírita e tudo mudou. A verdade, o
conhecimento da verdade libertou-nos e, reconciliados, reaprendemos a ter esperança e a
sorrir. Dizem-me que vou tê-lo nos meus braços, já não como filho biológico mas como filho
do coração recolhido da sarjeta. O amor será ainda maior.

No início era mero instrumento facilitador das trocas, mas não tardou que a criação
humana se transformasse em deus, o deus Dinheiro.
O deus Dinheiro – e não sei porque os da idade contemporânea olham com desdém para
os da antiguidade por terem deuses – em muito se assemelha a Cronos, que é famoso por
devorar os seus filhos.
A motivação para o filicídio pode não ser a mesma, mas o resultado final é igual: a morte.
De facto, o deus Dinheiro destrói todos os que o adoram – mas essa é a cena final de um
filme que todo o tempo aponta para um final feliz.
Dinheiro para conseguir iludir casou com Maya, seguindo a velha tradição greco-romana,
e os dois formam um só. Por este casamento sem divórcio os adoradores de Dinheiro
vivem uma ilusão de poder e imortalidade que compra honra alheia e vende dignidade
própria.
Já é de há muito que se vende a alma por trinta dinheiros – mas também não é de há
menos tempo que o negócio se revela desastroso. Mas, como atrás dito, só se percebe a
tragédia com a cena final.
Dirão que cada um adora os deus que quer, e dirão muito bem. O que não está certo é
virem queixar-se da sorte quando Dinheiro os devora, porque foi a escolha que fizeram.
Que arquem com as consequências, porque quando desaparece a ilusão é o que resta
fazer. É que Maya tem o poder de cegar com a ilusão, mas também o de revelar a
verdade.
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