Boletim Informativo

Associação Cultural Espírita Mudança Interior

Junho 2020 | Ano 13 | Número 150

Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva
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A mediunidade tem os mesmos perigos
que qualquer potência de que se faça mau ou
indevido uso. Acresce que com a mediunidade
manuseiam-se potências inteligentes, as quais com a
vontade polarizam o pensamento conforme o
carácter quer têm.
Sendo os médiuns pessoas como a média
das demais bastante imperfeitas, é natural que nelas,
pela abertura ao exterior inerente à mediunidade,
faça ressonância a sintonia com frequências que
vibram iguais imperfeições. É no consentimento da
ressonância que reside o perigo, pois a amplitude da
vibração pode produzir o rompimento do equilíbrio.
É para esses perigos que com alguns
exemplos – casos reais – vimos alertar. Que algum
proveito se faça e a paz fique com todos.

22.
«Dra. Mônica de Medeiros é médica formada pela Universidade de Campinas (Unicamp),
com especialização na Universidade de Illinois, em Chicago, entre 1988 e 1990. Foi fundadora e
presidente da Casa do Consolador, centro universalista com 25 anos de existência. A casa faz cerca
de 6.000 atendimentos por mês em reiki, terapia multidimensional com extraterrestres, medicina
espiritual e cromoterapia, umbanda pura, desobsessão, xamanismo, palestras, congressos, e cursos
na plataforma dos Guardiões da Humanidade.»
https://guardioesdahumanidade.org/instrutores/dra-monica-de-medeiros

Trago este caso aqui apenas pela introdução de extraterrestres e porque a mencionada é
médium de uma ET, de nome Shellyana, que dá longas comunicações que, das que ouvi, nada
acrescentam ao já sabido.
Necessidade: alguém que trace a divisória entre extraterrestres, no sentido que lhes é dado
pela ufologia, e Espíritos.
Dificuldade: um habitante de um mundo feliz é considerado, sendo os terráqueos medida
de aferição, extraterrestre ou Espírito?
Acertado isto, porque temos mesmo de nos entender quanto à linguagem (definições e
conceitos. E talvez seja princípio da solução do problema a adopção do esperanto), muito tempo
depois estaremos capazes de destrinçar entre fantasia e realidade.
Sendo ET’s ou sendo Espíritos, não nos podem falar para lá do nosso nível de
conhecimento nem para além da nossa capacidade de entendimento; daí que de ordinário nada
de substancial acrescentem, até porque o trabalho de investigação e descoberta tem de ser nosso.
Tendemos a esquecer que por mais exuberante que seja a mediunidade o médium ainda é
da Terra, um mundo inferior, e que, por si só, a mediunidade exuberante não faz do seu portador
um medianeiro do divino nem tampouco dele um Espírito já bom (pese embora as religiões,
qualquer uma, tendam a santificar os seus médiuns exuberantes – inclusive os espíritas, não
sendo, todavia, uma religião o Espiritismo).
Cada um acredita no que quer, mas se somos os seres inteligentes da criação, temos de
fazer jus a essa inteligência.
Se temos sede de absoluto é porque ainda não possuímos o absoluto, mas confundimos a
sede com a água e temos miragens. Há ainda muito caminho por andar, mas o entusiasmo de
neófitos apressa juízos e conclusões.

*
"Encarnação nos diferentes mundos", no capítulo IV (Da Pluralidade das Existências), da
segunda parte de O Livro dos Espíritos, em nota de rodapé à questão nº. 188, pontuou: "Segundo os
Espíritos, de todos os mundos que compõe o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes
menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de
muito, a todos os respeitos". Corrobora tal afirmação à manifestação de Kardec, com base no ensino
dos Espíritos, em texto contido na Revista Espírita, edição de Março de 1858, no tópico "Júpiter e
Alguns Outros Mundos", assim oposto: "Segundo os Espíritos, o planeta Marte seria ainda menos
avançado do que a Terra; os Espíritos que nele estão encarnados pareceriam pertencer, quase
exclusivamente, à nona classe, a dos Espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro, que demos
acima, seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos, estão, com algumas nuanças,
na mesma categoria. A Terra viria em seguida; [...]". Ainda nesta obra, em número posterior, de
Outubro de 1860, o espírito Georges assim se pronuncia; "Marte é um planeta inferior à Terra da
qual é um esboço grosseiro; não é necessário habitá-lo. Marte é a primeira encarnação dos
demónios mais grosseiros; os seres que o habitam são rudimentares; têm a forma humana, mas sem
nenhuma beleza; têm todos os instintos do homem sem o enobrecimento da bondade.
Secundariamente, podemos aqui resgatar, também, outras manifestações de origem
espiritual, apostas em livros posteriores à Codificação, que, em diversas ocasiões, apresentaram
Marte como um planeta superior à Terra e, portanto, contradizendo os informes contidos naquela. É
o caso das seguintes obras (e autores): Cartas de uma Morta (Maria João de Deus/Francisco Cândido
Xavier, 1935); Emmanuel (Emmanuel[1]/Francisco Cândido Xavier, 1938): Novas Mensagens
(Humberto de Campos/Francisco Cândido Xavier, 1939); A Vida no Planeta Marte (Ramatis/Hercílio
Maes, 1955); e, Urânia (Camille Flammarion, 1864/1951 - 1ª edição brasileira).
Deste modo, cumpre-nos concluir:
1) Os argumentos espirituais apostos na Codificação permanecem, a priori, válidos e
irretocáveis, no que concerne à configuração planetário-espiritual de Marte;
2) As informações espirituais/espíritas posteriores à Codificação, algumas até contrárias, salvo
melhor juízo e comprovação, devem ser encaradas como opinião pessoal de Espíritos e médiuns,
servindo de fonte para estudos comparativos e complementares, por parte dos espiritistas, não
devendo ser aceitas como postulados espíritas, uma vez que não foram submetidas aos mesmos
critérios metodológicos de pesquisa do trabalho kardequiano;
3) As pesquisas e descobertas científicas até o momento convergem no sentido das
informações trazidas pelo Espírito de Verdade, na reunião dos ensinos por parte de Kardec; e,
4) Permaneçamos atentos para os estudos e a conclusão das pesquisas espaciais, que poderão
confirmar totalmente a hipótese da tese espírita sobre a constituição e categoria espiritual do planeta
Marte, ou talvez, possam demonstrar, na prática, que os ensinos espirituais e/ou a recepção humana
destes estavam equivocados, razão pela qual, ante a prova científica, devamos, caso isto ocorra, ficar
com esta, abandonando os ensinos originários.
(http://www.correioespirita.org.br/categorias/ciencia-e-espiritismo/621-vida-em-marte)

[1]

Quanto mais me aprofundo na leitura de Emmanuel mais se intensifica a presença de um sofista. Reconheço-lhe
mérito como romancista, quanto ao resto…

Como o que realmente conta não é o que os Espíritos dizem (além do mais e entre outras
coisas podem também eles ser iludidos por criações fluídicas)[1] mas o que a Ciência positiva traz,
Marte continua sem gente, por enquanto.[2]

[1]

Ver item 16.
Para que fique claro: não tenho dúvidas de que os extra-terrestres nos visitam e sempre visitaram. É difícil fazer prova
de testemunhos individuais mas há evidências arqueológicas que não encaixam em outra explicação. Mas dizer mais que
isto é, por agora, domínio da crença e da especulação.
[2]

A VERDADE
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

“Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo: para dar testemunho da verdade. Todo aquele que
é da verdade escuta a minha voz.” Disse-lhe Pilatos: “O que é a verdade?”
Jo 18: 37-38 *

E se as organizações religiosas abdicassem do conceito de verdade? Entrar-se-ia numa nova era. Os
devaneios seriam resfriados, a fé seria mais livre, a oração uma agradável conversa com o Divino.
A verdade, no mundo terreal, é a minha verdade, e a minha verdade é o conjunto das condições
existenciais, cronologicamente sequenciais e encadeadas entre si. A verdade é a minha experiência e o
respectivo aprendizado dela decorrente, que é partilhável, é verdade, mas sempre dependente da selecção
inconsciente do material que é partilhado.
Por outro lado, a manipulação dos conceitos, a deturpação do sentido, a pregação para convencer e
não para crer, por parte das organizações religiosas, têm conduzido os crentes a uma fé baseada no medo de
Deus, por um lado, e à acomodação, por outro. A verdade funciona, assim, como uma pilha recarregável num
discurso fantasioso, impondo-se contra o mal eterno e o pecado devastador.
Só que nós não somos crentes porque possuímos a verdade, mas porque temos fé, fé em algo que não
conseguimos descrever, mas que dá um sentido muito especial à vida. O invisível é terrivelmente atraente e
poderoso.
A disparidade de sensibilidades, a pluralidade cultural, a vivência individual, e muito acima de tudo
isso, o sofrimento, traçam mutações na forma de encarar a vida de tal forma que nos confrontam com a
fraqueza e limites do discurso, não raro a sua inviabilidade. Por outras palavras, a suposta verdade tem sido
um chorrilho de disparates.
Acreditar é um processo complexo da alma humana que se baseia essencialmente não apenas numa
cultura, mas no modo de estar na mesma. Esse modo de estar manifesta-se, sobretudo, num resíduo de
insatisfação em que são procuradas formas paralelas de viver a fé. São disso exemplo as actividades
espirituais referentes às famílias que co-existem em estreita contiguidade às práticas colectivas do grupo
macro. Quem não conhece as práticas domésticas, baseadas nos cultos aos mortos da família? Quem não
conhece as rezas transmitidas de mãe para filha, nas orações femininas, nomeadamente as relacionadas com
as primeiras menstruas, a gravidez, o parto, perpetuadas ao longo de séculos? Quem não conhece as orações
transmitidas de pai para filho, como por exemplo, as relativas ao gado?
A verdade é um jardim filosófico e teológico, colorido pela diversidade de razão e de fés, mas que
nenhuma a define em concreto. Vivemos a impossibilidade de uma fé delimitadora que a circunscreva numa
dicibilidade absoluta. A verdade é “a minha verdade no acontecer da minha vida”. Os grupos religiosos mais
não fazem que tentar encontrar uma noção aceitável, porém nem sempre praticável pelo grupo.
O autor de João, na linha gnóstica e sapiencial, não põe na boca de Jesus uma definição, mas
apresenta-a como o seu objectivo profético. Isto significa que a verdade é uma realidade transcendente. Ela
não está em nós, mas vem a nós mediante testemunho. Jesus não disse a Pilatos que sabia o que era a
verdade, mas tão somente que vinha dar testemunho dela. Neste ponto, podemo-nos perguntar como é
que se dá testemunho de uma coisa que não se conhece. Ora o texto não diz que Jesus não sabe. Ele apenas
é omisso quanto à definição.

Tal como os temas virtude, belo, bem, justiça, enfim, e tendo em conta que se está a ler o autor de João,
o único que confere à genealogia de Jesus uma transcendência, a verdade é uma das apresentações do Logos
que, ao fazer-se carne, entra no humano, isto é, na multiplicidade discursiva, subdividindo-se numa panóplia
de sentidos.
Ora o Logos, por natureza, não se define; é a Palavra criadora de palavras, tal como a árvore que dá
infinitos frutos. Perceber essa multiplicidade é tornar-se livre. Já em Paulo, Gálatas 5:1, o tema da liberdade é
fundamental: “Para a liberdade nos libertou Cristo. Ficai, pois, firmes, e não vos metais de novo debaixo de um
jugo de servidão!”** É essa liberdade o fundamento da pregação de Jesus, liberdade essa que só pode vir por
um ser totalmente livre, Deus.
Se observarmos atentamente o trabalho profético do antigo Israel, não temos definições, mas caminhos
traçados pelos profetas, baseados na natureza humana e bastante críticos da mesma (p.ex., ver Jeremias), com
o objectivo de atingir uma integridade, e não uma fragmentação dos comportamentos humanos. Isto significa
libertação da condição humana aprisionante a valores que não sejam os conformes com a Lei de Deus. A fé de
Israel é uma fé libertadora multi direccional: liberdade do cativeiro no Egipto, liberdade de esperança,
liberdade para crer na Promessa, liberdade de culto, liberdade face ao Império Romano, liberdade da própria
natureza humana de onde a santidade, enfim, não é a pureza alcançada, mas a compreensão e a luta pela
liberdade como expoente máximo da fé. (ver Gálatas na íntegra).
Profeta é aquele que vem traçar caminhos de modificação interior e social, em estreita inter-acção e
reciprocidade. Isso só acontece quando há um propósito que é chegar a Deus, não no outro mundo,
imaginário, mas neste, fazendo dele o tal outro mundo, o da verdade. Aí, a vida é caminho, e neste sentido
temos Marcos, que nos apresenta Jesus como aquele que está no caminho. Há uma geografia teológica em
Marcos, a qual joga com as questões vivenciais, pedagogicamente, incentivando a uma libertação do
preconceito, do fingimento, da mesquinhez (ver também Mt 26: 6-13; Mc 14: 3-9; Lc 7: 36-50; Jo 12: 1-18).
Os salmos facultam-nos bons exemplos (p.ex., Sl 15: 2-3; Sl 119: 160). Conduzindo a fé à reflexão sobre a
conduta humana, enaltecem a alma com fim ao merecimento da Promessa feita por Deus, enfrentando-se a si
mesma cruamente: a Terra Prometida tem que ser merecida.
Mas, o que significa merecer? Não é prémio de heroicidade ou de martírio, mas uma resultante de fé
inabalável, livre de todos os qualificativos. Isto é, a fé reveste-se de um carácter universalista, está ao alcance
de todos. Por isso, os salmos são orações, hinos, lamentos, cânticos, certezas, textos identitários de uma fé que
se procura si mesma, que apelam à coragem e à perseverança. Sendo a terra a base estruturante da fé,
matéria constituinte do nosso corpo (carne), raiz identitária, fonte de alimento, então é justificativo mais que
suficiente para que Jesus tivessse vindo dar testemunho de um reino onde tudo isso assume a plenitude do
sentido. O mesmo é dizer, o plano terreal é merecedor da presença de Deus através do Logos.
Se definir significa delimitar, traçar contornos, então é precisamente isso que é e, simultaneamente, não
é pretendido. Vir ao mundo é entrar no limitado, mas, ao dar-lhe testemunho da verdade, é elevá-lo ao
ilimitado. Cada conceito transporta um sentido de imanência e de transcendência, tal como a fé é portadora
desta duplicidade, em Deus e na Humanidade (p. ex., no Espiritismo, a fé é humana e divina). Assim, podemos
não ter uma definição de verdade, mas sabemos que estamos no caminho, sabemos quando estamos a falar
verdade; sabemos que pelas boas acções damos testemunho da verdade; sabemos que, quando amarmos o
próximo como a nós mesmos, damos testemunho da comunhão com Deus na prática do Mandamento. É tudo
a mesma coisa: crescer no amor é caminhar para Deus, porque a verdade é amor e o amor é verdade. São coexistentes, membros de um mesmo corpo.
Com Jesus, a verdade é testemunhada. Não a temos dentro de nós. Ela vem a nós. Aceitamo-la ou não.
Sabe-se que a verdade far-nos-á livres. Que liberdade? O texto é omisso. Tendo em conta o ambiente
gnosticista do texto, será uma liberdade perfeita, o que deixa no ar a ideia de um suporte oculto fundante do
testemunho de Jesus: a verdade não tem fim.
Tanto assim que ela não é um fim em si mesma. Ela ruma à libertação. É a verdade que nos fará livres,
não é outra coisa. Parece que se está num único momento: conhecer a verdade e ser livre.
Mas, porque não terá Jesus respondido a Pilatos? É impossível colocarmo-nos no pensamento de Jesus,
mas talvez possamos adiantar que não respondeu “porque eu nada tenho a ver com os vossos conceitos, os
vossos problemas linguísticos, as vossas vãs e estéreis ideologias, os vossos problemas políticos; o meu discurso
é de outra natureza, porque eu venho de outro lugar, porque as minhas palavras traçam sentidos para vós
desconhecidos; porque o eu sou outra coisa.”

Todos estarão receptivos à verdade? Não. Só os que são da verdade. O que é que isso significa? Jesus
não diz. Será uma decisão humana? Talvez. Teologicamente, o que o texto deixa transparecer é a existência
de um “eu” que transporta uma pertença e um entendimento que, ouvindo o testemunho, o identifica.
Estamos perante um juízo existencialista, pois que, ao ser criado, o ser traz consigo “qualquer coisa” que só
na existencialidade toma consciência. Será a fé um paradigma dessa “qualquer coisa”?
Podemos dizer, assim, que temos uma liberdade prévia que é posta em nós e nos leva a querer
pertencer, à verdade para que, ao ouvirmos o testemunho da mesma, tenhamos adesão. Não aceitá-la é
difícil de perceber; a negação envolve-se na nossa natureza complexa e recôndita dos nossos nãos que
testemunham a existência de uma fundura inexplicável, muito mais que os dos sins
Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, para o autor de João a problemática é outra: não já a
influência da retórica helenista na componente teológica, mas política. O modo como a pergunta é feita
deixa no ar um duvidar de que Jesus soubesse a resposta. Afinal, o que poderia aquele homem, que não era
nem político, nem religiosamente um ordenado, um leigo, saber dessas coisas? No entanto, Pilatos tremeu
neste processo: Que decidir? Com que bases? Que consequências? Jesus não lhe facilitou a vida, porque não
era de interesses políticos que se ocupava; não obtendo resposta de Jesus, retirou-se, facto que consta
também nos sinópticos.
Este virar de costas, político e jurídico, virá a ser um dos pontos de charneira do vasto quão complexo
processo de Jesus: não havendo definição de verdade, saiu, como se já não houvesse nada a fazer. Foi esta a
sentença: a palavra colapsou no silêncio e no vazio, e a decisão decorrente foi catastrófica. Sem definição, o
que resta? A condenação.
A morte de Jesus foi a ingressão do trágico, pertença dos grandes temas da filosofia, na panorâmica
teológica. A tragédia também existe no religioso.
Em suma, há ou não definição? Não, não há. E temos que viver com isso. O que há é a construção da
definição à medida que o ser humano se depura, num presente contínuo. Tudo o que dissermos sobre o que
é a verdade será sempre insuficiente, porque estaremos sempre a tentar limitar o ilimitado. Haverá coisas
indefinidas por natureza? Não sabemos. Se o soubéssemos já estaríamos a definir. Vivemos no impasse, o
que torna a vida muito atraente.
O Espiritismo, aparentemente, resolveu o problema ao dizer que a nossa linguagem é pobre para
definir coisas tão grandiosas. Bem, não é uma questão de pobreza ou riqueza de linguagem, mas de sentidos
com que a dotamos; mundivivências que parecem vir de um mundo longínquo.
Viver é dizer, e dizer é fazer aparecer. Uma verdade é incontestável: há uma Terra Prometida. Onde?
Num lugar qualquer, e com toda a certeza num coração muito grande que faz da vida a grande luta pela
verdade que nos fará livres.

PORQUE AS PESSOAS SE SUICIDAM?
VISÃO DO ESPIRITISMO
Arminda Santos

A morte, receada pela maioria dos indivíduos surge, de forma paradoxal, como um
desejo, um objetivo ou uma forma de resolução de problemas para outros. (Ventosa, 2008).
O indivíduo que se suicida procura na morte uma saída para a vida, trazendo neste ato
a implícita questão de vida versus morte, de presença versus ausência, fazendo com que o
desencadear do ato permaneça enigmático (Justus, 2003).
A suicidalidade é um conceito que engloba todos os fenómenos que vão desde os
desejos de morte, ideação suicida e de planeamento, à tentativa de suicídio e ao suicídio
consumado (Scocco & Leo, 2002 cit. in Almeida, 2011); os quais remetem para instâncias da
vida – expetativas, doença e sofrimento – que se tornam difíceis de suportar (Grek, 2007 cit.
in Almeida, 2011).
De acordo com OMS (Organização Mundial da Saúde), em cada ano, 800.000 pessoas
acabam com suas vidas. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em alguma parte
do mundo. A grande maioria dos suicídios ocorre em países de baixo e médio rendimento,
mas os países de alto rendimento têm a maior taxa de suicídio (11,5 por 100.000 habitantes).
As taxas de suicídio na África, Europa e Sudeste Asiático estão acima da média mundial
de 10,5 por 100.000 habitantes, enquanto que a taxa mais baixa ocorre na região do
Mediterrâneo Oriental.
Como esta introdução pretendemos demonstrar a existência das variadíssimas
perspetivas da abordagem do suicídio.
Neste artigo, porém, iremos cingir-nos a uma visão do Espiritismo acerca deste tema
tão delicado.
São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, mas todas indicam
desconhecimento de como funcionam a Justiça e a Misericórdia Divinas: materialismo
severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus-tratos, abusos de todo
tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas,
alcoolismo, droga, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de Espíritos e outras.
Na questão 943, de onde vem o desgosto pela Vida que se apodera de certos indivíduos
sem motivos que o justifiquem? Eis a resposta: “efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas
vezes, da saciedade. Para aquele que exerce as suas faculdades com fim útil e de acordo com
as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a Vida se escoa com mais rapidez.
Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo
em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera”.
O suicídio pode ser classificado como: direto ou intencional e indireto.
O suicídio direto ou intencional, resulta de um ato consciente, com planeamento da
morte, às vezes, com detalhes.
O suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física
ou psíquica, ou ambas.
No suicídio direto ou intencional, há que considerar não somente o problema da infração
perante as Leis Divinas, como também o ato de violência que a pessoa comete contra si
mesma, por meio de premeditação mais profunda, o que causa remorso mais acentuado.

A consciência desperta, atormentada pela dor, suportando compulsivamente as
companhias que atraiu para si própria, pelo tempo indispensável à sua renovação.
Após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra,
os suicidas são habitualmente reintegrados no plano carnal, num corpo onde se refletem as
penas e angústias em forma de doenças e inibições, de acordo com o tipo de morte e a
intencionalidade.
Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as patologias derivadas: cancro,
surdez e mudez, cegueira, loucura, que representam o remédio para a cura da alma.
A ciência médica, todavia, pode ajudar a melhorar os enfermos em conformidade com
os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham.
O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz
sofrimentos a curto, médio ou longo prazo, tanto a nível espiritual como a nível físico.
Os espíritos mostram-nos que nenhum sofrimento foge a Deus e Ele nos auxiliará a
passar pela adversidade necessária. Assim sendo, percebemos o enorme atraso que o
suicídio causa ao processo evolutivo da criatura. Além de “parar no tempo” na progressão
espiritual o indivíduo comete crime à lei de preservação e sobrevivência que todos nós
trazemos dentro de nós.
Segundo Chico Xavier, os suicidas são seres sofredores e nenhum de nós tem a
capacidade para os julgar.
“O Espiritismo, apresenta-se como solução preventiva não somente aos Espíritos
atormentados, mas também aos que gozam de boa saúde mental, alertando-os sobre os
perigos e a inutilidade desse gesto. Tais conhecimentos não apenas previnem como também
consolam os familiares, ante a certeza da misericórdia divina que, além das atenuantes dos
sofrimentos, conforme as circunstâncias, proporciona ao suicida a reparação do erro”. (um
suicida).
Do mesmo modo que o indivíduo planeia o suicídio, também pode preveni-lo. Acerca
disso, diz-nos Emmanuel – “quando a ideia de suicídio, porventura, te assome à cabeça,
reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária,
solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no Espaço Cósmico. Em seguida,
ora, pedindo socorro aos Mensageiros da Providência Divina. Medita no Amor e na
necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência.”
Os Centros Espíritas, disponibilizam ensinamentos e ações de ajuda na reconstrução
interior do individuo, ajudando-o a adquirir o conhecimento a compreensão e a resiliência
indispensáveis ao enfrentamento dos desafios da Vida, que são, na realidade,
oportunidades de evolução.
No Centro Espírita pode encontrar ajudas preciosas como: diálogo fraterno, a prece, o
passe, a fluidoterapia, o estudo e o trabalho de desobsessão a encarnados e desencarnados…
Ao tomarmos conhecimento de que alguém cometeu suicídio, não o condenemos, mas
elevemos o pensamento em prece a Deus, para que o irmão desventurado suporte, com
resignação, os sofrimentos que granjeou para si próprio.
Não esqueçamos que os maiores antídotos contra o suicídio são: a vigilância, a oração e
o trabalho em favor do próximo.
“A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no
futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio”.
(O E S E)

Fique bem. Viva em paz. Até o próximo capítulo.
Fonte:http://www.sebemnet.org.br/index.php/espiritismo/artigos-item-menu/471-causasconsequencias-e-profilaxia-do-suicidio
Costa, Joana - “Representações do Suicídio no Alentejo” - Mestrado em Psicologia Especialização em
Psicologia Clínica e da Saúde” Universidade de Évora, dezembro, 2013.
Federação Espírita Brasileira - Em Defesa da Vida Suicídio, Não!
Kardec, Allan – “O evangelho Segundo o Espiritismo”

Vícios
Arminda Santos
António Soares

A palavra vício, oriunda do latim “vitius”, significa defeito ou falha. São hábitos negativos que repetidos
continuamente levam o ser à viciação, causando grandes males ao próprio ou a pessoas a ele ligadas. Sendo
assim, o conceito de vício, entende-se como sendo aquela pessoa que não se controla no uso de coisas que
enfraquecem o corpo físico e denigrem o espírito, como por exemplo as drogas, a comida em excesso, o
álcool, o fumo, o orgulho, o egoísmo… São essas chagas que desviam cada vez mais, aqueles, que ainda
jovens, não conseguem ver e compreender a realidade da vida, a qual, nos é concedida para o trabalho de
aperfeiçoamento e crescimento intelectual e moral, para que possamos evoluir espiritualmente.
As causas fundamentais que levam ao vício, estão quase sempre relacionadas a processos complexos,
existindo neles variadas hipóteses. Os fatores sociais, familiares, psicológicos e reencarnatórios, facultam o
aparecimento de uma personalidade frágil e suscetível do envolvimento vicioso, sendo por isso que a
trajetória espiritual anterior tem peso preponderante nestas situações.
Os vícios podem ser físicos ou morais. Nos primeiros, encontramos o fumo, a bebida, a gula, as drogas, o jogo,
o sexo… Entre os segundos temos, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a vaidade, o ódio, a avareza, a
maledicência, a intolerância, a negligência, a ociosidade… Nos vícios físicos, procuramos prazer, bem-estar, a
resolução rápida de nossos problemas. Só que, não nos apercebemos, que, quando passa o efeito de euforia,
voltamos ao ponto de partida, todos nossos problemas encontram-se na mesma. Então o que acontece?
Sentimo-nos angustiados, frustrados, e, incapazes de agir, a raiva apodera-se de nós. Sem forças para
arregaçar as mangas e partir para a luta, deixamo-nos envolver pela via mais fácil, ou seja, voltamos ao vício,
até que este se apodera de nós e passamos assim, a ficar dependentes dele.

Os vícios morais, são todos os defeitos que temos transportado ao longo de nossas experiências na vida física
quase como adornos, e, dos quais sentimos imensas dificuldades em nos libertarmos, pois, aliados à nossa
invigilância, desenvolveram em nós enfermidades de ordem moral. Nossa maior preocupação deveria ser a
de tentar perceber quais os defeitos que nos fazem sofrer, que nos colocam em situações de erros constantes
perante as Leis Divinas. Mas não, ficamos sempre, esperando a oportunidade para culpar os outros pelos
nossos erros, pois sempre é mais fácil ver o argueiro no olho do outro, do que a trave que temos dentro do
nosso.
Que devemos fazer então para compreendermos nossas falhas? Sócrates (filósofo grego), dá-nos a resposta;
“Conhece-te a ti mesmo”. Podemos tomar como exemplo St. Agostinho, que todas as noites ao deitar, fazia
uma-auto avaliação do comportamento que teve durante esse dia. Procurava rever tudo o que tinha feito de
bem e de mal ao próximo e a si mesmo. Isto é uma forma de nos conhecermos interiormente, e, ao mesmo
tempo, de autoeducação espiritual, pois reconhecendo onde e como erramos, passamos a saber como se
desencadeiam em nós esses vícios, e podemos assim prepararmo-nos para a luta interior, controlando-os e
bloqueando a sua propagação, diminuindo assim suas consequências desastrosas. Sendo assim, tudo isto nos
leva a acreditar que o autoconhecimento é ferramenta importante para a nossa evolução, mas mais
importante se torna se aliada ao sentimento e virtude do amor e da caridade.

O momento atual que o planeta e a humanidade atravessam, são propícios a que nos empenhemos em vencer
o materialismo, pois necessitamos de superar nossas imperfeições morais para podermos evoluir para planos
superiores. É com esse propósito que reencarnamos, para progredirmos sempre como deixou claro Kardec;
“Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei”.
O sofrimento, a dor, a provação, são formas de exercitarmos nossa inteligência, nosso raciocínio e nossa força
de vontade. Resignação não pode ser confundida com conformismo; isso é fracassar diante das provas, pois
estamos neste plano material para nos espiritualizarmos, não para nos materializarmos, e, por isso mesmo
necessitamos de ir vencendo as provações, vencendo o vício, a imoralidade, a escuridão de nossos corações,
pois as provas nos são dadas para nos favorecerem o desenvolvimento das virtudes.
Ficar de braços cruzados no conformismo do sofrimento e das dificuldades, é parar no progresso evolutivo.
Temos de ter ação, trabalho, luta e esforço pessoal, pois não existem milagres no processo evolutivo, sendo
que cada um de nós terá de conquistar sua própria batalha mediante seu esforço e sua luta edificante na
iluminação da própria consciência.
Por isso, reclamar, chorar, lamentar-se, só nos enfraquece interiormente, e o Pai não criou nenhum espírito
para ser fraco, derrotado, conformado. Deu-nos a todos as mesmas possibilidades e capacidades mentais para
vencermos nossos desafios.
Deixo-vos com a questão 909 do Livro dos Espíritos para reflexão: Poderia sempre o homem, pelos seus
esforços, vencer as suas más inclinações?
“Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah! Quão
poucos dentre vós fazem esforços!”

O que estamos fazendo com o Espiritismo?
por Dora Incontri

https://jornalggn.com.br/religiao/o-que-estamos-fazendo-com-o-espiritismo-por-dora-incontri/
Vários articulistas já manifestaram aqui suas posições a respeito desse polêmico assunto: pureza doutrinária.
Chegou a minha vez de dizer algo a respeito.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer (ou resgatar) alguns conceitos básicos do Espiritismo: Não se trata de
uma revelação sagrada, por isso considero muito problemática a denominação das obras de Kardec de o
“pentateuco espírita”! Os livros de Kardec não são como a Bíblia é para os fundamentalistas cristãos – palavra
de Deus, revelada, que pode ser citada como fonte de autoridade absoluta. A obra de Kardec é de pesquisa,
em que encarnados e desencarnados participaram da construção.

Justamente uma das grandes contribuições de Kardec foi dessacralizar a revelação. E ele fez isso
estabelecendo um método de pesquisa dos fenômenos espíritas, uma abordagem nova da vida espiritual,
com racionalidade crítica e observação empírica. Então, conservar-se fiel à obra de Kardec é muito mais
conhecer, entender, aprofundar e mesmo desdobrar com os recursos atuais, o método criado por ele (e foi
criado por ele e não pelos Espíritos! Esses são na verdade ao mesmo tempo o objeto de estudo e os
cooperadores de Kardec). O conteúdo do Espiritismo está sujeito à revisão, reelaboração e leituras históricas
(compreendendo que algumas coisas que estão nas obras de Kardec são próprias do século XIX, têm uma
influência da cultura europeia da época). O próprio fundador do Espiritismo não o queria fechado, num corpo
de dogmas, a que leitores futuros teriam que se submeter cegamente.
O tempo inteiro, Kardec alerta para o aspecto científico de sua proposta, cujas hipóteses poderiam ser
revistas.
Mas é claro que encarar o Espiritismo como um pensamento aberto, em constante construção, porque se
trata de um pensamento racional, científico, sempre pronto ao diálogo com as descobertas da ciência e com
os avanços culturais, não significa fazer dele uma colcha de retalhos, uma salada mística, incorporando
modismos, novidades sem fundamento, práticas bizarras e ideias irracionais…
Então, podemos dizer a grosso modo que temos duas tendências predominantes no movimento espírita
brasileiro atual:
Dos ortodoxos – vamos chamá-los assim – que não compreenderam o caráter dinâmico e aberto do
Espiritismo (e muitos não compreenderam também o caráter fraterno da doutrina) e usam os textos de
Kardec como argumento de autoridade, consideram suas obras como uma Bíblia. Esses ortodoxos, que estão
dentro das instituições estabelecidas “como movimento oficial” são em geral pessoas avessas ao diálogo,
praticam a censura, a exclusão, não aceitam nenhum tipo de pensamento crítico e fazem uma reprodução
pobre, descontextualizada, reacionária do texto de Kardec – que se torna um texto apostilado, interpretado
apenas por um viés religioso, com muito pouca articulação racional e nenhum enraizamento científico.
(…) Do outro lado, estão os adeptos do vale-tudo. New Age, autoajuda, cristais, livros mediúnicos com
revelações estapafúrdias etc. É a salada mística. Para esses, atualizar Kardec é simplesmente esquecê-lo,
ignorando seus critérios de racionalidade, coerência e busca metódica da verdade. Mas é claro que esses
criticam os ortodoxos e os ortodoxos os excluem sem pena.
E quais as motivações emocionais, inconscientes (ou conscientes) que estão por trás dos dois grupos?
No primeiro, a motivação é o poder – querem um movimento hierarquizado, que não debate, que não dá
espaço para contestação (por mais qualificada que seja a pessoa que conteste), que se mantém sempre
acrítico – e devo dizer, que embora esses se digam os reais seguidores de Kardec, não o compreenderam nem
pela rama, pois falta de diálogo é falta de humildade, falta de criticidade é dogmatismo, exclusão é falta de
fraternidade. Portanto, nada disso é espírita.
No segundo grupo, a motivação é o comércio: médiuns que viram terapeutas holísticos, médiuns que se
pretendem gurus em todos os assuntos, livros que vendem às pencas nas grandes redes de livrarias e que
mais parecem ficção científica de mau gosto do que obras mediúnicas sérias, comprometidas com o
esclarecimento e a edificação dos leitores.
Então, logo se vê que, como dizia Kardec: contra interesses, não há fatos que convençam. Quando a
motivação é o poder, a vaidade, a projeção pessoal ou o lucro financeiro, pura e simplesmente, não há
verdadeiro amor ao Espiritismo, sincera busca da verdade, esforço sacrificial pela ideia, trabalho sério e
profundo – mas de ambos os lados reina a mediocridade.
É claro que tudo isso faz parte do contexto em que vivemos no momento. Todos os movimentos religiosos e
espiritualistas têm alas fundamentalistas e alas de autoajuda light. Tem aqueles que desejam reter o
movimento numa redoma de ideias fechadas e os que querem abrir, sem nenhum critério, a não ser o critério
comercial.
(…) Há duas coisas que deveriam unir todos os espíritas: o elo de fraternidade e o compromisso com a busca
isenta e desinteressada da verdade – podemos nos enganar, e as verdades por enquanto são relativas, mas
por isso mesmo, temos que aprender a dialogar com o outro e temos que fazer um processo de
autoconhecimento (aconselho inclusive com terapia) para observarmos em nós as paixões, as inclinações, as
motivações obscuras que possam estar nos guiando em nossas atitudes em relação a essa ideia tão bela e
fecunda, tão libertária e progressista, que se chama Espiritismo. (…)

