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Os novos cristãos novos
Margarida Azevedo

Esmagados pelas suas próprias incongruências, os cristãos estão a viver
momentos conturbados, apesar de darem uma imagem de segurança e estabilidade. E tudo começa desde
logo com o modo de estar dos novos tempos. Já não procuram defender um ideal de pureza e de fé como um
valor mais alto. Os cristãos novos do terceiro milénio pretendem ser cientistas, sábios, peritos nas mais
diversas matérias sem o que não vale a pena ser cristão, mais, nem se pode dizer como tal. Tudo tem que
estar muito cientificamente provado, muito claro e esclarecido dentro dos mais céleres raciocínios
matemáticos. Os novos cristãos novos também já não são os bem ou mal convertidos, à força ou sem ela,
resultado de uma evangelização perdida entre o positivo e o negativo, o sim e o não, a verdade e a mentira, o
interesse e a gratuidade, os heróis e os mártires. Não, nada disso. Eles são um bando que sabe que já não
convence, não converte, não ilude. Quem tiver que ser cristão já está convertido desde o nascimento. O novo
cristão novo já nasce cristão, não precisa de ser convencido por ninguém. Mas nem por isso tem menos
trabalho. O conhecimento científico de que é fiel seguidor tem-no conduzido à não fé e ao misticismo, como
sua natural consequência. Qualquer destes pseudo-sábios é facilmente enganado pelo bruxo menos
perspicaz. Estes cristãos ainda não perceberam que a fé tem um espaço próprio e que as questões
existenciais não se encontram na lâmina de um bisturi nem no genoma humano. Apelar à adivinhação, do
futuro distante ou de com quem vai casar, não é uma resposta em matéria de fé. Não se confunda crendice
com a confiança incondicional de que há qualquer coisa, minuciosamente organizada, uma força
incomensurável a que chamamos Deus; o indefinido que, por sua própria natureza, não cabe nas nossas
cabeças jamais poderá ser redutível a adivinhos. Nesta engrenagem de sistemas colossais, os antecessores
destes cristãos deixaram-lhe uma herança negra: uma história ensanguentada e um futuro comprometido em
termos de fé. Crer tem sido a grande violência à natureza humana, Deus o grande carrasco. É pena. Quem
disse que amar é fácil?! Os cristãos novos precisam de se converter ao Cristo Redentor, que na Cruz superou
a morte, não em termos teóricos, a morte não é uma teoria nem um ideal, mas em termos de fé numa
realidade paralela plena de sentido. A Cruz é uma ponte para esse sentido, o qual é uma verdade de fé. Ora,
as verdades de fé, tais como os milagres de Jesus e os referidos em Actos dos Apóstolos, tornara-se tu cá, tu
lá com a ciência. Tudo faz parte do ensino do cientista Jesus Cristo, o grande político, o exímio sociólogo. Isto
significa que, se à semelhança dos tempos de Jesus lhe pediam um sinal, os cristãos novos pedem uma prova
científica. Este o grande indício de que não percebem a mensagem de Jesus, que é toda ela um convite à
reformulação constante do nosso interior, para a qual não precisamos de ser cientistas. Estamos dispensados
de tal mercê. Estes cristãos novos, porque afogados nos seus cálculos, não encontraram a razoabilidade da
destrinça entre fé e razão e o seu natural paralelismo. Neste grupo incluímos parte considerável dos espíritas
que pretendem justificar e explicar os feitos de Jesus. Dizer que Jesus foi o grande médium de Deus é reduzilo a muito pouco pois todos possuímos capacidades para executar algo semelhante. Compreenda-se que os
seus “milagres/curas” não constituíam grande novidade ( o episódio da ressurreição de Lázaro é um caso à
parte, tal como o acalmar da tempestade). Mas não é isso que está em causa. Os evangelhos não retratam
Jesus como um homem preocupado em fazer algo novo, mas em conduzir o auditório a reflectir sobre a
grandiosidade do Reino de Deus.

A questão, a grande questão e a grande novidade está em remeter o acto
para uma fonte da qual brota toda a força, todo o existir, toda a felicidade no bem-fazer, e toda a fé naquilo
para que o próprio acto remete. Jesus pretende demonstrar que cada homem e cada mulher é um agente
ao serviço de Deus. Médiuns de Deus somos todos, ainda que perdidos nas nossas distorções e
incongruências, porém mensageiros da Sua presença incondicional junto de nós quem o é? A fé tem sido a
grande tragédia humana. Não sabendo conduzi-la, torna-se fantasmática, criadora de pesadelos, donde o
maior é o medo do outro porque transformado num monstro ameaçador. Por isso, a fé já não está em Deus
mas na igreja que seguem; as interpretações dos textos fanatizaram-se porque encerradas na unicidade
estéril dos discursos; os comportamentos não procuram agradar a Deus, mas estar conformes com as
normas vigentes nas organizações. Resultado, a esterilidade implantou-se. Os sepulcros continuam caiados,
as aparências vistosas, mas a fraternidade e o espírito de entrega ao outro continuam por fazer. Por que é
que o mundo é um cosmos e não um caos? Por que é que há algo em vez de nada? Quem sou, de onde
venho, por que estou aqui? Porque dependemos da luz do Sol para viver? O que é a Natureza? Onde
estamos? Por mais científicas que sejam, e que efectivamente são, estas questões precisam do apoio da fé.
A mitologia, e míticos somo-lo todos, felizmente, avança, através das mais belas epopeias, com respostas
encantadoras. A ciência vai lá. Se não for, perde-se. Quanto ao outro, é um actor, somos todos actores de
epopeias. As nossas vidas não passam de tragédias onde a luta entre o individual e o colectivo é
permanente, o particular e o geral se opõem. Cada pensamento, cada frase, cada palavra é acompanhado
pelo coro que chama a uma outra razão, à existência de uma fé fora de nós, de uma vivência fora de nós,
mas que temos que encarar como tão fundamental quanto a nossa. O que fazer? Ir contra as regras da
minha família, da minha educação, da minha igreja e assimilar em definitivo as da sociedade, ou permanecer
fiel à educação, ao apego ao amor do que é meu, ainda e por mais que se diga que este é passageiro? Mas
também o são aqueles a que chamamos colectivo! Que fazer? Qual a minha verdadeira identidade? O que
sou e o que posso no meio desta engrenagem? Eis a nossa tragédia. Onde estou? A resposta passa
inevitavelmente por isto: Estou do lado dos pobres, ainda que eu seja rico/a; estou do lado dos perseguidos,
ainda que eu seja dos favorecidos; estou do lado daqueles a quem tudo falta, ainda que eu esteja na
opulência; estou do lado dos doentes, ainda que eu seja saudável; estou do lado dos que sofrem injustiça,
ainda que eu esteja do outro lado. Porquê? Porque eu sei que hoje é assim, mas amanhã pode não ser?
Porque hoje os que padecem amanhã estarão felizes, os da miséria estarão na opulência. Os que estão em
terreno fértil estarão entre sulcos inférteis. Porque a vida irá proceder à respectiva cobrança,
intransigentemente? Isso é muito pouco, é nada. Porque tudo o que fizermos deve ser totalmente gratuito.
Não deve ser moeda para coisa alguma, porque o outro é um ser de dignidade, porque nada tememos,
porque incondicionalmente nos depositamos nas mãos de Quem nos criou. Porque, em verdade, um gesto
justo e correcto não tem preço. Nem de Deus. O Seu possível agrado é a justa medida de todos os nossos
pensamentos e acções justos, ainda que comprimidos na nossa míope e frágil noção de justiça. Talvez! A
gratuidade de Deus é a natural ausência da tragédia. Deus não é um tragiógrafo, mas o Ser da graça. Em
Deus nada tem preço. Então também as nossas acções não devem ter qualquer materialidade. Devem ser
totalmente vazias de esperança, de bondade, de luz. Devem ser totalmente livres. A boa acção perde-se em
si mesma. Basta-se, alegra-se, felicita-se porque ela e Deus são um só. Fundem-se e confundem-se. No
Reino de Deus nada se paga porque tudo é o seu mesmo valor. Crendo-se detentores de toda a verdade,
como sempre o fizeram, os cristãos novos vivem afogados no seu próprio estar desfasado perante o
evangelho e o mundo, numa ruptura permanente onde a ciência toma ares de religião. Ora, os novos
cristãos novos têm nas mãos a nobre quão difícil tarefa de converter este mundo à felicidade para que este
deixe de viver a tragédia dos opostos, as lutas entre o colectivo e o particular. Como? Quando aquilo que
cada um fizer for aquilo que desejaria que lhe fizessem. É que o colectivo tem muito de particular e o
particular tem muito de colectivo. O particular é tudo o que existe, e tudo o que existe é o conjunto de todos
os particulares. Neste passado que carregamos e que nos persegue tenaz, vivemos a luta quais titãs pela
conquista da felicidade, a ânsia de um dia estarmos em paz. Esse o maior bem, mas ao qual ainda se não
converteram os novos cristãos novos porque eles são os velhos que ainda não ultrapassaram a barreira da
sua realidade trágica.

A dignidade
Graça Magalhães

Paul tinha acabado de chegar à cidade e estava encantado com as cores e os odores que deixavam os seus sentidos
anestesiados. Jornalista de profissão, espírita de convicção, e amante da humanidade sentia-se feliz. Estava de férias e,
naquela manhã, o sol brilhava com mais intensidade em contraste com o azul do céu e com o azul do mar: azuis
incomparávelmente belos.
Paul observava as ondas que iam e vinham, acariciando-lhe os pés. Uma quietude desconhecida preenchia o seu Ser.
Sentia-se perto de Deus! O dia passou preenchido pela contemplação do Belo e na sua intimidade brilhava o silêncio de
quem se sente intensamente vivo.
A noite chegou e com ela novas sonoridades e novas cores. Depois de um passeio pelas ruas da cidade, Paul sentiu o sono
chegar e recolheu-se, deixando que as emoções do dia tomassem conta do seu coração, envolvendo-o em vibrações de
paz, na certeza de que a vida é mestra e sábia. Feliz, orou com profunda gratidão, pela oportunidade da vida terrena,
pelas experiências únicas que esta lhe porpocionava.
Novo dia nasceu! Experiências inesquecíveis aguardavam Paul.
As horas foram passando e Paul deixara-se ficar pela piscina do hotel. Almoçou uma salada fresca e após um café forte e
bem aromático, deixou-se levar pela imaginação que a leitura de "Nosso Lar" lhe porpocionava. A meio da tarde, as
perguntas de uma criança para a sua mãe, atrairam—lhe a atenção: "— Mãe! Mãe... porque é que o sol está laranja?"
"... Laranja? Como é que o sol está laranja às quatro da tarde? " — pensou, olhando com atenção para o sol.
O sol estava laranja. Paul olhou à sua volta e não estava a perceber o que podia estar na origem daquele inesperado
fenómeno. Como é que isto era possível?
Intrigado deu alguns passos e deslocou-se até à rua. Subiu as escadas da calçada e deixou que os pés o levassem até um
local mais elevado. Pasmado constatou a presença de fumo e o cheiro a queimado fez-se sentir. Na sua mente desenhouse a explicação para a nova cor do sol: havia um incêndio algures e o fumo alterara a cor dos raios solares.
O tempo transcorreu e apesar de se ouvirem, ao longe, as sirenes dos bombeiros, nada disso interferiu com a leitura. A
vida do médico André Luiz após a morte do corpo físico fascinava-o: os relatos da sua passagem pelo umbral e o socorro
que os benfeitores facultaram a André, quando o levaram para a cidade espiritual ‘Nosso Lar’, emocionaram Paul.
Naquele momento da leitura, a mãe de Lísias, um dos benfeitores, explicava a André:
“- Não se lembra do ensino evangélico do “amai-vos uns aos outros”? (…) Jesus não preceituou esses princípios objetivando
tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui
simples dever. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia.
O homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança
mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal - patrimónios que se derivam naturalmente do amor profundo constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações; voltando
para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual.
Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais.”
Paul fechara o livro e recostara-se na cadeira, extasiado com a ideia de que no coração de cada homem há um património
de amor a descobrir e que chegará o tempo em que a alegria será permanente pois o Homem se sentirá saciado da fome
e da sede que ainda habitam na sua intimidade: é no Homem que está o problema mas também é no Homem que está a
cura.
As primeiras estrelas brilharam no firmamento e com elas surgiram as primeiras inquietações: o fumo tornara-se mais
espesso e as cinzas dançavam num rodopio no ar, o cheiro a queimado tornara-se mais intenso e as sirenes
espaçadamente continuavam a tocar. Paul subiu ao terraço do hotel onde estava hospedado e viu ao longe labaredas de
fogo a ostentarem a sua força, ameaçando quem tentasse lhes fazer frente. Dominadoras, assemelhavam-se, na mente de
Paul, às pessoas que insistem em ter razão e em dominar as opiniões alheias com ideias mascaradas de vestes de
‘verdade única e absoluta’.

No terraço encontravam-se outros corações perplexos e inquietos com os graves acontecimentos. Estavam atónitos e sem
palavras. O silêncio comunicava a apreensão que se formava nas suas almas.
A noite descera sobre a cidade e ao longe ouviu-se a primeira explosão de uma garrafa de gás que não resistiu à ação do
fogo. O seu coração bateu um pouco mais apressado: estranha experiência a vida estava a proporcionar-lhe! Sentiu que
todos estavam nas mãos de Deus e que cabia a cada um elevar a sua própria vibração na oração, com a certeza da presença
dos benfeitores espirituais que em nome de Jesus estariam a atuar para controlar o que era possível de ser controlado.
Entretanto, perguntava aos seus botões: porquê? Que finalidade poderiam ter a angústia, a dor, o medo, provocados pela
ameaça que se fazia presente na vida de tanta gente? Porquê?
Lembrou-se das explicações do Espírito Clélia Duplantier nas Obras Póstumas de Kardec em relação às leis que regem o
indivíduo, a família, a nação, as raças e o conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas.
Nesse texto explicava-se que “há as faltas do indivíduo, as da família, as da nação; e cada uma, qualquer que seja o seu
caráter, se expia em virtude da mesma lei: o algoz, relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no
espaço, quer vivendo em contato com ela numa ou em muitas existências sucessivas, até à reparação do mal praticado. O
mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas. As expiações também
são solidárias o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Três carateres há em todo homem: o do
indivíduo, do ser em si mesmo; o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas três faces pode ele
ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e
reciprocamente. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Salvo alguma exceção, pode-se
admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência vêm a estar reunidos por uma tarefa comum já viveram
juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é,
expiado o passado, ou desempenhado a missão que aceitaram.” (págs 266, 267)
Na sua mente tornou-se claro: as forças acumuladas no perispírito ligam os individuos, pela lei de ação e reação, num
determinado acontecimento, embora determinada vivência também possa ser uma prova escolhida pelo próprio Espírito
para o seu adiantamento, para a aprendizagem do valor da vida!
Voltou ao quarto de hotel, tomou um banho quente, bebeu uma água e enroscou-se nos lençóis com a mente em oração
simples e despretensiosa, sabendo que as forças da Vida são soberanas e que Deus é Pai.
Durante a noite, o vento mudara de direção e agora a cidade estava completamente em risco. Quando acordou, antes de
se levantar, levantou o pensamento ao Senhor da Vida, agradeceu estar vivo e com confiança abriu o livro Fonte Viva
psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emanuel. Abriu-o e, no item 89 (Em Nossa Marcha), leu:
“lembremo-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o valor da casa celeste; em muitas
ocasiões somos abandonados pelos saudáveis laços humanos de maneira a retornarmos aos vínculos divinos; há épocas em
que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do
movimento.”
A mensagem tocou no seu coração: às vezes é preciso perder, para ganhar!
Levantou-se, tomou banho, tomou um pequeno almoço rápido e saiu do hotel em direção à praça de táxis. Apanhou um
táxi e desceu até à praia! As ondas beijavam a areia e Paul, sem demoras, lançou-se num mergulho revigorando as suas
forças físicas e psíquicas. Sim! Deus estava para além de todas as dúvidas! A certeza da ordem que sustenta a vida na Terra
trazia paz ao seu coração!
A manhã passou célere e ele novamente voltou para o Hotel, onde tomaria o seu almoço para depois viver uma experiência
inesquecível que marcaria o resto da sua vida.
Ao fim da tarde alugou um carro e resolveu comparecer ao encontro que estava à muito marcado para aquela tarde com o
seu amigo Marco. Ainda não tinha andado muitos metros e o trânsito já se lhe revelava caótico. As ambulâncias não
paravam, os sinais de trânsito tinham deixado de funcionar, o cheiro a queimado era intenso e as cinzas passeavam ao
sabor do vento que teimava em soprar. Marco estava à porta do café e pediu-lhe que o levasse até à sua casa pois ele
estava preocupado com a sua mãe, que não lhe atendia o telefone. Paul atendeu prontamente ao pedido do amigo e pôsse a caminho! Tentou… mas não estava fácil: o trânsito quase que não se mexia, o fumo era cada vez mais intenso, as cinzas
marcavam cada vez mais presença, entrando pelas janelas do carro. A temperatura estava elevadíssima. Quase que não se
conseguia respirar… As pessoas andavam atarefadas a molhar tudo, com o coração nas mãos, ignorando a verdadeira
dimensão da situação, mas tendo consciência de que a mesma era grave.
De repente, Paul começou a observar as pessoas. O carro estava parado no trânsito. O amigo permanecia em silêncio.
Parecia que o tempo tinha parado e tinha aberto a possibilidade de Paul ficar consciente… atento… plenamente presente
no momento… ao ponto ficar desperto acerca do que verdadeiramente aquela situação tinha para lhe ensinar. Olhou à sua
volta e procurou ver e ouvir com todo o seu Ser aqueles que estavam à sua volta, molhando os carros, as casas, as ruas com
baldes de água.

Os carros avançaram um pouco e ele também avançou: os semáforos não funcionavam e alguns elementos da Cruz
Vermelha estavam nos cruzamentos a dar as indicações necessárias para passarem primeiro as ambulâncias e depois
ordenadamente os carros. Estupefacto, Paul percebia como Deus habita em cada ser humano e como o ser humano, nas
situações em que é testado, consegue doar ao mundo, ao universo, as forças divinas que dentro de si habitam e que
normalmente são ignoradas, preferindo-se o discurso que priveligia o mal, a desunião, a traição ou a corrupção dos valores
humanos.
Ali percebia-se a realidade do Amor mais puro. Naquele momento de desespero não era o egoísmo que era visível: via-se a
solidariedade, a fraternidade, para além dos discursos políticos, religiosos, ou das frases feitas que circulam no facebook :
era a verdade da vida em ação. Não era a bondade fabricada (embora ela acabe também por ter a sua utilidade nos
mecanismos da vida) por aqueles que querem mostrar que são bons, que são exemplos vivos a serem seguidos pelos
outros. Ali, os anónimos traziam, para aquele momento, o melhor de si: na rua, trabalhavam e acalmavam-se uns aos
outros; no trânsito, cada automobilista dava passagem ao outro quando necessário, revelando-se a fé na Vida mais forte
que a aflição e o discernimento lúcido como o organizador das emoções desencontradas que assolavam aqueles corações.
A ordem prevalecia à desordem. O Amor e o Respeito eram mais fortes do que a vontade egoistica de resolver a própria
situação e sair pura e simplesmente dali. Que lição! Aquela revelava-se uma aula preciosa sobre a bondade humana, sobre
a dignificação do Homem pelo Homem!
Enfim, conseguiram sair dali! Encontraram a mãe de Marco aflita e levaram-na com eles para o hotel onde Paul estava
hospedado! A noite chegou e procuraram todos descansar. Quando o sol raiou no dia seguinte já as sirenes e o vento
tinham-se acalmado. No ar havia um cheiro forte a queimado e as cinzas estavam espalhadas por todo o lado! O perigo
havia passado!

Esta é uma pergunta que nos colocamos, ou devemos colocar, muitas vezes ao longo da vida. Ao interagirmos
com o mundo, desempenhamos diferentes papéis e desenvolvemos relacionamentos íntimos dentro e fora da
nossa família. Diz-se que, além da família nuclear, a relação mais importante é a que temos com um amigo. Por
exemplo, a palavra em sânscrito para amigo significa “sentir afeição por”. A amizade é um relacionamento com
outro indivíduo por quem temos afeição. Mas o que é que faz desta relação tão especial? A existência de
algumas qualidades é importante. Um amigo verdadeiro é consistente e honesto. Um amigo não tem medo de
dar uma opinião honesta e não diz coisas só para obter aprovação. Um amigo divide prontamente os seus
pensamentos e sentimentos sem ser excessivamente crítico ou condescendente. Um amigo faz companhia e
dá apoio permanente. Numa amizade, não há lugar para orgulho, ciúmes ou rivalidade. A transparência e
reciprocidade na amizade permitem o crescimento e o amadurecimento da pessoa.
Também não é novidade que, quando se desfruta de um período de prosperidade ou bem estar, muitas
pessoas ficam disponíveis como amigos. Aliás, até o Facebook reflecte isso, estimulando a criação de falsas
identidades e a proliferação de imagens em que se está sempre feliz e sorridente. Os “gostos” de amigos são
muito mais abundantes do que quando se promove a discussão sobre temas sociais. Isso, porém, não é
amizade porque os chamados "amigos" tornam-se indisponíveis quando a pessoa passa por momentos difíceis.
Sabemos também que os amigos verdadeiros ficam ao nosso lado nos momentos bons e nos momentos
difíceis. O amigo esforça-se para manter o relacionamento quando há stress, tristeza, desânimo, privação e,
sobretudo, desilusão até com o próprio amigo. Por isso, diz-nos o Evangelho, o perdão é sempre uma prova de
amizade.
Aliás, há um verso popular que diz: “Incontáveis pessoas ficam amigas durante os tempos de bonança, mas o
verdadeiro amigo é aquele que é amigo durante os tempos ruins." Pode-se também ser um amigo no contexto
de uma outra relação, tal como o casamento. A amizade entre os cônjuges é um sinal de um relacionamento
marital saudável porque propicia companheirismo e confiança. Por exemplo, um dos passos do ritual de
casamento hindu é um pedido para que os cônjuges permaneçam amigos enquanto caminham juntos pela
vida.

O escritor C.S. Lewis dizia que a amizade, tal como a filosofia, a arte ou o próprio universo, não tem qualquer
valor de sobrevivência, mas que, só por si, dá valor ao facto de se sobreviver. Quem já tenha sentido a âncora
de uma amizade verdadeira quando estava no poço do desespero ou visto as suas alegrias ampliadas pela
presença calorosa de um amigo, percebe essa frase do escritor. Numa era de comodificação da amizade, ou
seja da multiplicação do número de “amigos” banalizando o seu significado, e em que os amigos passam
simplesmente a ser nós de uma rede de contactos, olhamos para (potenciais) amigos sempre com algum
propósito: ou para nos entreter, ou para nos informar, ou para nos estimular com conversas, objectos ou
ideias, ou para preencher a nossa necessidade de companhia e de ocupação de tempo livre. Passámos, pois, a
ver um amigo como alguém que tem sempre uma qualquer utilidade; se não serve uma utilidade já não se vê
como amigo. Temos, enquanto sociedade, corroído o significado da amizade pelo uso excessivo da palavra e
pela extensão excessiva da sua conotação, comprimindo numa imperceptível diferença a vastidão existencial
entre a mera convivência e a amizade no sentido aristotélico, já que Aristóteles considerava a amizade a
virtude necessária para a partilha de felicidade.
De tal forma isto é verdade que um estudo recente, conduzido por investigadores do MIT, nos EUA, analisou
laços de amizade em 84 pessoas entre os 23 e os 38 anos, e concluiu que apenas metade daqueles que
julgamos nossos amigos realmente gostam de nós. Claro que o estudo tem várias limitações, mas mostra que
esta diferença de percepção quando se trata de reconhecermos as nossas amizades deriva de uma série de
problemas bastante significativos: a nossa incapacidade de definir claramente a amizade e o impacto que isso
pode ter na nossa própria auto-imagem.
É também curioso que são os adultos quem tem mais dificuldade em definir o que é a amizade. Para as
crianças é fácil dizer o que é um amigo: “é alguém que gosta de nós”, “é alguém por quem farias qualquer
coisa”, “é alguém que nunca mente e cumpre sempre o que diz”. Um professor numa universidade inglesa diz
que esta dificuldade em saber o que é a amizade, depois de termos tornado as nossas relações como bem de
consumo, deve-se ao facto de termos deixado de perceber que “não é sobre o que alguém pode fazer por
mim, é quem nós os dois nos tornamos na presença um do outro". Claro, acrescenta o universitário, não
adianta passarmos tanto tempo a mandar mensagens de Facebook ou sms se não passarmos tempo real, físico,
com esse amigo. Até O Livro dos Espíritos se refere aos amigos como pessoas que “se sentem felizes por estar
juntas” (q. 417).
O poeta Rike escreveu: “Eu vivo a minha vida em círculos crescentes”. Ainda n’O Livro dos Espíritos nos dizem
que um dos maiores prazeres concedidos ao Homem na Terra é o de reencontrar corações que simpatizam
com o seu (q.938). Também Jesus e os seus apóstolos formaram um grupo de dedicados amigos, ou não foi
também isso que Jesus mostrou quando lavou os pés aos seus discípulos? Muitos deles, sem se conhecerem
previamente, desenvolveram, naqueles curtos três anos da pregação de Jesus, uma amizade que duraria até ao
fim das suas vidas. Como é que isso é possível sendo todos eles tão diferentes entre si e de Jesus? É que todos
eles valorizavam mais a relação que os unia do que aquilo que cada um individualmente era, queria ou sentia.
É nesse viver a relação, no coração, mais do que no ego ou na personalidade, que o amor e a amizade
começam e é na não-escuta dessa relação que ambos terminam. Afinal, como dizia Chico Xavier, a amizade é o
começo do ‘céu’ aqui mesmo onde estamos.

Joanna de Ângelis escreveu, em Amor, imbatível amor: “o amor não se apega, não sofre a falta, mas frui
sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece”.
O mesmo se pode dizer em relação ao amigo. Não nos disse Bezerra de Menezes que a amizade é o amor
sublimado? Qual é a nossa experiência dessa sublimação?

Como devemos, então, viver as nossas relações no mundo em que estamos?
“Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e
imploram a assistência dos bons Espíritos. Não julguemos, todavia, que, exortando-nos incessantemente à
prece e à evocação mental, os benfeitores espirituais pretendam que vivamos uma vida mística que nos
conserve fora das leis da sociedade. Não. Eles pedem-nos que vivamos com os homens de nossa época, como
devem viver os homens. Que nos sacrifiquemos às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas que o
façamos com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sejamos joviais, sejamos ditosos, mas que a
nossa jovialidade seja a que provém de uma consciência limpa e seja a nossa ventura a do herdeiro do Céu
que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A virtude não consiste em assumirmos
severo e lúgubre aspecto, em repelirmos os prazeres que as condições humanas nos permitem. Basta que
reportemos todos os nossos actos ao Criador que nos deu a vida; basta que, quando começarmos ou
acabarmos uma obra, elevemos o pensamento a esse Criador e lhe peçamos, num arroubo d’alma, ou a sua
protecção para que obtenhamos êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluímos. Em tudo o que fizermos,
que remontemos à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de nossas ações deixe de ser purificada e
santificada pela lembrança de Deus. Não imaginemos, portanto, que, para vivermos em comunicação com os
Bons Espíritos, para vivermos sob as vistas do Senhor, seja preciso cilício e cinzas”(O Evangelho segundo o
Espiritismo, capítulo XVII, item 10.)
Também Jean-Gaspar Lavater nos diz, na Revista Espírita de 1868: "Segundo semeaste o bem em ti mesmo,
em outros e fora de ti, pertencerás à sociedade daqueles que, como tu, semearam o bem em si mesmos e
fora deles; gozarás da amizade daqueles aos quais te assemelhaste em sua maneira de semear o bem."
Vivamos, pois, as nossas amizades em virtude.

1.
“Fomos condicionados a crer que o mundo externo é mais real que o mundo interno, este novo modelo de
ciência [paradigma quântico] é justamente o contrário. Ela diz que o que acontece dentro de nós é que vai
criar o que acontece fora.”
Surge então a pergunta: O que é a realidade? É o que vemos com nosso cérebro? ou é o que vemos com os
nossos olhos?
A verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra, pois as
mesmas redes neurais são activadas. Então devemos nos questionar, o que é realidade?
O real é tido como aquilo que existe fora da mente ou dentro dela também.
A ilusão, a imaginação, embora não esteja expressa na realidade tangível extra-mentis, existe
ontologicamente, ônticamente, ou seja: intra-mentis. E é portanto real, embora possa ser ou não ilusória.
Quanto ao externo - o facto de poder ser percebido só pela mente - torna-se sinónimo de interpretação da
realidade, de uma aproximação com a verdade.
No cerne do problema está presente a questão da imagem (a representação sensível do objeto) e a da ideia
(o sentido do objeto, a sua interpretação mental ).
(A relação íntima entre realidade e verdade, o modo em como a mente interpreta a realidade, é uma
polémica antiga. O problema, na cultura ocidental, surge com as teorias de Platão e Aristóteles sobre a
natureza do real (o idealismo e o realismo)).
2.
Em Física Quântica, um dos seus principais enunciados é o do Princípio da Complementaridade,
desenvolvido pelo físico dinamarquês Niels Bohr, através do qual os físicos acreditam que a realidade é
constituída por duas dimensões:
uma dimensão física e visível chamada de realidade corpuscular,
e uma dimensão não física e invisível chamada de realidade ondulatória.
Na realidade quântica não existe limites para as coisas ou pessoas: lá, elas podem ser – e de facto são –
qualquer coisa ao mesmo tempo, uma condição metafenoménica (1) que o Nobel de Física John Von
Neuman chamou de Estado de Superposição e que actualmente os físicos chamam de Emaranhamento
Quântico, uma condição de possibilidades que supera tudo aquilo que os místicos e religiosos afirmam sobre
a realidade espiritual. Daí por que o Princípio da Complementaridade é capaz de se oferecer para os físicos
como um modelo de espiritualidade cientificamente consistente e admissível.
As relações metafenoménicas entre os espíritos, que ocorrem fora do tempo e do espaço, agora os físicos
também as afirmam quando falam sobre as relações entre as partículas ou entre os entes quânticos, e falam
isso com base na Teoria Quântica de Campo, uma área de estudo que deu um Prémio Nobel ao físico norteamericano Richard Feynman.
Ora, para permanecer racional e cientificamente correcto, já não se pode mais continuar duvidando da
existência da realidade espiritual.
(1)

A realidade visível é fenoménica e a realidade é metafenoménica

António P. Silva

António Soares
Será que alguma vez tivemos a coragem de perguntar a nós próprios como é nossa relação com Deus? Será
que ela existe? Como é que ela é?
Se Deus criou o Universo, e nós sendo fruto dessa criação, quer queiramos ou não, sempre existiu entre nós e
Ele uma relação como de pai para filho. Agora toca a nós querermos ou não aumentar e aprofundar essa
relação.
Deus criou-nos a todos espíritos simples e ignorantes, para que possamos evoluir nossas capacidades
intelectuais e espirituais. Deu-nos o livre-arbítrio, para que avancemos conforme nossa vontade. E quanto
maior for essa vontade, mais nos apercebemos da necessidade de nos relacionarmos com Deus, e quanto
melhor for esse relacionamento com Ele, mais evoluímos.
Ao contrário, aquele que desleixa seu relacionamento com Deus, não progride, endurece seu coração, fica
como que parado no tempo, e assim, sua vida começa a tornar-se difícil. Seus projectos não se concretizam,
seus relacionamentos com os outros começam a azedar, tudo começa a meter confusão e entra-se na fase de
se encontrar uma causa para tudo o que acontece, um bode expiatório para pagar nossos erros. E quase
sempre descarregamos a culpa sobre Deus, porque para nós é mais fácil dizer que Deus é injusto connosco,
que quer o bem só aos outros e não quer saber de nós, que não temos sorte nenhuma pois Deus virou-nos as
costas, etc., do que aceitarmos que falhamos.
É aqui que devemos parar e pensar. E nós? Será que queremos bem a Deus? Será que queremos saber de
Deus? Será que pensamos N’Ele? Ou só pensamos em Deus quando queremos pedir-lhe alguma coisa?
Quanto tempo durante o dia dedicamos para falar com Deus? Ou será que no tempo de que dispomos nos
preocupamos somente com o que devemos vestir, com a imagem que devemos passar aos outros, com o que
os outros possam pensar de nós? Será que não temos um minuto do nosso dia para nos interrogarmos; e
Deus? O que será que pensa de nós? O que será que Ele vê em nós?

Nossa relação com Deus não deve ser baseada somente em nossos interesses pessoais, no pedir, pois isso faz
de nós egoístas, mas, como espíritos imperfeitos que somos, quase sempre buscamos Deus em nossos
momentos de maior aflição, esquecendo que Deus sendo soberanamente Sábio, Justo e Bom, sabe muito
bem aquilo de que necessitamos ou não.
Deus não existe somente para realizar nossos desejos, para atender nossos pedidos, mas sim para nos dar as
oportunidades que necessitamos para evoluir cada vez mais, e se muitas das vezes, não somos atendidos, é
porque o que pedimos não nos ia ajudar em nossa caminhada evolutiva.
Por isso, apesar das circunstâncias menos favoráveis, apesar dos desaires sofridos, não nos revoltemos contra
Deus, pois Deus não tem culpa do mau uso que damos ao nosso livre-arbítrio. Não terminemos nossa relação
com Ele, não perguntemos “por quê”, mas sim “para que”… (possamos ter força e coragem para enfrentar
todas as adversidades com resignação).
Sendo assim, nossa relação com Deus deve ser de confiança e de intimidade. Uma relação de uma criança
para com seus pais, saudável, com simplicidade, com amor.
Podemos e devemos falar com Ele todos os dias. Falemos de nossas alegrias, de nossas tristezas, mostremosLhe o resultado de nosso trabalho feito nesse dia, escutemo-Lo com atenção quando Ele nos fala, pois é na
intimidade com Ele, que descobrimos a cada dia que passa, o que Ele tem preparado para nós.

Suicida
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M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

É verdade que as vicissitudes da vida nos põem no trilho da espiritualização, mas também é verdade
que há vicissitudes que podíamos evitar e trilhar esse mesmo caminho. É como quando percorremos os
trilhos na floresta: se formos com atenção reduzimos as probabilidades de torcer um pé, ou coisa pior.
Às vezes penso que se em 1939 conhecesse o Espiritismo (supondo um qualquer fenómeno que o
tivesse transportado lá para a minha terrinha) não teria tombado no caminho. Por outro lado, penso também
que se não estamos já suficientemente espiritualizados, qualquer conhecimento espiritualista não produz o
efeito de que é capaz. Infelizmente há muita gente que conhece a doutrina espírita de fio a pavio mas não a
sente. E não a sentindo, uma série de vicissitudes pode destruir uma existência ao invés de proporcionar
vicejamento espiritual.
O mesmo que nos provoca um bem, noutros pode provocar um mal. Porquê? O que para uns é
motivo de crescimento, para outros é motivo de queda. O que faz a diferença?
Não, não vou dar a resposta. Não tenho respostas, mas aqui um insight mostra-me o quão indiferente
é para a ordem cósmica os acertos e os desacertos que vamos tendo nas existências, porque uns e outros
concorrem para o mesmo fim, que é imutável. Quem erra tem tempo para acertar, porque vive no que é
infinito. Quem agora já está espiritualizado e faz correcto, provavelmente já foi tão materializado que fez o
errado. Mas, com vicissitude atrás de vicissitude, e o sofrimento que lhes é inerente, ergue-se o olhar para o
horizonte imenso.
Penso ainda que ninguém deve queixar-se da vida – mas só estamos capazes de não nos queixarmos
da vida quando espiritualizados, porque só então não albergamos sentimentos nocivos à paz, à serenidade, à
resignação, à confiança no Deus que é Pai.

*
Mediste-me visualmente a calculaste: 1,72 metros. Sim, é por aí. Mas mais importante que isto, que
não tem importância nenhuma, foi teres ficado com a certeza de que esse profundo mal estar que te tem
acompanhado os dias e as noites não sou eu quem to provoca. Um amigo não transtorna outro amigo.
Mas é sem dúvida devido ao contacto próximo com suicidas. As idas frequentes aos vales onde se
encontram conspurca a superfície perispiritual e enquanto os fluidos densos – os miasmas – não se
dissolvem, o espírito sente o incómodo.
Porque achas que Jesus, ao terceiro dia, quando uma Maria quis tocar-lhe, não deixou que se
aproximasse dizendo que ainda não tinha subido para o Pai? Porque ainda trazia no perispírito a sujidade da
ida aos vales sombrios dos desgraçados.
Quem és tu para quereres melhor?
(E quem sou eu para querer melhor, se vou contigo e o fazemos livremente e em consciência?)
Permitam, todos, um conselho.
Reduzam ao mínimo de tempo a duração das manifestações de suicidas. Intervenham rápida e
eficazmente no sentido de desligarem o Espírito ali presente do médium em que se manifesta, porque o que
se faz necessário é o choque anímico momentâneo (o resto é com as equipas espirituais) e sempre a evitar é
o prejuízo do médium (que pode acontecer se estiver mais que breves segundos a dar passividade a um ser
tão saturado de energias deletérias).
E a vós outros que desdobrais, em projecções mais ou menos conscientes, vos alerto: cuidado!
Poucos são os encarnados de elevada craveira espiritual, que o podem fazer. Não vos julgueis nesse lote
restrito para não vos dardes mal. Tenham, no mínimo, um grupo que vos traga de volta das viagens astrais,
sobretudo das viagens aos astral inferior, que o fará através da força animalizada de que precisais.
Sabem?, há muito aprendiz de feiticeiro a acabar em suicídio.

*
Coisa boa.
É extraordinário (no sentido de não ter imaginado e, portanto, ser colhido de surpresa) como se
podem construir afectos entre os dois planos da vida. Aconteceu comigo – e como aconteceu comigo pode
acontecer com qualquer um.
E por causa destes afectos recíprocos (do lado onde lêem isto o sentimento é impreciso durante o
estado vígil) vivenciamos uma espécie de impermanência. Explico: estamos num lado e noutro ao mesmo
tempo. Quem me estima está com um pé na vida dos Espíritos, e eu com um pé na vida dos homens.
Isto, a mim, aproxima-me de um ingresso no escafandro carnal.
Tenho que te dizer, mulher: se a regra é aqueles que se dão um tiro na cabeça regressarem com um
qualquer problema mental, tal regra não é inviolável, porque vai depender do trabalho que desenvolva, dos
propósitos que animem, dos compromissos que assuma.
Se o merecimento que tenha conquistado requerer um intelecto capaz, por certo levá-lo-ei capaz.
Não te garanto em absoluto que serei a excepção que toda a regra contém, mas garanto-te que me
tenho esforçado para que assim seja.
Deixa, também por isso, o teu afecto falar mais alto. Precisas deixar que os afectos falem alto.
Desinibe-te. Ama e deixa que te amem. Sem amor, o sentido da vida oculta-se, e colorido não tem.
Se amares, irei para ti. Vou necessitar como suporte de um coração generoso para poder levar a
cabo a alternativa a um intelecto incapaz.
Contigo, sinto em mim vontade e coragem – e tantos que encontro desalentados e temerosos por
não acharem fontes de energia onde se alimentem.
Ama, que eu amo.
Serei um lenitivo para a tua solidão.
Apresentada que está a minha candidatura terrena à reencarnação, regresso ao trabalho. Lá vamos
outra vez às paisagens mais desoladas e aos sítios mais inóspitos levar “a esponja embebida em vinagre”
aos sedentos que estão na cruz do seu desvario.
Todos os dias, a toda a hora, tantos irmãos se pregam ao madeiro do extremo infortúnio! E aqui,
este vale na Crosta, é uma autêntica choça de almas. E quantos voluntários para o trabalho de socorro?
Tão actuais que são as palavras do Senhor quanto ao número de chamados e de escolhidos…

continua

Orgulho e Preconceito
Carolina Fortuna
Orgulho: segundo o dicionário de português, corresponde a um sentimento de satisfação com os
nossos próprios feitos e qualidades, ou com as realizações de outra pessoa, e até aqui tudo bem, contudo, a palavra
o seu reverso: significa soberba, altivez, exagerado amor-próprio, desdém, desprezo em relação ao próximo,
arrogância, excesso de admiração em relação a si próprio, às suas características, qualidades , acções.

Em contraposição, Allan Kardec, dá-nos uma definição bem mais curta: “orgulho: Pai de todos os
vícios”.
Afinal, o que é o orgulho para nós? Sim, é uma palavra bem simples, mas tenho a certeza que
pouca gente conseguiria descrever o que é.
Como disse, o orgulho tem dois lados, pode ser algo bom, como dizia Fernando Pessoa, que “o
orgulho é a consciência (certa ou errada) do nosso próprio mérito, a vaidade, a consciência (certa ou errada) da
evidência do nosso próprio mérito para os outros” e aqui, como pudemos ver, Pessoa já está a alertar para o lado
mau do orgulho, “a consciência certa ou errada”. Mas também tem o lado mau pois “o orgulho é o abismo onde
desaparece o próprio mérito verdadeiro”, dizia Juan Montalvo. Ou seja, devemos ser orgulhosos mas da forma
correta, isto é, ter orgulho em nós, na pessoa que somos e nas pessoas que amamos e que nos rodeiam, mas não
devemos ter aquela avareza, a inveja, a arrogância, o ego bem lá em cima, e principalmente, devemos saber
perdoar; tal como disse Gandhi, “o fraco nunca pode perdoar, perdão é um atributo dos fortes”, assim, devemos ser
fortes o suficiente para aprender a perdoar e para aprender a separar o bem do mal. Já repararam que quando as
crianças se chateiam voltam sempre a brincar juntas pouco tempo depois? Isto é porque a felicidade vale mais do
que o orgulho. E devia ser assim para todos nós.
Agora, aliando ao orgulho, o preconceito.
Mais uma vez, segundo o dicionário de português, preconceito é a intolerância, o repúdio
demonstrado ou efectivado através de descriminação por grupos religiosos, pessoas, ideias; pode referir-se também
à sexualidade, à raça, à nacionalidade entre outros; comportamento que demonstra esse repúdio; juízo de valor
preconcebido sobre; opinião ou pensamento acerca de algo ou alguém cujo teor é construído a partir de análises
sem fundamentos, sendo preconcebidassem conhecimento e/ou reflexão etc.
Apesar do que diz o dicionário, o preconceito é mais do que meras palavras, é um pré-conceito, é
julgar sem saber. “O preconceito é o filho da ignorância” como dizia William Hazlitt, e pode ser racial, sexual, social,
em relação à religião, à mulher,… mas, acima de tudo o preconceito é contra pessoas, contra seres humanos.
Ninguém é mais do que ninguém, somos todos iguais sendo diferentes. O que é que nos difere de uma pessoa
negra? Apenas a pigmentação da pele. O que é que difere um heterossexual de um homossexual? Por fora não são
pessoas iguais? As mulheres não sabem fazer as mesmas coisas que os homens? Não têm os mesmos direitos? Têm!
Se pegarmos nas palavras de Nelson Mandela, uma das pessoas mais influentes e importantes da
nossa História, que por acaso era negro, ele disse-nos: “ninguém nasce a odiar outra pessoa pela cor da sua pele,
pela sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam de aprender, e se podem aprender a
odiar, podem ser ensinadas a amar”. E este devia ser o lema da nossa sociedade. Devíamos colocar o amor e a
felicidade acima de todo o resto, acima de todas as diferenças que nos “separam”, acima de todos os pré-conceitos
existentes.
Contudo, infelizmente não é isso que acontece, porque “enquanto que a cor da pele for mais importante
que o brilho dos olhos, haverá guerra”: palavras de Bob Marley.
Vamos mudar isto, vamos mudar a nossa sociedade! Albert Einstein deixou a seguinte frase: “é mais fácil
desintegrar um átomo do que um preconceito” e adivinhem só, a ciência já descobriu como dividir um átomo, agora
só resta a cada um de nós descobrir como quebrar os preconceitos.
Porque, “Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Evereste ou fizessem
sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros” – Chico Xavier.

RELIGIOSIDADE ≠ RELIGIÃO
Arlindo Pinho
Apesar de muito já termos progredido em termos de
compreensão das coisas divinas, das Leis da Evolução e da
Vida, muitos de nós, talvez a maioria, ainda está presa a
dogmas e ensinamentos dados por religiões que não
souberam ou não quiseram acompanhar a evolução dos
tempos, nem a do próprio desenvolvimento da inteligência
humana.
Os que seguem a Doutrina de Jesus ou do Cristo, que é a
mesma coisa, são os Cristãos, Cristãos exatamente porque
se regem pelos ensinamentos do Cristo, e para seguir Cristo
precisamos saber o que nos ensinou. Para isso deveriam
servir as religiões ditas Cristãs, mas nesse caso, todas
deveriam ensinar exatamente a mesma coisa, e se não
ensinam, temos já o primeiro sinal de alerta para
meditarmos sobre o que nos dizem, e recolhermos mais
explicações sobre o mesmo tema. Após isso, e raciocinando
com toda a logica, usando a inteligência que temos á
disposição, verificarmos o que nos parece mais correto
tendo em conta que Jesus apenas nos deixou ensinamentos
de bem, de perdão e de Amor Fraterno para com todos,
sem esquecer uma justiça acima de qualquer dúvida e sem
privilégios para ninguém.
A religião, tomada a palavra á letra, não tem culpa do que
ensinam os seus Lideres. Se quiserem alterar, como o têm
feito, as palavras que Jesus nos deixou, dando explicações
segundo os seus interesses particulares, que na grande
maioria são muitos, a religião não tem culpa, e cabe a cada
um de nós saber distinguir o certo do errado, por isso Jesus
nos alertou quando disse: “estejam vigilantes”. Ele sabia
exatamente o que iria acontecer, pois sabia que a Igreja já
existente ao seu tempo, não queria perder o poder nem a
riqueza que amealhava dos fiéis. Ele sabia que a maioria de
tudo o que ensinou iria ser adulterado e adaptado aos
ensinamentos que já existiam, e que a verdade, só
começaria a ser compreendida muitos seculos após a sua
partida, e por isso, na maioria dos casos, deixou seus
ensinamentos feitos por parábolas, que como não iriam ser
compreendidas a nível espiritual naquela altura, muito
menos pelos lideres religiosos que apenas estavam
preocupados em arranjar a explicação mais próxima aos
seus interesses, nem se preocuparam em tentar ver a
verdade. Também por isso, as parábolas não sofreram
alteração até hoje, podendo assim, agora, com a
inteligência muito mais desenvolvida do homem, serem
compreendidas a nível superior ou espiritual, a única coisa
que interessava a Jesus, pois o resto é passageiro. A vida do
corpo na Terra é passageira e muito curta em relação com a
eternidade do espirito. “Do pó vieste e ao pó haveis de
voltar”, disse-nos o Mestre, com isso acentua mais uma vez

que o que é material não importa, e o que temos que
reter é o ensinamento dado ao espirito, pois o que o
espirito adquire jamais perde, enquanto o que é
respeitante aos bens materiais e às coisas da Terra, será
inevitavelmente perdido.
Após isto, façamos uma breve síntese: Religião será uma
organização, seguindo determinada Doutrina, que tem por
trabalho ou objetivo, religar-nos a Deus ou ao Divino,
sempre que nos perdemos ou desviamos, transmitindo-nos
sem mentiras ou meias verdades os ensinamentos trazidos
pelos mensageiros de Deus, que nos ajudam a mais
rapidamente alcançar a perfeição. “Sede perfeitos como o
Pai é perfeito”, disse Jesus. Enquanto o não conseguirmos,
também com toda a certeza não entraremos no Reino dos
Céus. Mas todos estamos condenados á perfeição, e isso é
uma boa condenação. Até lá, e é promessa de Jesus, por
isso não falha, Ele jamais nos abandonará.
Religiosidade - podemos nem sequer ser adeptos de
religião alguma - é a crença interior, a fé certeza de que a
vida existe para além da matéria e que devemos fazer tudo
o que estiver ao nosso alcance para a nossa própria
melhora e evolução, assim como contribuir em tudo o que
nos for possível para auxiliar nesse caminho evolutivo todos
os que trilham ao nosso lado, dando a mão aos que
estiverem em maiores dificuldades, seja a que nível for,
esclarecendo, dando animo, dando esperança, ajudando a
fortalecer a fé e a confiança neles próprios e em Deus. Pela
Caridade, aumentando e distribuindo o Amor, hoje ainda
reduzido aos poucos mais chegados e cheio de muitos
nomes, mas que um dia será um Amor único, Universal,
dado a todos com a mesma força e qualidade.
Dedicando ao tema alguma atenção podemos verificar
que até na Ciência, sem que se siga qualquer religião, existe
mais religiosidade que em muitos seguidores delas.
Dizia-nos em tempos um Filosofo Inglês, Francis Bacon:
“Pouca Ciência conduz ao ateísmo; muita Ciência conduz a
Deus”.
Ao lermos estas afirmações, á primeira vista e segundo a
maioria das religiões, a Ciência afasta-nos de Deus; a
Ciência é contra a fé religiosa, e por isso, as palavras de
Bacon estariam erradas, mas analisemos pela razão, sem
nos vincularmos a qualquer crença religiosa e vejamos:
porque dizem isso a maioria das religiões?
Porque na verdade, a Ciência, na maioria dos casos, ao
descobrir e comprovar grande parte das coisas, põe em
causa os ensinamentos que essas religiões nos passavam, e
se põe em causa e a Ciência está a provar, é porque esses
ensinamentos não estavam corretos, e nesse caso, são mais
uns daqueles que foram adaptados aos interesses dos
Lideres religiosos e não ao ensino da verdade.

Vejamos ainda: Quem têm sido os grandes Benfeitores
da Humanidade? Aqueles que têm feito descobertas
capazes de curar doenças, até ali mortais? Que aliviam o
sofrimento humano? Que inventam maquinas e meios de
termos uma vida cada vez mais facilitada e menos dura?
Que espalham conhecimento, desenvolvendo cada vez
mais a inteligência do homem?
A resposta na maioria dos casos é simples: são os
homens da Ciência. Embora em alguns casos também ela
tenha sido aproveitada para o lado negativo, mas isso
deve-se apenas, como nas próprias religiões, ao egoísmo
e ganancia de alguns homens. Os restantes Benfeitores, a
outro nível, mais dedicado á moral e ao espirito, são
grandes Sábios, que Deus permite venham até nós,
trazendo-nos conhecimento superior, para que não nos
percamos na materialidade e possamos continuar a
evoluir, fazendo prevalecer a vontade do espirito sobre a
matéria.
Infelizmente, tal como aconteceu com o próprio
Cristo, estes homens, na maioria das vezes, são negados e
afastados pelas religiões, apenas porque trazem
informações que não estão de acordo, ou vão mesmo
contra algumas das coisas que tentam incutir na mente
dos seus adeptos. No entanto, esses homens, sem
estarem ligados a qualquer religião, possuem um espirito
religioso bem maior do que o da maioria dos seguidores
ou até dos próprios líderes de qualquer religião. Eles
trabalham pelo desenvolvimento e melhora de toda a
humanidade sem distinguir qualquer raça, cor ou crença,
nem privilegiarem ninguém naquilo que ensinam ou
põem á disposição. Não é isto verdadeira religiosidade?
Disponibilizar os ensinamentos ou as descobertas
capazes de levar o homem a um desenvolvimento e
melhora cada vez maior é o seu trabalho, o restante, a
melhora real, já é da responsabilidade de cada um.
Até para aproveitar os ensinamentos daqueles que
vêm até nós, trazendo-nos informações e conhecimento
de ordem superior, ajudando-nos a vislumbrar a
continuação de vida, mesmo após a morte do corpo,
precisamos de liberdade religiosa, abertura mental,
raciocínio logico, ver pela razão, que a evolução do
homem, a perfeição, é para todos, e não existe povo
escolhido nem religião escolhida, como tentam incutir
alguns, pois essa foi uma das mensagens que nos deixou
Jesus ao longo de todo o seu percurso na Terra, Ele não
fundou qualquer religião, nem escolheu povo nenhum,
pelo contrario convocou toda a humanidade a segui-lo,
guiando-se pelos seus ensinamentos para chegar ao Pai, á
Perfeição. “Sede perfeitos como o Pai é Perfeito”.
Dizia-nos também Einstein, outro cientista, outra das
grandes inteligências que veio até nós, famoso físico e
matemático; na sua opinião, a religião se manifesta sob
três aspetos distintos:

1. A religião do temor.
2. A religião da moral social.
3. A religião do senso cósmico.
A primeira e a segunda são passageiras. O controlo da
Ciência destrói a primeira e substitui a segunda. A terceira
porém permanecerá para sempre, porque como
concluíram grandes Génios – o fundo do Universo é
Luminoso.
Quando Jesus nos disse que na casa do Pai havia
muitas moradas, pedindo-nos para crermos no Pai e
crermos também nele, não delimitou a fé a mesquinhos
interesses religiosos. Ele apela á razão, induzindo-nos a
vislumbrar o Criador através de toda a obra da Criação, de
todo o Universo Criado, visível ou invisível, ao Criador da
Vida e de tudo o que existe. Jesus convida-nos a crer, pelo
que já vemos, por aquilo que já é visível aos nossos
sentidos. Ele não nos fala, por isso, de uma fé cega
imposta pela suposta autoridade de alguns homens, mas
sim, uma fé raciocinada, partindo dos fatos, das
evidências visíveis, para induzir ou deduzir, aquilo não se
vê mas que desse modo podemos acreditar. “Na casa de
meu Pai há muitas moradas”.
Por tudo quanto é manifesto aos nossos olhos, nesse
infinito panorama celeste completamente preenchido de
sóis, estrelas, planetas e mais o que não sabemos, somos
forçados a ser verdadeiros religiosos ainda que não
seguindo qualquer religião; e muito menos devemos
prender-nos a vidas mesquinhas e reduzidas a pequenas
obrigações religiosas e rituais exteriores sem qualquer
benefício ou interesse espiritual, quando temos á vista o
incalculável panorama de vida da Criação, atestando a
omnipotência e omnisciência do seu Autor.
Depois de dedicarmos ainda que seja apenas alguns
momentos a esta análise, impossível é não acreditar,
como é impossível não ter alguma religiosidade, ou então
pensemos: para quem foram criadas todas aquelas
moradas se não para as humanidades e para a vida de
todos os seres? Por isso Jesus nos aconselha a acreditar
no Pai e também Nele, a ter verdadeira Fé, pelo
raciocínio, pela lógica, pelas evidências. Como nos disse
também Kardec: “A verdadeira fé ou fé inabalável é
aquela que é capaz de encarar a razão face a face em
todas as épocas da humanidade”. É essa fé, essa crença,
essa religiosidade interior, com conhecimento e sem
dogmas ou mistérios, que o Mestre Maior quer que todos
nós consigamos. Meditemos nisso e trabalhemos para
isso.
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