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Bla bla bla
Margarida Azevedo

As técnicas de persuasão, aplicadas aos discursos religiosos, têm uma história negra,
tão negra que transformaram a fé em psicose, a vida em sociedade num manancial de discriminação
culminando em morte e destruição em massa. Não vale a pena fazer uma listagem de guerras santas,
de lutas contra os infiéis, da implementação da loucura e cegueira colectivas, onde o ser humano se
tinha como investido de forças superiores que o conduziam a expoentes de violência e agressividade
de tal forma bélicos que não olhavam a meios para atingir os fins.
Essas técnicas de persuasão impuseram o medo, a tortura, manipularam consciências,
desenvolveram o sentimento de culpa, que não raro conduziu ao suicídio, criando, como se tudo isso
não bastasse, a ideia de que este mundo é mau, apesar de feito por um Ser sumamente bom e
poderoso.
Jamais foi ensinado que o poder é proporcional à bondade, que o bom é o poderoso
porque é criador, porque perdoa e é compreensivo, porque é feliz; poder sem bondade é ditadura,
bondade sem poder é fraqueza.
As religiões de hoje, tal como dantes, filhas de si mesmas, herdeiras da sua ambição,
desde as igrejas, seitas, ou ao mais pequeno grupúsculo parece que ainda não se mentalizaram de
que não vendem mercadorias, não são lojas de electrodomésticos, não disputam qualidades nem
quantidades de vendas, não são máquinas lucrativas. Porém, é isso que elas fazem, é isso que
continuam a fazer, é nisso que são especialistas.
No mundo global, onde tudo é de todos sem o ser, onde todos se parecem sem se
parecerem, onde tudo se compra e se vende mesmo o que não está à venda e está para além de
todo o preço, o fenómeno religioso continua a ser uma fonte de riqueza, ganho fácil, uma forma de
ser o que não se é, de viver como se não deve viver. Que o digam os oradores espíritas que por aí
andam, que falam, e falam, e falam, mas na maioria não dizem nada. Todavia, o auditório aplaudeos de pé, em ovação embevecida, tendo-os como privilegiados na inspiração do mais puro divino.
Como?
Conhecedores, tal como os seus congéneres dos outros grupos religiosos, das técnicas de
persuasão americanas, muito em voga e muito utilizadas em marketing, falam do seguinte modo:
-deslocam-se de coluna bem vertical, mas não de forma ostensiva, simulando confiança
absoluta, mas não de forma a enfatizá-la para não chocar o auditório; o caminhar descontraído é
fundamental;
-sorriem sem exuberância, espalhando simpatia;
- enquanto se deslocam para o palco onde vão discursar, vão cumprimentando alguns
elementos do público: palmadinhas afáveis nas costas ou apertos-de-mão aos homens, beijinhos
discretos às senhoras; alguns passam a mão pela cabeça das criancinhas em jeito de bênção.
Quanto ao conteúdo dos discursos, que não interessa para nada, processa-se do seguinte
modo:
- o tom de voz é enfático, claro e preciso, ou seja, é imperioso que os ouvintes não
pensem por si mesmos, não reflictam, não ponham em causa absolutamente nada do que estão a
ouvir. “Tudo é muito evidente, tudo é assim mesmo, nada poderia ser de outro modo”.

O orador, tendo consciência de coisas tão elementares como o sofrimento da
humanidade, a crise económica, o desemprego, a insegurança no trabalho, a crise da família, a
desigualdade no acesso aos bens de primeira necessidade, tais como à saúde, educação, cultura,
níveis mais altos da actividade profissional e salarial; a discrepância religiosa, as suas escalas
militaristas, os bons, os maus e os assim-assim, e tudo o mais que venha a talhe de foice, usa
termos que vão ao encontro do que o auditório quer ouvir, criando-lhe falsas espectativas, dando
a entender que tem a solução para os seus problemas, ou incutindo-lhe a ideia de que os devem
aceitar sem tugir nem mugir, do tipo “Que feliz que eu sou por estar mal! Ainda bem, pois vou
ganhar o céu. Os ricos vão ver o que os espera!”, alimentando, sub-repticiamente, o espírito de
vingança, a inveja de quem vive melhor, e desenvolvendo a ideia de que é na miséria, sem nada
fazer para a combater, que está a felicidade num futuro que ninguém pode, em absoluto, dizer
como é, se assim não fosse não teríamos a disparidade de opiniões sobre o além, facto que vai da
menor coerência à maior excentricidade .
Para isso, torna-se imperioso saber utilizar as palavras utilizando a técnica de
manipulação mental (através do discurso, criam, no ouvinte, uma falsa ideia de liberdade,
manipulando-lhe a vontade, maxime, o livre-arbítrio, conduzindo-o a conclusões e concordâncias
que julga que são suas):
- o tom de voz é seguro, acentuando a última sílaba, criando espaços átonos entre as
palavras, fazendo pausas entre as frases, cujos timings são meticulosamente empregados.
Enfatizam umas palavras mais que outras, mudando o tom de voz, acompanhando-as de gestos
largos, ou discretos, conforme o objectivo;
- pelo meio vão contando historietas da vida quotidiana, passadas no supermercado, no
escritório ou da bancada da senhora da hortaliça, na praça;
- não pode faltar o humor, o perigosíssimo humor, que mais não é que a troça sarcástica,
impiedosa e vil de comportamentos, dizeres e ideias, que geralmente são alguns resquícios de
individualidade que possam existir entre alguns elementos do auditório, atemorizando-os,
manipulando-os, silenciando-os sob pena de serem ridicularizados aquando de alguma questão que
quisessem colocar. O humor cala, é intransigente, ridiculariza, é sádico, constrange, inferioriza,
cria a necessidade de pertença ao grupo, neste caso, ao discurso. O diferente, o individual, no
auge do humor, num auditório, é absorvido sem dó nem piedade.
É lamentável que alguns oradores espíritas sejam tudo isto. É claro que deve saber-se
comunicar, usar o humor, também, mas é fundamental saber do que se está a falar e de coração
aberto. Tudo tem o seu reverso. O cinismo não pode continuar a fazer parte dos discursos de nada
nos meios espíritas. Os oradores têm que começar, na sua maioria, a dizer alguma coisa, estarem
mais preocupados com a Doutrina do que com a sua imagem. Cada orador deve compenetrar-se de
que é um servidor e que Deus, conhece o nosso íntimo porque nos criou. A esse Ser, que não cabe
nas nossas cabeças, apenas sabemos que devemos o ser, a vida, a existência. O que já não é
pouco. Tudo o mais não passa de vãs discussões de mentes embrionárias de quem pensa que sabe
alguma coisa.

Louvar a Deus
Graça Magalhães
“Eu estava mendigando de porta em porta no caminho da aldeia, quando a tua carruagem de ouro apareceu
ao longe, como sonho deslumbrante. E fiquei-me perguntando, extasiado, quem seria esse Rei dos reis.
As minhas esperanças voaram alto e pensei que meus dias infelizes haviam chegado ao fim. Fiquei sentado,
esperando esmolas, que me seriam dadas sem serem pedidas, e um tesouro, espalhado por toda a parte, na
poeira.
A carruagem parou onde eu estava. Teu olhar pousou em mim e desceste sorrindo. Senti que a felicidade da
minha vida havia enfim chegado. Então, de repente, estendeste a mão direita e perguntaste-me: “O que tens
para me dar?”
Ah! Mas que gesto régio foi esse o de abrir a tua mão para pedir esmola a um mendigo? Eu estava confuso e
não sabia o que fazer. Então, bem devagar, tirei de minha sacola o menor grão de trigo e entreguei-o a ti.
Contudo, qual não foi a minha surpresa quando, no fim do dia, esvaziei a minha sacola no chão e encontrei
um grão de ouro entre as pobres migalhas que restavam! Chorei amargamente, lamentando não ter tido a
coragem de entregar-me todo a ti.”
Rabindranath Tagore in Gitanjali
Mendicantes dos tesouros da alma, vagueamos de vida em vida. Não acreditamos que a Vida seja fonte de abundância
na medida em que a realidade que o nosso entendimento perceciona é a da pobreza. Carentes de bens materiais e/ ou
de bens espirituais, vivemos segundo crenças/ ideias que nos manipulam e as quais desconhecemos. Padronizados por
essa carência consideramos – muitas vezes apenas em pensamento – sermos alvo de perseguição por aqueles que têm
o atrevimento de nos questionar ou julgamo-nos alvo da perseguição de espíritos obsessores que ‘querem fazer-nos a
vida negra’ por sermos pessoas com mérito e logo ‘um alvo a abater pelas trevas’.
Quanta pobreza perante a magnificência da Vida! Quanta ignorância acerca de quem somos e dos mecanismos da
própria existência!
Claro que teoricamente compreendemos que vivemos segundo a lei de ação e reação. Mas será que já pensamos no
tipo de forças que doamos à vida para que ela nos retribua com ingratidão? Será que já questionamos as nossas
próprias crenças, aquelas que assimilamos durante a infância e a adolescência e que – porque vibram em nós de forma
inconsciente - criam os padrões da vida que temos, sem que disso tenhamos consciência? Ou será que acreditamos
que basta conhecer a teoria e atuar nalgumas ações meritórias para podermos dizer que sabemos quem somos?
A visão da realidade ofuscada pela ignorância, limita a perceção da própria responsabilidade perante os
acontecimentos da vida. Sair desse ponto de vista permitirá conquistar espaço para uma análise mais rica acerca das

possibilidades que a vida nos oferece. Se nos enganam, precisamos de procurar em que situações aceitamos a ideia de
‘tornear a verdade’! Se são connosco ingratos, precisamos de ver como nos relacionamos com tudo aquilo que a vida
nos oferece! Se nos magoam, precisamos de analisar onde é que a nossa atitude roubou a esperança! Se… Se…

Realmente, nada acontece por acaso.
Muitas vezes justifica-se a realidade do presente com possíveis opções de uma vida passada: sem dúvida que os nossos
comportamentos e as nossas crenças do passado modelam o presente, mas isso acontece porque no dia de HOJE esses

comportamentos e essas crenças prejudiciais permanecem subtilmente a atuar na nossa existência! Por isso, o auto –
conhecimento, a descoberta das forças que nos comandam é tão importante, pois torná-las conscientes é o primeiro
passo para mudá-las. O facto de as desconhecermos não significa que não existam; significa apenas que não as

conhecemos.

Carruagens de ouro surgem na estrada da nossa existência, conduzidas por quem exige o melhor de nós próprios. À nossa

vida chega alguém ou uma situação que pergunta-nos: “O que tens para me dar?”
Nós olhamos e inconformados, resistimos, considerando um atrevimento a vida exigir-nos mudanças que trazem
desconfortos. A nossa visão limitada não deixa que a dúvida desinstale conceitos estagnados. Será necessário que o
desconforto aumente até ao ponto em que a auto – reflexão nos permita perguntar: que forças alimento em mim para
que o meu mundo esteja a ser abalado com esta situação?
Da nossa sacola escolhemos o menor grão de trigo e entregamo-lo! Para nós, pensamos: ‘Isto é muito mais do que aquilo
que esta situação merece! Como sou bondoso!’
Um dia tornar-se-á visível ao nosso entendimento a extensão dos débitos que nesse encontro estiveram em causa e para
nossa surpresa, também nós choraremos amargamente, lamentando não termos tido a coragem de nos entregarmos à
vida.
COMO TRANSFORMAR A POBREZA EM ABUNDÂNCIA?
Lembremos o primeiro mandamento: “Amar a Deus acima de todas as coisas…”: nele encontraremos a resposta!
Claro que não se trata de amar um conceito que transcende o nosso entendimento. Ser devoto não se trata de integrar as
fileiras de uma filosofia religiosa: trata-se da condição do coração que se ocupa do amor puro que Jesus nos ensinou.
Lemos na questão 659, n’ O Livro dos Espíritos: “Pela prece pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer.”
Louvar a Deus: reconhecer a Sua omnipresença e a Sua omnipotência! Trazer Deus para a consciência no minuto a minuto
da vida. Ser grato pelo corpo, pela capacidade de pensar, de sentir, de acordar todas as manhãs!
Sentir o presente como uma dádiva incomparável! Levar no peito para o dia que começa o coração confiante nas forças
que sustentam o Universo e para o período de sono o coração confiante no encontro com aqueles que sendo os nossos
anjos da guarda podem envolver-nos em coragem e discernimento para o dia seguinte!
Aceitar e não esconder debaixo do tapete as crenças que guiam a nossa vida. Afinal: ninguém é perfeito!
O louvor ao Criador, nosso Pai, modifica a intimidade e as relações entre os homens: os sentidos descobrem o Belo, a
inteligência e o sentimento encontram forças para edificar o Bem!
Explica Joana de Ângelis pela psicografia de Divaldo Franco, na obra Amor, Imbatível Amor,:

“Descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente,
amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega.
Reconhece as próprias dificuldades e esforça-se por superá-las, evitando a auto – compaixão anestesiante
quão deprimente do não entusiasmo, que sempre leva a estados enfermiços.
Identificando os valores que lhe são específicos, torna-se vulnerável à dor, sem se deixar vencer; à alegria, sem
esquecer os deveres, e compreende que o processo de evolução é todo assinalado por vitórias como por
derrotas, que passa a considerar como experiências que contribuirão para futuros acertos (…)
Nesse trajeto, o despertar da consciência impõe discernimento para que possa compreender quais as
propostas relevantes para a saúde mental e emocional, consequentemente também a de natureza física, por
ser esta o efeito daquelas outras formas. O corpo é sempre o invólucro que se submete aos impositivos do ser
psíquico que se é, experimentando os efeitos das irradiações do fulcro vital, que é o Espírito. (…)
Esse ser, que parece insignificante e, não poucas vezes, faz-se mesquinho ante a grandeza do Cosmo,
agiganta-se e descobre as infinitas possibilidades que lhe estão ao alcance, participando ativamente do
concerto geral, não mais pelos impulsos, senão consciente da grandeza nele existente, que aguarda somente o
desabrochar. (p. 218)
Deus é Amor! Nós somos Amor! Amar a Deus…realiza-se na conquista do apreço profundo pela dignidade em
nós e no outro! De experiência em experiência, de tomada de consciência em tomada de consciência realizamse os passos dessa conquista!

Filipa Ribeiro

Se estamos nesta Terra, o mais provável é não escaparmos àqueles que Kardec e a espiritualidade amiga
disseram ser os piores defeitos do ser humano: o orgulho e o egoísmo. Em mim, o orgulho manifesta-se
sobretudo na teimosia. Mas o que também ouvimos muitas vezes é que “cada um é como é e pronto”. Ora,
não será bem assim. Não temos que nos conformar com características que achamos poderem ser melhoradas.
Mas, então, Jesus não disse para sermos perfeitos como nosso Pai? Não é a nossa essência divina já perfeita?
Afinal quem quer ser menos orgulhoso e egoísta, é aquilo que sou ou é o meu ego? Bom, claro que é o ego,
mas sem o ego nós não fazemos nada nesta vida. Ora vejamos:
Ainda que alguns neurocientistas não concordem (mas muitos mais concordam), existe uma característica no
ser humano que o distingue dos demais seres vivos: a liberdade de escolha, o chamado livre arbítrio. Esta é
uma característica única no ser humano: ter a capacidade para escolher o que fazer, como fazer ou optar por
não fazer determinada acção. Os animais não têm esta capacidade. Eles nascem programados e agem de
acordo com o seu instinto. Esta liberdade de escolha é um grande poder que temos ao nosso dispor. Mas um
grande poder requer uma grande responsabilidade. Tal como nos advertiu Paulo de Tarso na célebre frase:
“tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém”. O que fazer com esta liberdade de escolha? Mal acordamos
surgem as dúvidas: “Será que me levanto ou durmo mais um pouco? Vou primeiro à casa de banho ou vou à
cozinha? Tomo o pequeno-almoço ou não? Como cereais ou pão? Vou para o trabalho de carro ou de
transporte?” Etc., etc.
Ao longo do dia o nosso poder de escolha é constantemente posto à prova. Obrigatoriamente temos que
tomar decisões, uma vez que não vimos programados como os animais. E é nesses momentos de escolha que
surgem os conflitos. Só existe conflito porque existe uma liberdade de escolha. Os animais e as plantas não têm
este tipo de problemas. Eles não enfrentam o dilema da escolha. Um leão não se pergunta: “Devo comer a
gazela ou beringelas?”. Ele já vem programado. Os animais, bem como as plantas, agem de acordo com a
ordem universal e, portanto, não há como agirem incorrectamente.
No caso do ser humano é diferente, nós podemos escolher. E, infelizmente para muitos de nós, é um grande
problema ter este livre arbítrio. Chegamos a preferir ser como os animais, só para não termos que enfrentar
aquelas situações difíceis de escolha quando, na realidade, é um grande privilégio ter esta liberdade. É uma
bênção poder questionar, analisar e escolher. Mas uma questão pertinente permanece: como usar a minha
liberdade de escolha? Em que devo basear-me para tomar as minhas decisões?
Uma vez que temos liberdade de escolha, as acções que decidimos realizar podem correr mal. Só quando
existe escolha é que pode haver certo e errado. Como podemos escolher, tem que existir algo que paute as
nossas acções. Esse algo é o aquilo que se cham de Bem,ser um homem de bem, nas palavras de Kardec, ou
levar uma vida de valores, uma vida ética. Como seres humanos, necessitamos de certas normas que guiem as
nossas acções. Daí Jesus não nos ter deixado, pela palavra e pelo exmeplo, outra coisa senão um roteiro para
guiarmos a nossa conduta. Como não somos pré-programados, os fins não podem justificar os meios. Nós
temos uma escolha em ambos os casos, nos fins e nos meios.
Os valores éticos baseiam-se na apreciação do senso comum de como queremos ser tratados pelos outros.
Esperamos que o mundo, nomeadamente os demais seres humanos, se comportem de uma determinada
forma. Se esperamos isso, também nós deveríamos fazer o mesmo. Se não queremos que nos causem dano
também não devemos causar dano aos demais. Se queremos que nos falem a verdade, devemos falar a
verdade.

Tudo o que esperamos dos outros são os valores que também nós devemos aplicar nos demais. Isto chama-se
bom senso. E por isso os valores são universais, não dependem do país, cultura ou religião. Eles são válidos
para todos os seres humanos.
Apesar dos valores serem universais não significa que estes padrões sejam absolutos. Existem situações em
que os valores estão sujeitos a interpretação. Por exemplo, magoar uma pessoa é contra o valor universal da
não-violência. Mas no caso de um cirurgião que tem de usar o bisturi no paciente para o salvar da morte, a
sua acção não é interpretada como errada. Este tipo de situações, no entanto, não afecta o nosso valor básico
pela não-violência a nós mesmos e, por extensão, aos outros.
Não precisamos de estudar as escrituras para sabermos o que é correcto e incorrecto, o bem e o mal. Já está
nos nossos arquétipos, para usar um termo de Jung. Ou, como nos diz O Livro dos Espíritos, as leis de Deus já
estão inscritas na nossa consciência. O nosso problema não é ignorância dos valores, mas sim a sua
assimilação e aplicação. Temos claro como queremos que o mundo nos trate, mas em relação à forma como
tratamos o mundo já é mais subjectivo, pois muitas vezes os nossos gostos e aversões falam mais alto que os
valores. Por vezes, os nossos gostos e aversões estão alinhados com o certo e o errado. Nesse caso não há
problema. Mas muitas vezes não. E nessas alturas, o Evangelho diz-nos claramente para seguirmos aquilo que
é correcto mesmo que não seja do nosso agrado pessoal imediato. Afinal, é isso o que significa exercer a
vontade, instrumento principal da nossa reforma íntima.
Uma pessoa com os valores bem assimilados, uma pessoa de bem, é aquela que cumpre sempre o seu dever,
independentemente do resultado lhe ser mais ou menos favorável, em termos de gosto pessoal. Se somos
incapazes de ir contra o nosso dever, isso é sinal de maturidade espiritual.
Sempre que violamos algum valor criamos uma divisão dentro de nós. Surge uma divisão entre aquele que
pensa e aquele que age. Cria-se uma dupla personalidade: aquele que sabe o que é correcto e aquele que age
incorrectamente. Com esta divisão interna não poderemos chegar a lado nenhum, muito menos à paz
mental.
Sem valores não há paz mental. Uma vida de valores pode não me trazer riqueza, mas sem eles nunca terei
paz mental. Posso ter uma belíssima casa, com todos os luxos e mesmo assim não estar confortável comigo
mesmo. Sou rico mas estou desconfortável, inquieto comigo mesmo. Só uma vida de bem me proporcionará
essa paz.
A descoberta e assimilação dos valores, por si só, constituem a preparação da mente para o autoconhecimento. Tudo o resto é secundário. Asim, quer eu tenha ou não quem me aponte determinadas
características, pelo menos tenho sempre o Evangelho que me serve de espelho para me olhar e saber o que
tenho de melhorar em mim. Como diz Emmanuel, o auto-conhecimento é ainda a maior necessidade da
criatura humana. Os valores sozinhos não trazem o auto-conhecimento, mas são necessários porque sem
eles, o meio principal, o Evangelho, não funcionará, não por defeito deste, mas porque o que é estudado não
é assimilado.
A que valores, então, devo estar atento(a) na minha vida? O Evangelho, seja através das parábolas, seja
através das acções de Jesus, ou pelas conversas que ele mantinha com os discípulos e outros que se cruzaram
com ele, mostra-nos, entre outros,os seguintes valores: ausência de vaidade; ausência de pretensão; nãoviolência; aceitação; rectidão; serviço ao outro; pureza; perseverança; autocontrolo; desapego em relação
aos objectos dos órgãos dos sentidos para fortalecer a vontade; ausência de egoísmo; ser consciente das
limitações da vida: nascimento, morte, velhice, doença e dor; ausência de dependência; ausência de afeições
excessivas; constante equanimidade diante do desejável e do indesejável; firme devoção a Deus com atenção
não dividida; frequentar lugares retirados (como fazia Jesus); ausência de grande desejo por companhia;
constância no auto-conhecimento; ter em vista o propósito do autoconhecimento – tudo isto é declarado
como conhecimento e o que é oposto a isto é ignorância. E o homem de bem começa precisamente no
combate a esta ignorância. Este texto ditado por Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico
Xavier, é delicioso pela forma simples como nos mostra isso mesmo:

“Entre o Aprendiz e o Orientador se estabeleceu o precioso diálogo:
-Instrutor, qual é a força que domina a vida?
-Sem dúvida, o amor.
-Esse poder tudo resolve de pronto?
-Entre as criaturas humanas, de modo geral, ainda existem problemas, alusivos ao amor que demandam muito
tempo a fim de que se atinja a solução no campo do entendimento.
-E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo?
-A fé.
-Pode a fé ser obtida, de momento para outro?
-Não é assim. A confiança raciocinada reclama edificação vagarosa no curso dos dias.
-A que fator nos cabe recorrer, para que nos conservem o ânimo e a alegria de servir entre conflitos da
existência?
-A paz.
- E a paz surge espontânea?
-Também não. Ninguém conhece a verdadeira paz sem trabalho e todo trabalho pede luta.
-Então instrutor, não existe elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos?
-Existe.
-Onde está esse prodígio, se vejo atritos por toda parte, na Terra?
-O Mentor fez expressivo gesto de compreensão e rematou:
-Filho, a única força capaz de proporcionar-nos triunfos imediatos, em quaisquer setores da vida, é a força da
paciência”.

Fazei isto em minha memória
Arlindo Pinho

Estas palavras do Cristo ditas aos discípulos na última ceia, serviram para a maioria das
religiões utilizarem para fazer rituais a serem cumpridos pelos fiéis, dizendo que ao fazerem isto, estavam a
agradar a Jesus e a cumprir o que Ele pediu; pior, quando alguns fizeram deste ato de dar o pão e o vinho,
como uma das coisas mais sagradas e importantes para a salvação das pessoas. O pão e o vinho são coisas
materiais e Jesus quando fez isto, era apenas num gesto simbólico, pois também ninguém iria comer o seu
corpo e beber o seu sangue, ou então estávamos a regredir e a voltar ao canibalismo. Na verdade o pão e o
vinho são matéria como também o é o nosso corpo, e exatamente por isso Jesus o disse, pois Ele iria
entregar corpo e o sangue por Eles e por toda a Humanidade, e como tudo que é matéria volta á matéria
como também Ele próprio o disse, o seu corpo também voltaria a ser matéria.
Quantos equívocos foram e continuam a ser cometidos. “Os escândalos são necessários,
mas ai daquele que os pratica”.
Queremos acreditar que muitos dos Lideres religiosos apenas fazem isto porque também foi
assim que lhe ensinaram, e, ou acreditaram nisto também ou nem sequer se preocuparam com isso, no
entanto, “Nem um cabelo cai da nossa cabeça que o Pai não saiba”. Desse modo muita atenção ao que
fazemos e dizemos, porque prometer a salvação pelo cumprimento de rituais em vez de um
aperfeiçoamento e melhora intima, de comportamentos e atitudes cada vez mais elevadas, do perdão e de
um amor cada vez maior para com todos, de cada um de nós, é um erro muito grave, e a haver pecados
mortais, esse será com toda a certeza um deles, caso se faça com plena consciência de que é falso.
Quando Jesus, pegando no pão disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, e tomai e bebei,
isto é o meu sangue, embora sendo um símbolo, também tinha algo de real e concreto, pois Ele ia entregarlhes o corpo para ser cruxificado. Cruxificado por Amor a eles, por Amor a toda a Humanidade. Jesus
entregava seu corpo e sangue apenas para que tudo o que Ele tinha ensinado e prometido se cumprisse. Ele
tinha- lhes dito que ressuscitaria ao terceiro dia, e por isso, necessitava entregar o corpo para passar pela
morte física, e demonstrar a todos que isso não acabava com a vida, que a vida continuaria depois da morte,
não com o corpo físico, mas com o corpo espiritual como nos disse Paulo. Assim quando Jesus diz: “Fazei isto
em minha memória”, não era para comermos pão e bebermos vinho, mas sim fazermos exatamente como
Ele, para sermos capazes de nos entregarmos uns pelos outros, não para que nos cruxifiquem ou matem de
alguma forma, mas para nos amarmos uns aos outros de tal forma que fossemos capazes de dar a própria
vida pelo outro, por cada um dos nossos irmãos de caminho, caso houvesse tal necessidade, pois a vida não
acabaria aí, como Ele o demonstraria em seguida. “Amai o próximo como a vós mesmos”, e isto que dizer
exatamente isso, e Ele o demonstrou em todos os seus comportamentos até ao último limite, dar a sua
própria vida física por amor a nós, A toda a Humanidade. É isto que Ele espera que sejamos capazes de fazer
um dia, que façamos isso em sua memória, pois as suas lições não eram para o corpo mas sim para a alma.
Amar-nos como Ele nos amou, “Amem-se como eu vos amei”, foram palavras suas, e só com um amor assim
poderemos fazer o que Ele fez, fazendo-o em sua memória.

É muito atraente ouvir os discursos das religiões, cheios de palavras bonitas, escolhidas e bem
estudadas, dizendo que devemos estar em comunhão de pensamentos etc. isso até seria fácil, o difícil é a
verdadeira comunhão que Cristo nos mostrou, a sua comunhão é integral, é pensamento, é espirito e é corpo.
Ele não só falava como demonstrava fazendo na prática, auxiliando os necessitados, quer do corpo, quer da
alma; Ele sentia as suas dores, tocava as suas feridas e tratava deles sem qualquer resquício de nojo; Ele viveu
a vida no meio do povo, lidando com os seus problemas, e não do alto de um púlpito pregando, sem nada
fazer na prática.
Por acaso a comunhão de pensamentos, a solidariedade espiritual etc., por si sós, matam a
fome e a sede? Vestem os nus, tratam os doentes, confortam os desesperados ou enxugam as lagrimas dos
aflitos? Defendem os oprimidos, esclarecem os ignorantes, combatem os vícios e os crimes? Acaso apenas isso
torna melhor a humanidade? Claro que não. Precisamos ensinar, mas ensinar com verdades e com
ensinamentos capazes de serem postos em ação, pôr a verdadeira Caridade a funcionar, a Caridade
verdadeira é o Amor posto na prática, em todos os sentidos, em todos os campos.
A Doutrina de Jesus não pode ser culpada, responder ou ser responsabilizada pelas
adulterações feitas pelos interesses mesquinhos dos homens, que apenas quiseram aproveitar-se do que nos
ensinou, para fazer interpretações que lhes trouxessem proveitos ou benefícios materiais. Assim também para
estes religiosos, que apenas quiseram amealhar, serve a famosa frase de Jesus, “É mais fácil passar um camelo
pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus”, e não é de maneira alguma por alguém
ser um líder religioso ou falar constantemente em Deus, que fugirá á ação das Suas Leis, perfeitamente justas
e sábias.
Não é o que se diz, o que se ensina ou o que se mostra que nos salva, mas sim, aquilo que se
faz na prática com o que aprendemos das verdades maiores que Jesus nos trouxe. Salvamo-nos por aquilo que
somos de verdade, salvamo-nos por aquilo que fazemos com as condições que temos, com os esforços que
fazemos para sermos a cada dia melhores, até sermos um dia, capazes de fazer pelo outro, pelo nosso
próximo, o mesmo que Jesus. “Em sua memória”.

Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva
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Depois de recuperados, a nossa função (é um compelimento que nós próprios geramos) é correr montes e
vales em tentativas, umas vezes frutíferas, outras infrutíferas, de dissuasão de suicídio.
Depois de recuperados, não queremos que mais ninguém sofra o que já sofremos.
Este trabalho é tanto mais duro por força da acção daqueles que querem que todos (se possível) sofram o
que sofrem. Esta atitude é um erro infeliz (a juntar a outros), porquanto o sofrimento que se deseja a outrem tem
de ser dinamizado na origem para ter potência. Por isso, quanto mais mal eu desejo, mais mal e eu estou.
É igual o princípio do bem que quero para o outro. Se lhe desejo paz, essa paz será dinamizada em mim
para ganhar potência; portanto, e obviamente, serei o primeiro beneficiário desse crescendo de paz que se
originou em mim.
Acho que nenhum de nós deste grupo pensa no benefício que se colhe para agir. Penso eu quer todos
sentimos este dever de consciência de trabalhar com denodo para impedir esse acto maldito.
Nem sempre conseguimos o que pretendemos, e o inimigo joga-nos isso à cara como se fosse uma
derrota nossa e uma vitória deles. Mas, não, isso não é a vitória dos de um lado e a derrota dos de outro lado; é
apenas o descalabro daquele que se fez vítima de si próprio. Ainda que estejamos todos em rede (e todos é muito
mais que somente os da Terra), e ainda que este vasto conjunto visto de alto configure a unidade, não deixamos
de ser individualidades (com personalidade).
Ser umas vezes bem sucedido e outras não, faz parte da vida no nível em que nos encontramos.
Sempre nos repetem, e eu repito, que apenas temos de nos preocupar em dar o nosso melhor, porque este
é o pensamento expresso por Kardec em relação ao bom espírita, futuro homem de bem: aquele que diariamente
se esforça por se melhorar.
Às vezes vou à Finlândia, porque é necessário que lá vá. Apesar de a minha família de coração ser a
espiritual, almas que precisam de ajuda têm a ver comigo no apelido e eu vou.
Vou onde me mandam e deixam.
(Sim, há sítios onde não me mandam nem me deixam ir. Um dia poderei ir a todo o sítio que queira, mas
milhares de anos terrestres separam-me desse magnífico acontecimento.)
Às vezes vou à Finlândia com o outrora Arvi. A vida não é só escrever.
E o Uhro também vai, pois então.
E o Väino, e o Pentti (dessas figuras conhecidas que o outrora Arvi revela)…
(E quantos nomes que honram os portugueses podia eu revelar!)
*
O amor é um sentimento, a caridade é uma virtude. Uns sentem as consolações do amor, outros amam.
Neste último caso, é garantido que o amor conduz à caridade. No meu caso, raramente sinto as consolações do
amor e não garanto que ame. Deus o sabe.
Pessoas como eu não esperam grandes consolações, nem as pedem, porque sabem que não as merecem e
que não são elas o remédio para os seus males. Mas precisam da caridade: da que os outros praticam e daquela
que podem pôr em prática.
Paulo de Tarso disse o necessário acerca da excelência desta virtude. O que digamos a mais é o supérfluo
que usamos em actos de extrema indulgência para com a nossa descaridade.
(Podia dizer: das nossas observações dos homens, que são o espelho dos que nos constituímos
observadores.)

E lá atravessei o lago.
Fiz, então, uma viagem (no conhecimen-to): mundo espiritual; mundo ultraterrestre; mundo terrestre
(ou planeta Terra).
Do mesmo modo que a estabelecer a ligação entre o perispírito e o corpo denso da carne existe o
duplo etéreo, assim também existe um elo intermédio entre duas densidades díspares, como são as dos
Espíritos e a dos homens terráqueos.
Tal como o duplo etéreo diz com o corpo de carne, similarmente esse mudo ultraterrestre diz com a
encarnação dos Espíritos, mas em matéria menos densa que essa vossa aí em Portugal (e na Finlândia
também).
Havendo dimensões separadas por apenas milímetros, as viagens de umas para outras entre as mais
próximas ficam à distância temporal de apenas mudar a frequência vibratória. Desde que se domine a
operação, tão rápido se dá o aparecer quanto o desaparecer, tão rápida se dá a materialização quanto a
desmaterialização.
No espaço tridimensional onde dois pontos se acham separados por anos-luz, para que se possa
considerar viável em tempo útil a ligação entre eles há apenas que saber construir túneis no espaço-tempo. Só
que este apenas para quem não sabe construi-los resulta em algo impossível. Eu não sei construí-los.
É certo que como Espírito não preciso deste artifício para estas viagens; todavia, resulta-me
impossível efectuá-las porque outras dificuldades, inerentes ao meu estado, se me apresentam.
Resumindo: ele há várias realidades, que podem coexistir sem se misturar, e é possível aos seres
fazerem o trânsito de ida e volta entre elas, ainda que com naturais dificuldades e limitações. E isto tanto a
nível físico como não físico.
A minha conclusão depois de um olhar sobre as várias realidades é a de que a grande ilusão do existir
é o Tempo.
Atravessei o lago. Finalmente.
(Sou meio maluco.
Só meio.)
(Nas minhas associações de ideias improváveis, surge o autor de Sein und Zeit. O professor é
incansável. Lecciona sem parar aos Espíritos e aos homens. Está a dar um exemplo.)
*
O fluido que faz de água no lago não é H2O. É um fluido outra coisa. Quando atravesso o lago de um
fluido outra coisa que faz de água, descubro na tecnologia, também ela feita de outra coisa que não de metais
e cerâmica, que há matéria às avessas. Podia chamar-lhe de antimatéria, que assim a denominam, só que ela
não é contrária à matéria, se fosse aniquilavam-se mutuamente e coexistem; chamo-lhe, portanto, matéria às
avessas e, outra vez portanto, desdobra-se inversamente.
O microcosmo só é micro para quem observa a partir do macro – e esta terminologia é própria de
quem assume ser observador a partir do macro. Mas se eu entrasse numa realidade micro verificaria que,
afinal, chamo de concentração ao infinito (ou quase) a um macrocosmo – apenas que inverso. Se um for a
imagem invertida do outro a diferença é apenas aparente.
Uau!
Faz lembrar os Centros de Força (chakras): um cone que no ponto zero do seu vértice se abre em
outro cone em diecção oposta, reflectindo-se, porém, mutuamente.
Um xis é feito de quatro inversos. São contrários, mas estão lá, juntos, e coexistem dando significado
à figura que constroem. Na horizontal, e em matemática, um diz que “é maior que” e outro que “é menor
que”; na vertical, um é uma conjunção e outro uma disjunção (lógicas). Mas isto é porque observo as partes
em separado e é uma convenção que visa facilitar o entendimento (e talvez só complique ao separar as partes
do todo que compõem).
Cada um vê o horizonte consoante a altura que tem.

continua

Notas sobre levitação
(A Levitação, Albert de Rochas)
A palavra peso indica uma relação entre dois corpos e não a natureza de um deles.Se pudéssemos suprimir o Sol (e todas
as estrelas fixas), o peso da Terra seria nulo. Se fizermos desaparecer o corpo atraente, o outro naturalmente não é mais
atraído, porque é unicamente na atração que consiste o peso. Em uma palavra, a gravitação não caracteriza de modo
algum o estado efectivo e invariável dos corpos.
Não podemos suprimir a Terra, mas talvez a sua força de atracção possa ser anulada pelo concurso de forças capazes de
transformar, em dadas condições, a gravitação em levitação.
(Levitação, fenómeno que deve seu nome ao fato de ver-se diminuído ou abolido o peso natural dos corpos.)
Existe uma força terrena agindo à distância, que nos parece apropriada à explicação da gravitação: é a electricidade. Em
uma memória “sobre as forças que regem a constituição íntima dos corpos”, publicada em 1836 e reproduzida por
Zöllner, Mossoti já declara que a gravitação pode ser considerada como uma consequência dos princípios que regem as
leis da força eléctrica.
Faraday queria determinar experimentalmente as relações que podiam existir entre a gravitação e a electricidade. Ele
partia da premissa seguinte: se essas relações existem, a gravitação deve encerrar alguma coisa que corresponda à
natureza dual ou antitética das forças electromagnéticas.
Portanto, se o peso ou a gravitação é um fenómeno eléctrico, deve ser modificável e polarizável pelas influências
magnéticas eléctricas. É o que demonstra o ímã agindo em sentido inverso do peso. Este depende da densidade, da
coesão das partículas, não sendo a coesão mais que electricidade presa.
O exame desse fenómeno cósmico nos permite supor que a gravitação é idêntica à atracção eléctrica, mas que, pela
mudança de sinal da electricidade, a gravitação pode ser mudada em levitação e reciprocamente. Resulta daí, para a
ciência, a possibilidade de modificar ou abolir o peso em condições submetidas a leis. (Carl du Prel)
Essas analogias permitem supor que o magnetismo animal é susceptível, por seu lado, de contrariar a acção do peso, isto
é, de produzir a levitação.
Se agora notarmos que o peso aparente de um corpo pode achar-se modificado sem adição nem subtração de matéria,
resulta, uma vez ainda, que o peso de um corpo não depende da quantidade de matéria que ele contém, mas do seu
conteúdo de od e que, de conformidade com a sua polaridade, o peso aparente se acha modificado pela subtração ou
adição de od.
(Reichenbach, odic force) (1)
Nas sessões espíritas se verifica que a força de levitação, como força motora, emana do médium e também dos
assistentes. Todas essas faculdades, aumento de peso e levitação, não podem ser próprias do corpo material do médium,
mas sim do seu corpo astral que, de natureza ódica e polarizada como é, pode agir sobre o conteúdo ódico íntimo dos
objetos. Como, depois da morte, o corpo astral subsiste, é claro que os Espíritos devem ser dotados das mesmas
faculdades. A esse respeito é bom notar que a vidente de Prévorst atribuía a faculdade de suprimir o peso, não somente
ao seu espírito nervoso, mas também aos Espíritos. Ela afirmou muitas vezes que os Espíritos têm o poder de subtrair o
peso aos objetos, e esse facto me parece experimentalmente provado por todos os fenómenos espíritas, nos quais o peso
se acha aumentado ou diminuído segundo o desejo expresso do operador, como nas supracitadas experiências de
Crookes. (Kerner – Blaetter aus Prévorst, I, 119.)
O fenómeno de transporte repousa na levitação. É o que se observa nas numerosas histórias das casas mal-assombradas,
onde os objetos mais estranhos servem de projécteis.
A influência da vontade mal exercida pode, pois, ser perturbadora e apresenta um inconveniente grave contra o qual
sempre se deve estar alerta. Mas essa constactação nos fixa um ponto interessante: é que não só o organismo humano
possui a faculdade de unipolizar suas polaridades de detalhe e agir directamente em certas condições de estado e
gradação sobre a matéria inerte, mas ainda que essa acção se opera pelo impulso irradiante da vontade, que absorve,
então, todas as polarizações inferiores à sua. (Alphonse Bué)
(1) Força ódica = Ectoplasma

António P. Silva

Por Leonor Leal
No passado dia 17 de setembro de 2016, decorreram as Jornadas Culturais Espíritas de Vale de Cambra, sob o tema
*"Orgulho e Preconceito".*
Organizadas pela Associação Cultural Espírita Mudança Interior, estas Primeiras Jornadas, decorreram num ambiente
acolhedor, na Biblioteca Municipal desta localidade, contando com cerca de meia centena de participantes.

Lurdes Lourenço deu as boas vindas e Isaías de Sousa, em representação da Federação Espírita Portuguesa, fez a abertura.
Relembrou o exemplo que Jesus nos deixou na sua conduta e atitude. Referiu a necessidade da Humanidade se religar a
Deus, do contributo da Doutrina Espírita para um caminhar seguro e confiante através do conhecimento, enaltecendo assim a
importância da sua divulgação.
António Pinho, Presidente da Associação, esclareceu o momento de mudança: depois de 8 edições do Festival de Música e
Arte Espírita, surge uma nova etapa, onde a arte, se faz presente, a par e passo com a apresentação e debate de temas e
conteúdos doutrinários.
A abertura dos trabalhos coube a Patrícia Rodrigues, com a leitura de um texto da autoria de Carolina Fortuna, sendo
acompanhada à guitarra por João Paulo Gomes.
A mensagem alertava para a importância da revisão íntima do *orgulho e preconceito* em cada um de nós, para que
possamos *aprender a amar*.
Seguiu-se um momento
musical com João Paulo
Gomes, que com a sua
música a todos envolveu
em serenidade.

Com o tema *"Deus (ou a sua ausência)"*,
António Pinho fez uma reflexão filosófica da
existência de Deus, através da análise das
consequências da Sua ausência.

Um momento de
magia e humor, com
*Betony*, animou o
auditório,
proporcionando a
todos um agradável
espaço lúdico.

Lurdes Lourenço abordou a importância do conhecimento enquanto caminho
libertador do julgamento apresentando *"Conceito derruba Preconceito"*.

Amigos estimados, a paz seja convosco.
Honrou-me quem me é superior com a incumbência de ser, digamos, patrona
deste evento, que são as Jornadas Culturais Espíritas.

Não me achando, de todo, merecedora, porquanto tantos me precedem na
hierarquia espiritual, mas cuja humildade não os estimula a declinar o nome em
tarefas de auxílio e esclarecimento, aceito o encargo de coração animado de
esperanças relativamente ao futuro desta acção de divulgação através da cultura
e da arte.
Temos a certeza de que, unindo esforços, o objectivo superiormente traçado
será alcançado, tendo em conta que a união de esforços só se conseguirá pela
sintonia entre os dois planos da vida e a sintonia só se obtém pela semelhança.
Mantendo-se a fidelidade ao Cristo, o esforço de transformação, a humildade e a
perseverança, faremos destas Jornadas um farol para esta região, região tão
necessitada de luz, de orientação, de socorro…

O início da tarde foi marcado
com dança contemporânea
*"Com Passos"*, com a
Prof. Anita Alves, embelezando
o momento com ritmo e
graciosidade.

Sendo, pois, hora de trabalho, a todos os que já arregaçaram as mangas damos
as boas vindas, e aos que ainda o não fizeram, desde já convidamos a que o
façam.
A hora é a do Amor, mas para que se faça há que dar-se ao trabalho.
Connosco conseguireis; de nossa parte, contamos convosco. Não defraudeis as
expectativas.

Um bem haja a todos.
Annie

Margarida Azevedo, expõe
sobre *"Preconceito"*
convidando a que cada um
se imponha, sem
preconceitos, no seu novo
recomeço, na descoberta
do Homem Novo em si
mesmo.

O momento mais aguardado do dia acontece com a apresentação
de uma curta-metragem, da autoria do Grupo de Teatro Espírita
Mário & Mudança Interior "*GTEMMI*".
Sob a coordenação de Lurdes Lourenço, este grupo de crianças e jovens, após o encerramento das atividades de estudo,
dedicaram-se, nas férias de verão, à realização desta curta metragem que aborda a temática inserindo-a no quotidiano das
nossas vivências, em especial nos jovens, alertando para questões como o aborto, desequilíbrios emocionais e a importância
das nossas escolhas.
Foi um momento de emoção, pela tamanha satisfação e alegria deste Grupo ao ver concretizado o esforço conjunto, e de
todos os presentes ao compartilharem todas estas emoções, num filme pequeno em tamanho, intenso e profundo na
mensagem.

Após um um pequeno intervalo, onde o salutar convívio foi
uma constante, Francisco Silva, um jovem espírita de 11 anos,
presenteou-nos com uma dança contemporânea, com
coreografia de sua autoria, ao som de *"A.M.O.R."* de
Pedro Abrunhosa, deixando presente em todos a bela
mensagem: Deus é AMOR.

Filipa Ribeiro abordou o tema *"Orgulho"* apresentando-o nas
suas variadas formas e alertando para necessidade de cada um o
identificar em si como forma de superação e entendimento, com
vista ao aprimoramento do Ser.

Aproximava-se o final das Jornadas, não sem antes *Betony* voltar a animar
o auditório com mais um momento de magia e humor.
Num ambiente intimista e de reflexão, João Paulo Gomes, através das suas
canções, deu início ao encerramento.
Patrícia Rodrigues, acompanhada de novo pela guitarra de João Paulo,
brindou-nos com a leitura de uma psicografia de A. Pinho da Silva, numa
mensagem final de encorajamento e de união entre todos.
Plenas de aprendizagem, assim chegaram ao fim estas Primeiras Jornadas,
vividas num ambiente de fraternidade e emoção, que deixaram todos de
coração cheio.

