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Fraternidade
Graça Magalhães

A vida passa e homens e mulheres passam por ela considerando-a tantas vezes injusta, dado que parece que ela lhes exige muito
mais do que eles conseguem dar.
Preocupações com o ambiente à escala mundial ganham contornos cada vez mais desafiantes com as ocorrências de que nos
chegam notícia: as alterações climáticas através quer de ondas de calor cada vez mais frequentes, quer de cheias e inundações,
como as do Nepal, Bangladesh e Norte da Índia, colocam em risco populações inteiras. Preocupações com os direitos humanos
não são menores, dado que observamos que, entre tantas outros acontecimentos infelizes: continuam a chegar migrantes sírios à
Europa numa tentativa de sobrevivência, aumentando o número de pessoas desprotegidas que acordam sem saber o que vão
comer em mais um dia de vida; sucedem-se os ataques terroristas em todo o mundo; defende-se a discriminação racial como nos
acontecimentos recentes em Charlottesville, Virgínia; ou teme-se uma guerra nuclear dada a tensão crescente entre os EUA e a
Coreia do Norte.
Na vida quotidiana, pressões se fazem sentir para as famílias conseguirem dar resposta a todas as necessidades dos seus
elementos – individuais, sociais e económicas - que são vividas tantas vezes com aflição, desespero e lutas de poder que deixam
os mais fracos desprotegidos. A fragilidade escondida faz com que as fugas quer para o álcool, drogas e jogo como para o mundo
virtual das redes sociais, para relações onde as fraquezas se mascaram com o brilho falso de um mundo perfeito abrem espaço
para que sofrimentos inimagináveis se multipliquem.
No anonimato do dia a dia, influenciados por um sistema social altamente competitivo em que padrões desumanos são aceites
com demasiada facilidade, aliados ao ideal de vida perfeita considerada neste século como o valor máximo a atingir (corpo
perfeito, profissional perfeito, casamento perfeito, casa perfeita, viagem perfeita...), escondem-se medos e inseguranças, dores e
sofrimentos, e assim mostra-se o que não se tem e o que não se é.
É neste contexto que a própria infância é sacrificada pela loucura de uma sociedade em que o espaço para brincar, imaginar e re
– criar livremente está condicionado às mil e uma atividades que os adultos - pretensos sábios - consideram fundamentais para o
sucesso desses pequenos e frágeis seres. Horários e mais horários, defendidos por uma lógica irrepreensível, coerente e perfeita
não deixam espaço para pura e simplesmente sentir a vida com o coração, criando-se conexões profundas com os outros
(incluindo os próprios pais e família) e com a Natureza em geral. Há que mostrar que se é o melhor, o mais inteligente, o mais
belo, o mais...
Pensando em tudo isto, percebe-se que as orientações dadas no capítulo relativo ao homem de bem, no Evangelho Segundo o
Espiritismo, são uma voz lúcida para guiar homens e mulheres cansados e confusos. Nessa obra lemos: o homem de bem "Não
tenta fazer valer nem o seu espírito nem os seus talentos, à custa dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para
fazer ressaltar as vantagens dos outros." (Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XVII, Sede Perfeitos)
A afirmação tão óbvia no que diz concerne à vida do mundo material dado que não é humanamente aceitável a corrupção, o
roubo ou qualquer outra forma de crime punível pela lei humana, também é legítima quanto ao respeito profundo pelo outro
como ser espiritual, filho do mesmo Pai de Amor que cada um de nós. Apesar do erro e da alienação em que se enredou também
ele um dia brilhará como Jesus.
Então, e no caso de um criminoso? O próprio Evangelho responde a esta pergunta através das palavras do Espírito Benfeitor de
Elizabeth de França (Havre, 1862): "A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre
os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como
criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós
mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais
recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será pedido
menos do que a vós.

Não julgueis, oh! Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais
severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações
que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? (…) Aproximam-se os
tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os
homens: somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os
filhos de um mesmo pai; não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais; não
desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento.
Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais
necessários, e todos os Espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências.
Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces: eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: “É um
miserável; deve ser extirpado da Terra; a morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie”. Não, não é
assim que deveis falar! Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimálo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo
menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na Terra. O
arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma,
transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele."
Esta instrução orienta-nos na construção de um mundo mais pacífico, mais livre e mais bondoso. A defesa da fraternidade fica
assegurada pois reconhecemos que em caso algum se justifica a voz da violência, nem do insulto, alimentados por
ressentimentos e mágoas escondidos, e que desde o berço a criança seja ensinada a identificar-se através de um padrão de
elogios e de punições, o qual tem a sua raiz na cultura em que nasceu, referindo-se ao valor temporário e circunstancial da vida
na Terra. Esta precisa, pelo contrário, de identificar-se com o respeito profundo ao ser humano – o ser espiritual – e de aprender
a não confundir o comportamento com o valor inaliável do Ser: o comportamento não determina o valor do Homem; antes, é a
expressão do pensamento e da emoção do ser humano num determinado momento e pode ser considerado aceitável ou não. O
valor intrínseco do ser humano não se resume ao seu comportamento.
Esta mudança de perspetiva está em construção e o Espiritismo colabora com esta edificação do Homem novo como afirma
Kardec: "O Espiritismo não cria a renovação social: a madureza da Humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade.
Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões
que abrange, o Espiritismo é mais apto, do que qualquer outra doutrina, a secundar o movimento de regeneração; por isso é
ele contemporâneo desse movimento". (Allan Kardec, A Génese, Capítulo 18º, Item 25)
O ser humano amadurecerá e aceitará esta instrução e a visão materialista será substituída por uma visão espiritualista e
humanista. Valorizar-se-á menos o erro cometido e criar-se-á, sem dúvida, espaço para a descoberta do amor. As vítimas devem
ser socorridas com muito amor, mas também o criminoso deve ser tratado como ser humano que é, solicitando-se aos
benfeitores espirituais que o esclareçam e acompanhem, de modo a que ele possa tornar-se consciente do amor que está
prisioneiro no seu coração e acorde para a construção de um novo caminho. Na mesma obra encontramos na parte final uma
possível prece pelo criminoso: "Senhor Deus de Misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a Terra! A
justiça dos homens pode condená-lo, mas isso não o livra da vossa justiça, caso o seu coração não tenha sido tocado pelo
remorso. Tirai-lhe a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas, e possa o seu arrependimento merecer a vossa graça,
para que se aliviem os sofrimentos de sua alma! Possam também as nossas preces, e a intercessão dos Bons Espíritos, levarlhe a esperança e consolação; inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações, através de uma nova existência; e dar-lhe a
força necessária para não sucumbir nas novas lutas que terá de enfrentar! Senhor, tende piedade dele!"
O caminho que leva a um determinado resultado adquire um valor incomparável e o resultado de um determinado momento
passa a ser aquilo que é: a expressão externa do trabalho interno, do esforço, de quem o realiza ou da sua ausência. No entanto,
inúmeras vozes magoadas por dores, inimagináveis por nós outros, questionam este apelo ao bem para quem pratica o mal. Na
verdade, há constrangimentos que por vezes bloqueiam a nossa capacidade de ver mais além e há crenças que nos limitam a
compreensão da vida na sua grandiosidade plena, mas será moralmente aceitável que manifestemos as nossas opiniões e
crenças denegrindo a imagem daqueles que consideramos não ser dignos de crédito? Não concordar com as ideias e
comportamentos dos outros é normal e saudável quando estamos perante o que é desumano, mas sermos também desumanos
será aceitável de um ponto de vista humanista e cristão? E se o criminoso fosse um parente querido? Afinal só Deus sabe o
futuro...

Como implementar uma estratégia de reforma íntima?
Filipa Ribeiro

É inevitável que nos deparemos com inúmeras dificuldades, obstáculos e desafios na vida. Vemo-nos impelidos a
agir a todo o instante, a ter clareza de objetivos, capacidade de escolha, esforço e determinação. Nas nossas
buscas, deparamo-nos com os outros e, por vezes, vemo-nos envolvidos em conflitos e disputas. Na sua procura
por felicidade, o indivíduo é muitas vezes tomado por angústia e sofrimento.
Numa busca espiritual, é comum o tema da não-violência e do não-conflito, bem como o da ausência de conquista
e de acção. Contudo, estes assuntos precisam ser bem entendidos, integrando a vida material com a espiritual.
Para isso ajuda ter um plano para implementarmos os valores e atitudes que desejamos cultivar na nossa vida,
pois “cada Espírito avança conforme os recursos de que dispõe, dentro das possibilidades ao seu alcance.
Prossegue amigo deles e almeja-lhes vitória. A perfeição é a meta. Como lográ-la, é desafio de cada ser.
Respeita-lhes a luta e não os ames menos. Teus irmãos em viagem evolutiva, mesmo que não compartam das tuas
ideias e não concordem contigo, são conquistadores, tanto quanto és, e necessitam da tua afeição” (Joanna de
Ângelis).
Esta estratégia pode dividir-se em 5 passos:
1.

Resolução

Significa fazer uma resolução todos os dias. Começamos o dia com a resolução de que praticaremos o
valor/atitude escolhido para aquele mês, durante todo o mês. Por exemplo, durante o mês de não-violência
fazemos a resolução firme de praticar não-violência, de não agredir – fisica, emocional ou verbalmente – os
demais: familiares, amigos, colegas de trabalho, etc.” Devemos manter um caderno de notas e cedo, ao
acordarmos, escrever, algumas vezes: “Hoje praticarei não-violência” vinte e quatro vezes. Devemos escrever de
coração, com sinceridade e compromisso.
2. Precaução /Cuidado
Várias obras espíritas dizem que para um ‘homem de bem’, negligência é destruição. Devemos estar alerta e
evitar os factores contribuidores que nos fazem violar o o nosso valor e a nossa resolução. Isto aplica-se até à
nossa saúde. Manter a saúde requer aderência a umas simples regras que, se forem negligenciadas, teremos que
enfrentar as consequências durante o resto da vida.
3. Restrição/Gestão
Violações dos valores importantes para a nossa reforma íntima vão acontecer, especialmente nos estágios iniciais
onde podemos expressar o comportamento negativo que temos tentado evitar. No momento em que nos damos
conta que estamos a violar um valor ou atitude devemos esforçar-nos para nos controlarmos, devemos fazer
restrição. Exemplo: quando estamos a subir o tom da voz com alguém, de imediato refreamos esse impulso.

4. Introspecção
É a quarta estratégia e deve ser feita todos os dias. Tal como nos sugerido por Santo Agostinho, n’O Livro dos
Espíritos, no fim do dia, olhamos para os nossos comportamentos e determinamos até onde cumprimos a nossa
resolução de seguir o valor escolhido. Este passo é fundamental, pois levará à mudança da nossa atitude.
Presentemente pensamos que as violações que fazemos são necessárias, ditadas pelas circunstâncias. Consideramolas um mal necessário. À medida que progredimos, descobrimos que não violamos os valores mesmo em situações
onde certa vez pensámos que era necessário. Assim, o número de ocasiões que nos podem provocar serão cada vez
menos e, no futuro, mesmo naquelas poucas ocasiões em que violamos, não nos provocamos e não violamos o valor
como costumávamos fazer.
5. Estudo
É a estratégia mais poderosa e importante e envolve o estudo do significado de cada um dos valores. É ver o valor do
valor. Cada mês devemos focar o nosso estudo no valor escolhido para aquele mês. Durante o mês de não-violência,
por exemplo, devemos recolher o máximo de informação possível sobre este valor e estudar a literatura espírita pelo
menos uma hora por semana e tentar entender o seu significado.
Por que razão recorremos à violência física ou verbal? Que medidas preventivas podemos tomar para evitar? A
nossa análise pode revelar que o nosso comportamento violento é sempre precedido por raiva. Podemos depois
analisar: porque ficamos com raiva? Será por causa do comportamento de certas pessoas? Como podemos mudar o
nosso comportamento (é preferível do que esperar que os outro mudem o seu comportamento) para evitar ou
minimizar a raiva?
Posta esta estratégia em prática, uma questão surge:
ESPIRITUAL?

COMO SABER SE ESTOU A PROGREDIR NO CAMINHO

Através de duas expressões: diminuição de FIR e aumento de CCC.
O que é FIR?
F – frequência das perturbações emocionais.

I – intensidade das perturbações emocionais A intensidade é grande quando acontece ao nível da mente, da fala e do
corpo. É média quando afecta a mente e a fala. E é baixa quando afecta apenas a mente.
R – recuperação. O período de recuperação que é necessário para voltar à normalidade.
Quando FIR diminui, CCC aumenta gradualmente.

O que é CCC?

C – calma. Capacidade para lidar com os altos e baixos da vida de forma tranquila, equânime.
C – contentamento. A calma expressada é o contentamento.
C – confiança. Confiança em si mesmo.
Crescimento espiritual = diminuição de FIR + aumento de CCC.

A Ilusão da Morte e a Vitória da Vida
Arlindo Pinho

Falamos no último artigo, Setembro, sobre o mundo de ilusões que é a Terra, um pouco na continuação do tema,
falaremos mais especificamente da ilusão da morte, neste plano.
Apesar do próprio Cristo nos ter demonstrado com seu próprio corpo, que a morte não acabava com a vida,
mostrando-se vivo depois da morte do corpo, as religiões existentes á época, e infelizmente quase todas as que se
seguiram, preferiram dar valor á morte na cruz em detrimento da ressurreição e da vida. Ainda hoje na maioria dos
discursos e pregações religiosas, fala-se na morte do Cristo e não na vitória do Cristo sobre a morte.
Dizem: “Cristo morreu para nos salvar”; “Cristo morreu para nos livrar dos pecados”; “Cristo pagou pelos pecados
de todos os homens”. Não sei onde foram buscar tais ideias; Não foi Ele que o disse e com certeza também
nenhum daqueles que foram seus verdadeiros discípulos.
É fácil para as religiões ensinar isto, pois agrada muito a quem ouve: “já não temos que pagar pelos nossos
pecados, Cristo já pagou por nós”. Que beleza, que felicidade, podemos fazer o que nos apetecer e basta-nos
aceitar e cumprir os rituais da religião e estamos salvos, independentemente de sermos bons ou não; na realidade,
que grande ilusão, histórias da carochinha, contos para criança adormecer; mas, para espanto de todos os que se
dignam pensar um pouco e não aceitar a primeira mentira que nos resolvem contar, sem passá-la no crivo da
lógica e da razão, á luz dos ensinamentos do Mestre, temos uma maioria da humanidade a acreditar nessas
histórias infantis.
Cristo mostrou-nos o caminho da evolução e da vida; quis acima de tudo, e para finalizar os ensinamentos que nos
deixava, aumentando-nos a fé e a força de vontade para segui-lo, dar-nos a prova final da imortalidade do espirito,
mostrando-nos que a vida continuava com todo o seu esplendor depois da morte do corpo. A coisa mais
importante que o Cristo nos quis mostrar foi a vitória da vida sobre a morte, mostrar-nos que a vida não acaba e
que a verdadeira vida é a do Espirito, não a do corpo. Mas nós preferimos falar da morte, que em realidade não
existe, a morte é apenas da forma que nos reveste e não nossa; a morte é a maior das ilusões de que a
humanidade tem sido vitima, e continua ainda a sê-lo. A própria ciência fortalece esse erro, apesar de alguém da
ciência um dia ter dito que “nada se cria e nada se perde, tudo se transforma”. Nem assim a ciência conseguiu ou
se esforçou por analisar e pesquisar essa afirmação, pois se o tivesse feito, seria obrigada a concluir que a morte
era apenas uma transformação nas condições da vida e nada mais.
Alguém disse um dia que a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade, e isto, temos que admitir, é
verdadeiro. A morte está precisamente nesta condição; parecendo o fim da existência humana, apenas dissimula a
vida que continua, fora da vista física, apenas houve mais uma metamorfose, e a vida sempre se sobrepondo sobre
todas elas, para continuar o seu caminho de progresso pela eternidade, rumo á perfeição.
A vida não se vê, o que vemos, é apenas a sua manifestação através das várias formas, nos vários planos e nos
vários estágios evolutivos.

Disse Santo Agostinho: “Quereis saber o que é a alma? Olhai para um corpo sem ela. O corpo com todos os seus
órgãos; intacto, completo e perfeito, não passa de um cadáver se lhe faltar a alma, sede da vida. Sem que lhe falte
coisa alguma do que se vê, falta-lhe tudo, porque lhe falta a vida que não se vê”.

Por mais complexa que seja a forma organizada em que se manifeste a vida, continua a não ser a vida, e nós só
vemos a forma e não a vida que a anima, o que acontece é que tomamos a forma pela vida, ou seja, o efeito pela
causa, considerando assim que a morte reina sobre a vida, quando na realidade é a vida que reina sempre sobre
a morte.

Jesus também nos dizia: “Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Deus não é Deus de mortos; para
Ele todos vivem”.
Paulo, o convertido de Damasco, foi o que mais defendeu a imortalidade, e praticamente em todas as epístolas e
discursos falava sobre ela: “Jesus ressuscitou: eis a nova alvissareira para a humanidade. Eis a esperança- mais
que a esperança- eis a fé; mais que a fé, eis a certeza, eis o fato positivo e palpável da continuidade da vida alem
tumulo. É necessário, continuava ele, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade; que esta forma
mortal se revista de imortalidade; semeia-se vileza, ressuscita-se em glória. O derradeiro inimigo a vencer é a
morte. Quando pois este nosso corpo perecível e mortal se revestir de glória e imortalidade, então diremos:
tragada foi a morte na vitória! Onde está, ó morte, o teu poder?”
Se pensarmos bem, nem o próprio corpo está morto; milhões de seres entram em transformação, gerando vida
em outras formas. Alguém também disse que é quando se morre que o corpo tem mais vida, não deixa também
de ser verdade, visto desse prisma. Umas formas se desfazem para novas organizações surgirem em seguida.
Tudo é ilusão, e por isso a realidade da vida tem e deve ser ensinada o mais e o melhor possível, sob risco de
continuarmos a viver na ignorância da verdadeira vida, atrasando o nosso caminho evolutivo, apesar de a ciência
hoje, já estar a dar largos passos na descoberta da vida que não se vê.
Ainda hoje, existem muitas pessoas que não acreditam que a Terra gira porque não a veem girar, e muitos mais
ainda nos chamarão de loucos se dissermos que até as cores são ilusões e que em realidade não existem; que
apenas são impressões produzidas na retina, pela luz, segundo sua natureza própria ou segundo a maneira como
é refletida pelos corpos. Mais uma ilusão deste plano.
Procuremos ver a realidade; procuremos dar valor á vida e não á morte; procuremos ver as coisa reais que nossos
olhos não conseguem ver, aprendendo a olhar com os olhos da alma, adquirindo o conhecimento á luz da razão,
sem nos deixarmos bloquear por dogmas ou mistérios escondidos, seguindo assim mais felizes, ou então, se
quisermos continuar a viver de ilusões, não nos revoltemos com as dores e sofrimentos que nos chegam, pois
também estes são outra ilusão que apenas tem por fim conduzir-nos novamente ao verdadeiro caminho, á
realidade da vida da qual nos afastamos por nos deixarmos embarcar em ilusões.

Acreditemos no Mestre e tentemos compreender melhor tudo o que Ele nos quis ensinar, e viveremos, Ele falava
ao Espirito e não ao corpo, mas nós não entendíamos: “Eu sou a Ressurreição e a vida; todo o que crê em mim,
ainda que esteja morto viverá; e todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá”.
Crer em Jesus é aprender o que Ele nos ensinou; é imitar os seus comportamentos na nossa própria vida e na
relação com os nossos semelhantes; é pôr as Leis da Vida acima dos nossos interesses mesquinhos e egoístas; é
viver para a perfeição e para o Amor real.
Não podemos dizer que seja fácil, mas há uma palavra que não pode existir no nosso dicionário, “DESISTIR”.

O Pão de Isabel
Margarida Azevedo

Descendo a escadaria do palácio, envergando os seus trajes nobres, carregava o pão no
regaço rumo às vielas, travessas e becos perdidos na imundicie da pobreza extrema.
Libertadora da fome silenciada, a rainha caminhava distribuindo, santa e bela, o
alimento divino e puro. Os pobres tornam-se, assim, elemento fundamental de uma
oração alicerçada na experiência dura de quem não tem voz; oração qual rota da seda,
até ao ritual da produção e confecção do pão rumo a um fim aliviante, feito de alma.
Com isso, Isabel se purificava também, crescia na sua espiritualidade já elevada, na
vivência de um evangelho todo prática, todo esperança, todo oração. Não ia pregar, ia
exemplificar, dar testemunho de uma fé que, sem obras, é cega. Não era caridade, mas
amor profundo, porque abordar Deus não é palavrear nem rebaixar quem recebe.
Naquele pão estava Deus no silêncio das palavras.
A nossa tradição judaico-cristã gira em torno da simbólica do pão, estendendo-se às
funções: alimento do corpo e do espírito; provação e fé; desespero e providência.

Elemento agrário, trabalhado e confeccionado pelas mãos humanas, do chão se eleva
ao divino; da terra às mós dos moinhos de água. Era confeccionado com água e sal,
com ou sem fermento; o pão é a fusão da Natureza, do homem e de Deus.
O povo hebraico, quando levado para o deserto, conduzido por Moisés, foi alimentado
por um maná enviado por Deus, o Pão da Vida. “Eis que vos farei chover pão do céu;
sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver
se anda ou não na minha lei.” (Ex 16: 4).
Esta afirmação do pão de cada dia reveste-se de uma carga teológica profunda,
transportando-nos para a fé de que quem está com Deus nada lhe faltará, terá sempre
o necessário para cada dia. Por outras palavras, o pão não se acumula, não se guarda
como um tesouro, ou como o dinheiro no banco para a aquisição de bens. O pão de
cada dia é uma presença incondicional e constante, que sacia em qualquer momento
aquele que crê firmemente.
Em Mateus 4:1-4, a figura do diabo tenta Jesus, depois do jejum, ordenando-lhe que
converta as pedras em pão. Ora, nem só de pão vive o homem, isto é, o pão que é a
palavra de Deus não é uma transformação de pedras, resultado de uma tentação.
Durante quarenta dias de jejum, Jesus alimentou-se da Palavra de Deus. O jejum, tão
esquecido pelas igrejas cristãs, devia ser retomado como peça fundamental da fé. Ele
recolhe o Espírito sobre si mesmo; promove a reflexão, purifica. Vivemos num mundo
onde somos levados a ter uma consciência sobre os que morrem de fome,
paradoxalmente querem que esqueçamos os que morrem na opulência, que são mais
que os outros, basta debruçarmo-nos sobre as doenças do mundo industrializado.

No Pai Nosso Jesus ensina-nos a pedir o pão de cada dia.
Na Última Ceia Jesus parte o pão e reparte-o pelos
presentes. Não se trata de um repasto farto. É uma Ceia
simbólica. Quantos de nós, sabendo que iríamos ser
entregues às autoridades, torturados e mortos,
procederíamos de forma idêntica? Aquele Pão é uma
despedida que não é definitiva, ela transcende o corpo
físico e assume-se como vivência toda espiritual.
Antecipa o regresso de Jesus em ressurreição, símbolo
de vida eterna. O Pão da última Ceia é também o
regresso de Jesus às suas raízes campestres: nasceu e foi
visitado por pastores e reis magos; vai ser morto e
recorda os agricultores, a terra, o renascer.
Amar a Deus na simbólica do deserto e da morte na cruz
é difícil. Amar é sempre difícil. Há um dentro e um fora
de nós; entram em conflito sentimentos que se
interpenetram. No amor não há fugas. O pão mastiga-se,
engole-se, sacia. Mata o que nos mataria, a fome. O Pão
da Última Ceia cultua a Fome de encontro definitivo com
o Divino, o Amor eterno.
Vivemos o drama da procura do Amor, desde o deserto à
cruz; vivemos a emergência da fé nos momentos
cruciais, aqueles mais íngremes, mais encrespados.
Somos actores de uma dramaturgia não
institucionalizada porque o Amor é ligação directa à
Cruz, aos excluídos, ao perdão e aceitação da obra
dramática que é a vida. Ninguém melhor que uma rainha
para representar o papel dessa carga simbólica. Ninguém
melhor que Isabel representou esse drama.
A rainha Santa Isabel repartia o pão pelos que viviam no
deserto de nada possuírem, na cruz de não serem
ninguém. Porém, ao receberem aquele pão, os pobres
fazem história e a rainha imortaliza-se como tão cantava
Camões: “Aqueles que por obras valerosas se vão da lei
da morte libertando”.
De Moisés a Jesus, dos pobres a Isabel, rainha Santa,
todos são filhos de um mesmo Pai, alimentados da
mesma substância porque, em Cristo: “Já não há senhor
nem escravo….”
Aquele pão trazia consigo a solidão de uma majestade
que, incompreendida, tinha nos pobres os seus maiores
aliados.
O pão é uma metáfora. Na nossa fé, tão poética, o pão é
Deus, é Vida, é Amor, além de alimento, consolo e
memória.

Felicidade!.. O que é?
António Soares

“Assim, pois, aqueles que pregam ser a Terra a única morada do homem, e que só
nela, e numa só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das
felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os
escutam”
Não haverá ninguém, que em sua perfeita consciência não deseje ser feliz. Todos, desde as mais variadas formas
procuram a felicidade.
Mas, que felicidade é essa por que todos anseiam? O que é ser feliz?
Para muitos a felicidade consiste no possuir muitos bens materiais, terras, dinheiro. Para outros, a felicidade é o
poder, o sucesso em suas carreiras, outros ainda, entendem que a felicidade está na beleza, na fama, levando-os a
sentirem-se superiores aos outros, e por aí fora…
O ser humano está tão apegado a este mundo, que pensa e comporta-se como se esta fosse a verdadeira e única
existência. Mas a vida terrena é passageira, é apenas uma escola onde nos encontramos em constante
aprendizagem, desenvolvendo não só a inteligência, mas ganhando conhecimentos e maturidade moral para
evoluirmos, e assim prepararmo-nos para o exame de admissão a uma nova existência.
Nesta existência, podemos possuir todos os bens do mundo, sermos belos e famosos, ricos e poderosos, sermos
fisicamente saudáveis, mas nas existências seguintes, pode acontecer o inverso, e até mesmo nesta existência,
podemos perder tudo aquilo que possuímos, pois nada é nosso, apenas nos é emprestado como se de uma
ferramenta se tratasse, para aprendermos a fazer o melhor uso dela em proveito nosso e do próximo. Assim,
como nos é dado, também nos é retirado, se não formos capazes de gerir nossa herança. Por isso, a felicidade só a
encontraremos na harmonia, na renúncia e no desprendimento, no amor verdadeiro e na entrega ao próximo.
A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui, onde nos encontramos em estágio. E só começamos a
encontrar o caminho da felicidade, quando descobrirmos o porquê de estarmos aqui. Será, que nos encontramos
na Terra por acaso? Ou será porque todos temos tarefas a cumprir? Enquanto não compreendermos quais as
nossas tarefas, tudo se nos afigura sem sentido, e as dúvidas acabam por criar um vazio dentro de nós, levandonos a procurar a felicidade nos prazeres e nas paixões. Mas a felicidade encontra-se na nossa atitude diante da
tarefa que temos de cumprir neste Planeta, que é evoluir espiritualmente, mas também contribuir para a evolução
dos nossos semelhantes.

Kardec, na pergunta 920 do L.E., questiona os Espíritos assim: “ Pode o homem gozar de completa felicidade na
Terra? “
Resposta: “ Não, por isso que a vida lhes foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização
de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. “

Na pergunta 921 do L.E. : “ Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver
transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? “
Resposta: “ O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos
males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o conforte a sua existência
grosseira. “
Kardec continua na pergunta 922 do L.E. : “ A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta
para a felicidade de um constituí a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a
todos os homens? “
Resposta: “ Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência
tranquila e a fé no futuro. “
Ainda a pergunta 968 do L.E. : “ Citais, entre as condições da felicidade dos bons Espíritos, a ausência das
necessidades materiais. Mas, a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de
gozo? “
Resposta: “ Sim, gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. “
Por isso, seremos felizes materialmente, quando nos contentarmos com o necessário para vivermos, desejando
para o nosso próximo o que desejaríamos para nós.

Preocupamo-nos tanto na procura da felicidade, que nos esquecemos completamente que já temos motivos de
sobra para sermos felizes.
Ser feliz, é ser grato perante a vida, da noção de sua generosidade para cada um de nós, na possibilidade que
ela nos oferece de evoluirmos intelectual, moral e espiritualmente.
Ser feliz, não é dizer que na vida não haverá lutas e desafios, pois fazem parte do nosso dia a dia, e que nos
podem causar dificuldades.
Ser feliz, é também perceber que essas lutas e desafios, nos tornam cada vez mais fortes na aprendizagem, e
nos fazem crescer moralmente.
Assim, a felicidade reside na paz da consciência tranquila do dever cumprido e, amando indiscriminadamente o
próximo, sem qualquer expectativa de recompensa pelo bem praticado, estaremos cumprindo o importante e
inesquecível mandamento de Jesus, “ Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. “
Por isso o Espiritismo, nos dá suporte moral e outras motivações, revelando-nos a imortalidade, a reencarnação
e a lei de causa e efeito. Explica-nos que a felicidade é possível e que se constrói no dia a dia pelo esforço
continuado, fortalecendo-nos na luta contra nossas tendências inferiores.

«Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só
a Ele prestarás culto.»
A. Pinho da Silva

Aquilo que nos dizem a nós de não idolatrarmos homens nem Espíritos, por certo o dirão
também a demais espíritas em diversos lugares – o que validará a recomendação pelos
princípios da concordância e da universalidade.
Posto isto, deveria ser algo a tomar em atenção devida; todavia, por uma espécie de genética
espiritual transversal à humanidade terrestre, o certo e sabido é que continuamos com
cedências fáceis a velhos quistos do sentimento, apesar do conhecimento em contrário que
incita à resistência, nomeadamente nisto de idolatrar homens e Espíritos.
Um psicanalista clínico, de nome Flávio Bastos, escreveu que: “A idolatria e o fanatismo nos
levam ao vício e à dependência psicológica. É quando, exageradamente, transferimos o nosso
amor – ou a falta dele – a um objecto, a uma causa ou a uma pessoa. A partir desta situação de
submissão nos «prendemos» a ícones ou a dogmas que passam a comandar nossas vidas e a
ditar regras e padrões de comportamento.»
Como antes de sermos espíritas somos cristãos, pautemos as nossas vida e actuação pela do
Cristo. Ora, neste particular, quando ainda em vida corpórea o queriam idolatrar, firme recusou
a deferência, se assim se pode dizer, respondendo: «Porque me chamais bom? Bom, só o
Pai.» Em outra altura, mas com a mesma significação última, a frase que encima este texto:
«Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto.» E a significação é a de que só a
Deus é devida, e legítima, a adoração.
Sendo ele, Jesus, tanto quanto sabemos o único que, por seu grau de perfeição, poderia ser
idolatrado e liminarmente recusou a transferência para a sua figura das incapacidades de nós
outros - fosse para não desviarmos o foco da atenção, fosse, concomitantemente, para que
assumindo cada um a sua fragilidade a transformasse em força -, fazê-lo em relação a figuras
imperfeitas (e todos aqueles com quem lidamos são imperfeitos) é revelador da personalidade
de quem o faz. Conhecermo-nos a nós mesmos pode ser inquietante; é mais cómodo o
exercício mimético, porque é tão somente uma máscara que se põe e se tira. Num mundo de
ficção as dores não são reais, ainda que as reflictam; a vantagem é que o espelho não sente, o
prejuízo é que a causa das dores no mundo real não cessa.
Respeitar e tomar alguém como exemplo é bom porque estimula ao esforço de transformação
interior, que por sua vez se reflecte em benefícios gerais pela acção exterior; cair na idolatria e
no fanatismo é viver à sombra de feitos alheios, sem que isso se traduza em reforma íntima,
sem a qual não acontece o efeito transformador desejável.

Por fim, mas não por último, idolatrar homens e Espíritos traz comummente como
consequência a desilusão e a obsessão. Querem-nos bem aqueles que nos dizem para não o
fazermos. O que não é certo é que queiramos o nosso próprio bem.

