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Será a santidade um valor em desuso?
Margarida Azevedo

Com o ritmo alucinante das grandes cidades, a insegurança profissional, a
fragilização da estrutura familiar e o consequente desmembramento das famílias; com o lar
transformado artificialmente em dormitório, a sede de conhecer à distância de um clique no
computador ou no telemóvel e os novos interesses impostos aos cidadãos, subrepticiamente por quem manda; com as práticas religiosas reduzidas a momentos fugazes
na engrenagem de um tempo fugaz, as “conversas” com Deus transformadas em desabafos
coletivos psicóticos, pergunta-se: Quais os valores que as religiões cristãs estão a passar
para os seus fiéis? O dar a outra face, o perdão incondicional, a tolerância, interna e externa
a cada igreja, a alegria da fé em Deus Todo Poderoso, a fraternidade, a igualdade de todos
perante Deus, a liberdade da fé, e, muito especificamente, a santidade… Que sentido tem
tudo isto nos tempos que correm? Ou será que os homens e as mulheres estão a leste de
todos estes valores que são o fundamento da atividade religiosa, o alimento da fé?
A santidade tornou-se uma matéria tabu e portanto marginal das igrejas. De
repente todos se tornaram autónomos e auto-suficientes em matéria de fé. A santidade não
traz Deus à cidade barulhenta e poluída, nem é um garante de triunfo social. Pelo contrário,
é a via mais direta para ser engolido sem dó nem piedade. Logo, para não perder “adeptos”,
as igrejas abafam este e muitos outros valores, caindo na apatia e nos discursos repetitivos.
A vertente axiológica e ética das religiões tornou-se um chorrilho de preceitos
desconformes com os interesses dos fiéis, por duas razões: primeiro, porque não
conseguem impor um discurso de salvação onde cada fiel se sinta empenhado no seu autoaperfeiçoamento em comunidade, isto é, dentro de um ambiente de partilha; segundo,
porque insatisfeitos, os fiéis estão a desenvolver cadeias de preceitos domésticos, muitos
dos quais impondo-se aos rituais coletivos das igrejas, remetendo para estas as celebrações
pontuais (nascimentos, casamentos e funerais).
Se é certo que cada vez mais há o crer sem pertencer, herança do segundo
quartel do séc. XX, principalmente, não é menos certo que o isolamento da fé e das suas
manifestações conduz a perigosos níveis de isolamento em que cada um começa a ter a
sensação de que o seu estar e ler é o mais conforme com os textos sagrados. Paralelamente
a este fenómeno de isolamento religioso, um outro surge não menos preocupante: muitas
igrejas começaram a evocar Espíritos, sob o pretexto de sarar maleitas do foro psíquico.
Como a sociedade quer impor aos seus cidadãos que as lutas pela melhoria das condições
de vida é o resultado de histeria coletiva, uma vez que os Estados não podem abdicar dos
seus programas políticos, então está tudo doido. Neste ponto, as igrejas têm aqui matéria
superabundante para angariar gente e dinheiro. Os Espíritos são um meio fácil, porém,
desconhecendo o terreno onde estão a mexer. É que, além de nunca se evocarem os
Espíritos, estes não estão à disposição de ninguém, não são criados para todo o serviço.
Orar pelos Espíritos e esclarecê-los, esse sim, deve ser o trabalho de todo o crente. (1)

(1) Aliás, tal advertência já havia sido feita por A.Kardec em O Livro dos Médiuns- Capitulo XXV, quando
refere os cuidados a ter no que respeita às evocações.

Com tudo isto, os valores da fé têm-se perdido e a luta pela santidade, como
forma de elevação do ser humano a outros níveis da sua espiritualidade tem vindo a ficar
para trás. O que propomos é que se olhe para os valores religiosos, na sua vertente
libertadora, com outros olhos. Vale a pena, e valerá sempre, lutar com todas as forças pela
santidade. Ela é um nobre valor que requer um coração abençoado pelo desejo de paz, uma
vida dedicada ao bem-fazer, à limpeza da mente e à consequente desvaloração de muitos
dos aliciantes que a sociedade de consumo nos quer impor. A santidade é esclarecedora, é
limpa de pensamento, é nobre de carácter, é honesta e simples na sua vivência; a santidade
é o alimento mais elevado para quem quer um dia ser um membro de luz no Reino de Deus.
Ninguém adquire a luz se não for santo. Aliviar o outro nas suas fadigas, sentir um desejo
desmesurado de fazer o bem, procurar a gratuitidade dos gestos e das dádivas, elevar as
palavras aos sentidos mais altos, tudo isso e muito, muito, muito mais são apanágios da
santidade. Só por meio dos santos a sociedade se transformará em um conjunto fraterno
dos filhos de Deus, estejamos nós onde estivermos.

psicografia
Quem vai querer a companhia de um bêbado boémio?
Quem vai querer um indivíduo que tinha a mania de que ficava bem a um literato ser bêbado e
boémio?
Eu acho que seria bêbado e boémio sem ser literato, mas ser literato ajudou. Mas, na verdade,
ser literato não obriga a ser bêbado e boémio. Estranhas manias estas. Sim, por que raio ser
literato tão depressa se junta à boémia e ao alcoolismo?
Uma coisa não tem que ver com a outra, realmente. (Dizem que a realidade é a representação
que dela fazemos; que é, portanto, ilusão.)
Ser boémio e alcoólico (alcoólatra) é um defeito da pessoa que, por sinal e acidente, é literata.
Um artista plástico, porque estes também gostam de juntar a boémia e o álcool às tintas.
Pobres das tintas!
Mas os menos pintam (e escrevem); há aqueles que somente se dão à boémia e à bebida.
Ah!, como me sinto grato à divindade, a esse Amor infinito e incondicional que perscruta os
corações e sabe perceber que os boémios e alcoólicos também podem ter algo de bom, uma
réstia de luz que no cérebro à vezes brilha – e vai de carril até o coração (e faz o caminho
inverso também).
Que meus amigos, aqueles que viveram a mesma ideologia (se ideologia é) possam ter a
mesma iluminação, o mesmo pirilampo a atraí-los para a Verdade – ou para aquilo que, nesta
altura, completa razão e sentimento, que dá sentido à Vida, que nos dá utilidade.
Para lá literatura pela literatura.
Para lá da falta de amor, porque é preciso passar para lá da falta de amor para entender o que
a literatura não explica.
Que meus amigos possam ter idêntica oportunidade. Que meus amigos estejam recetivos aos
pirilampos – e à dança que executam.
Venham, amigos meus!
………………………………
Olhem que autorretrato!
Não sei que virtudes me aponte. Literato, talvez, se isso for uma virtude.
Ah!, mas agora – sortudo que sou – vou ter a oportunidade de me confessar – confissão no
sentido de arrependimento, de vontade de mudar, corrigindo hábitos; hábitos que se tornaram
vícios, manias, obsessões.
Vai ser lindo isto. Pois que é mister manter o estilo. Eh-eh-eh!
Mas estou bem intencionado. É uma oportunidade que quero efetivamente agarrar com as
mãos ambas, agora que não preciso de nenhuma para agarrar ora o cigarro, ora o copo cheio
para emborcar.
Ah, sim, é para trabalhar com um propósito bem definido, sobretudo para mim, mas tal não
implica beata circunspeção, sisudez lodenta, nha-nha-nha, nha-nha-nha.
Pentti/aps
02/05/14

Socialismo e Espiritismo
Excertos da obra homónima de Leon Denis

LE 806
É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais?
“Não; é obra do homem e não de Deus.”

“Espiritismo e Socialismo estão unidos por laços estreitos, visto que um oferece ao outro o
que lhe falta a mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas
verdades e o nobre ideal sem o qual corre ele o risco de permanecer impotente ou de
mergulhar na escuridão da anarquia.”
“Todavia, antes de tudo, importa bem definir os termos que empregamos. Para nós, o
Socialismo é estudo, a pesquisa e a aplicação de leis e meios suscetíveis de melhorar a
situação material, intelectual e moral da Humanidade. Nessas condições são numerosas as
nuances, as variedades de opiniões, de sistemas, desde o Socialismo Cristão até o
Comunismo, e todo o homem cuidadoso com a sorte de seus semelhantes pode se dizer
socialista, quaisquer que sejam, aliás, suas predileções.”

“Nosso mundo, dissemos precedentemente, é arrastado por uma corrente poderosa para
uma era de transformação social. O Socialismo qualquer que seja a opinião que dele se faça,
que se o aprove ou que se o condene, tem perseguido seu caminho a despeito das
resistências e se tornou uma força com a qual é preciso contar. Ele tem para si o futuro; ele
triunfará, talvez, sob formas bem diferentes daquelas sob as quais é concebido hoje e sua
obra será pacífica ou sangrenta, conforme o princípio, a ideia mestra que a inspirará.”

“Para construir a cidade futura, para fixar a lei definitiva, é preciso, antes de tudo, conhecer a
lei Universal do progresso e da justiça e tomá-la por guisa, pois, se não conformarmos nossas
obras pela lei eterna das coisas, não faremos senão uma obra efémera construída sobre a
areia e que virá abaixo.”

“O

estado social não sendo, em seu conjunto senão o
resultado dos valores individuais, importa antes de tudo de
obstinar-nos nessa luta contra nossos defeitos, nossas
paixões, nossos interesses egoístas. Enquanto não
tivermos vencido o ódio, a inveja, a ignorância, não se
poderá estabelecer a paz, a fraternidade, a justiça entre os
homens; e a solução dos problemas sociais permanecerá
incerta e precária.”

Da existência maior
Sara Rodi

Hoje maravilho-me com o mundo. Sorrio à existência.
À minha volta, impera a destruição, a guerra, a fome e a injustiça. Mas em
mim guardo a semente de mudança, aquela que nasce em todos nós, em qualquer tempo ou
lugar. A semente que deu universos ao universo, que transforma o nada em tudo e a morte
em vida. A semente que se rompe a si mesma para se expandir, para chegar onde tem de
chegar, para transformar o que tem de ser transformado.
Da mais ínfima partícula ao maior aglomerado de matéria, tudo em si contém
essa semente, às vezes adormecida, às vezes enfraquecida. Mas sempre à espera que algo a
desperte e fortaleça, para que ela cumpra o que tem de ser feito. Para que ela expluda e
acorde e fortaleça todas as sementes que puder, num Big Bang que transforme toda a
História da nossa existência.
Quantas vezes já reescrevemos a nossa História? Em milénios de dia-a-dias de
pequenos e grandes gestos, quantas vezes já nos entrelaçámos para algo comum, em direção
a algo que nos chama, a uma profecia por cumprir?
Talvez tudo o que vivamos já esteja inscrito no tempo e no espaço. Talvez a
matriz já exista e tudo seja como terá de ser. Mas como não maravilhar-me com a
possibilidade de fazer parte do que terá de existir? Como não explodir de alegria quando em
mim explode a semente que me permite entender que faço parte de algo maior do que a
minha própria existência?
Abro os braços à vida e deixo-me ir. Procurando cumprir o papel que me cabe.
Ajudando quem puder a descobrir o seu. Confiando na vida e na imensa sabedoria do
universo, que nos convoca a sermos quem somos, em cada sopro de vida.

SEMINÁRIO
Depressão. Como lidar com ela
João Xavier d’Almeida

Na tarde do passado dia
10 de Maio, a Associação Cultural
Espírita Mudança Interior (ACEMI), de
Vale de Cambra, promoveu um
seminário com o título que encabeça
esta notícia, expondo uma visão médica
e
espírita
do
problema.
São
preocupantes as estatísticas mundiais
sobre depressão, a qual a OMS
(Organização Mundial de Saúde)
considerou como “o mal do século”,
dada a percentagem enorme de
população por ela atingida.
Depressão
requer
atenção e terapia não apenas médicas,
como bem explanou o evento
promovido pela ACEMI, no auditório da
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra,
gentilmente cedido para o efeito. Na
abertura, a cargo da nossa confreira
Lourdes Lourenço, dirigente da ACEMI,
fez-se o lançamento do livro “No
Espelho”, recebido pela mediunidade
psicográfica de António Pinho da Silva e
apresentado, neste evento, pelo
conhecido pintor Fernando Veloso.
Seguiu-se o Seminário,
propriamente dito: “Depressão, causas e
efeitos”, a cargo de Gláucia Lima,
médica psiquiatra e investigadora;
respaldada em investigação e práticas
médica e espírita, focou aspetos clínicos
e espirituais da depressão e suas
terapias, respondendo no final a
perguntas do auditório.

A seguir, coube a palavra
a Sara Rodrigues, formada em Ciências
da Comunicação, escritora, guionista de
TV; aquela menina que sonhava mudar
o mundo, apresentou “O Livro da Tua
Vida”, o mais recente da sua autoria,
um guia para dinamização da vida
mental, que podemos relacionar com
profilaxia da depressão. Depois dum
intervalo (aproveitado para autógrafos
dos autores de ambos os livros
lançados), ainda Sara Rodrigues
apresentou o trabalho intitulado
“Consciência como fator de cura”,
focando o importante papel da mente
na manutenção da saúde não apenas
física, mas holística do ser.
“Fora da caridade há
depressão” foi o último trabalho do
Seminário. Forçado pelo horário, o autor
- António Pinho da Silva, presidente da
ACEMI, licenciado em Filosofia, formado
em
Naturopatia
e
Terapias
Complementares
pelo
Instituto
Profissional dos Estudos de Saúde - teve
o mérito de compactar numa síntese
muito elucidativa, de cerca de quinze
minutos, a sua apresentação.
Já depois das 18 horas, o
auditório encantou-se com belos
momentos de viola e voz, por António
Pinho e a jovem Eva, elementos do
grupo musical da ACEMI. Com saudações
e agradecimento aos expositores e
convidados, assim como à Dra. Maria
Manuel, diretora da Biblioteca Municipal
de Vale de Cambra, e aos funcionários
municipais que nos facultaram as portas
em horário extra, Lurdes Lourenço
encerrou solenemente o Seminário. Bem
hajam os promotores e executantes
deste valioso passo de “mudança
interior”, fermento indispensável da
mudança que sonhamos para o mundo.
“O sonho comanda a vida”, entoava
António Gedeão, e a física quântica
revela que a mente é a matéria-prima do
Universo.

Ser perfeccionista não é ser perfeito
Arlindo Pinho
“…E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os
pagãos não o fazem também? Sede pois, vós outros, perfeitos, como vosso pai Celestial é
perfeito.” (ESE cap.XVII, item 1)

Na tentativa de sermos perfeitos á força, sem primeiro tentarmos compreender o caminho e
adquirir as condições que necessitamos para aí chegar, leva-nos sempre a um enovelado de
confusões que só e apenas retardam a nossa marcha.

Como tantas vezes já o repetimos, a primeira etapa é conhecermo-nos verdadeiramente e
aceitarmo-nos tal qual somos no momento, para a partir daí corrigirmos o que em nós estiver
errado, eliminar o que for prejudicial e adquirir o conhecimento e as virtudes necessárias, como
ferramentas que nos ajudarão a alcançar outras virtudes e patamares cada vez mais elevados de
perfeição relativa, digo relativa, porque a verdadeira perfeição será o conjunto de todas as
virtudes e da verdadeira sabedoria.
A perfeição é um longo caminho que toda a humanidade terá que percorrer ao longo de muitos
seculos, acumulando nesse percurso cada vez mais conhecimento, e aperfeiçoando cada vez mais
as suas capacidades como verdadeiras ferramentas para alcançar a meta por todos nós
pretendida.
Há uma virtude essencial e indispensável para iniciarmos essa viagem, aliás, para toda e qualquer
tentativa de melhora, como para todo percurso de vida evolutiva de toda a humanidade: a
Humildade. Sem ela qualquer caminho é de imensa dificuldade, e todos os percalços que
encontrarmos, não serão dificuldades para atingir os nossos objetivos e sim verdadeiros avisos
para que procuremos primeiro ser humildes.

A humildade permite-nos reconhecer e aceitar que ainda nem nós nem os outros somos
perfeitos, e isso faz com que possamos aceitar nossas próprias falhas, bem como tolerar melhor
as falhas dos outros. Mas vejamos o que frequentemente acontece ou já aconteceu com muitos
de nós, ao jugarmo-nos perfeitos ou ao tentarmos sê-lo, quando apenas estamos a ser
perfeccionistas, o que é bem diferente.
Quando tentamos ser perfeccionistas, podemos até pensar, mas não admitimos: “se eu fracasso,
vão-me criticar”, em outras vezes dizemos: “não penso assim”, no entanto demonstramos
precisamente o inverso, pois ficamos profundamente descontrolados quando cometemos algum
erro.
Nessa ansia de ser perfeitos, ao sermos perfeccionistas, respondemos a todas as perguntas,
mesmo àquelas que não sabemos corretamente. Por haver uma desordem psíquica em nós,
buscamos incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios
como verdadeiros fiscais ou juízes da moral e dos costumes.

O nosso transtorno é exatamente não nos aceitarmos como espíritos falíveis, como atrás foi
referido, e desse modo, não aceitamos também os outros nas mesmas condições, tentando
assim sempre, corresponder e agradar às expetativas de todos.

Inconscientemente pensamos que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais
confiar em nós, ou então que jamais iremos ter sucesso na vida.
Na verdade a falta de esclarecimento e informação ao longo da nossa existência, ou das
nossas existências, são a causa de toda essa complexa confusão.
A tendência ao perfeccionismo tem suas raízes profundas e escondidas revelando, às vezes,
grande medo indefinido e oculto. Trazemos como somatório de múltiplas existências,
crenças negativas de que o nosso valor é medido pelo nosso bom desempenho e sucesso e
que os erros nos rebaixam o merecimento como pessoas. Daí as emoções, sem sentido, de
medo, de desagrado e de punição.
Algumas vezes também essa fixação por um desempenho perfeito, são necessidades de
aprovação e carinho nascidas na infância quando ouvimos: “ se fizeres tudo certinho, a mãe
e o pai vão gostar mais de ti”. Essas palavras do passado ecoam até hoje na mente do
perfeccionista que as ouviu.
Esse distúrbio de comportamento leva-nos, em muitas situações, a uma lentidão superlativa
para fazer as coisas. Queremos fazer tudo com tantos detalhes e precisão que acabamos por
nada fazer, ou então protelamos, adiando sistematicamente ação, por temermos um
desempenho imperfeito.
Já todos assistimos, em maior ou menor grau, a pessoas obcecadas em dispor as coisas
simetricamente, de maneira que não fique um centímetro a mais ou a menos para qualquer
lado ou em posição algo diferente da outra, e quanto mais verificam, mais querem ter a
certeza e mais duvidas têm.
“Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito”- disse-nos Jesus. Não nos disse para
parecermos perfeitos ou para termos “ares” de perfeição presunçosa, e sim para nos
esforçarmos para crescer gradualmente no processo de vida, que nos irá dar no devido
tempo condições e capacidades cada vez maiores e melhores para alcançarmos essa meta.
Por não termos compreendido isso, e não admitirmos assim os nossos erros e falhas, e por
não percebermos que o único e legitimo fracasso é aquele com o qual nada aprendemos, é
que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente o nosso campo mental.
Temos que aprender e compreender que os nossos erros não podem e não devem ser
considerados como uma perda definitiva, e sim, como uma experiencia de aprendizagem, da
qual iremos tirar a melhor lição possível, ainda que mais não seja, apenas verificar que não
devemos voltar a fazer o mesmo.

O Mestre convoca-nos ao exercício do aperfeiçoamento durante todo o nosso percurso, mas
teremos que alcançar também alguma paciência e contar com o fator tempo e a prática,
como aliados indispensáveis.
A perfeição doentia, atrelada a uma determinação martirizante e desgastante, faz-nos apenas
gastar inutilmente enorme carga de energia, que nos poderá fazer falta mais á frente, apenas
para parecermos irrepreensíveis.
O Santo é, não aparenta ser, por isso teremos que verificar e refletir bem, se estamos a
trabalhar para o crescimento rumo á perfeição, ou se estamos a simular possuir uma
santidade que não suporta a mínima contrariedade
Nesta como em todas as falsas aparências, ao primeiro toque de contrariedade que apareça,
a mascara cai.
Jesus convida-nos a sermos e não a parecermos. Desse modo meditemos bem e
raciocinemos melhor um pouco, antes de querermos ser aquilo para o qual ainda não temos
as necessárias condições. Aquele que é perfeito não reclama das imperfeições alheias, e por
isso, ainda que nos jugássemos perfeitos, como então compreender a nossa intolerância
àqueles que falham connosco? Onde está a perfeição que tudo compreende e tolera e onde
apenas existe amor, e estão já sanados qualquer sentimento de mágoa, orgulho, arrogância,
assim como todo e qualquer sentimento egoísta?
A grande diferença entre o individuo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla
sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente pela sua compulsão.
Meditemos sobre o que Jesus nos ensina, estudemos para compreender o alcance e
profundidade das suas palavras, ouvindo a voz íntima da nossa consciência, através da qual
Jesus continua a falar-nos, e não deixemos que qualquer sentimento mesquinho consiga
comandar a nossa vida. O nosso grau evolutivo é aquele em que para nós faz sentido o
ensinamento que nos chega; de outro modo, ou não estamos ainda preparados para fazer a
mudança a que ele nos obriga ou de algum modo ainda não é o melhor para nos ajudar a
superar a fase em que nos encontramos. O que muitas vezes é bom para os outros pode não
o ser para nós. Saibamos também aceitar isso.

Notícias de maio

De 3 a 11 : Mostra Municipal de
Gastronomia e Artesanato

10: Seminário “Depressão.
Como lidar com ela”.
Na Biblioteca Municipal

10: Lançamento do livro
mediúnico “No Espelho”.
Médium A. Pinho da Silva
Apresentação do livro “O
Livro da Tua Vida”, de Sara
Rodrigues

