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Na linha do tempo…

Os poetas cantam a liberdade e o amor…
Os idealistas proclamam a esperança…
As crianças tornam visível o invisível…
As melodias de Deus propagam-se no ar, recordando a cada um de nós que a vida para ser bela
precisa de ser preenchida com as cores da voz da consciência.
Usar a sensibilidade aliada à inteligência na descoberta do significado profundo da Vida é o desafio do
tempo para cada um de nós, seres imortais, que estamos a viver transitoriamente na Terra.
Foi no tempo que Jesus habitou entre nós e convocou-nos a dar o passo decisivo na nossa vida,
orientando-nos, estabelecendo a rota certa para o concretizar.

“Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que
ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque
assim te aprouve. [...] Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e
encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.”
(Mateus, 11: 25-26; 28-30)

Mas… Onde tem escondido a nossa sensibilidade que não capta o sorriso e a lágrima, o grito que ecoa
no silêncio? Onde está a capacidade de ver além da imagem soturna, fechada, zangada, do rosto que
esconde fome de amor?
Tantas vezes a visão da vida é tão densa e tão pesada que os discursos fazem a apologia da
incompreensão (- Parece que ninguém me compreende!, da ausência do amor (- Ninguém gosta de
mim!) ou, de uma forma ainda pungente, da distância de Deus em relação à vida dos homens e das
mulheres na Terra ( - Onde está Deus?)!
Este ponto de vista tem revelado um horizonte que, apesar de não ver verdadeiro, parece ser o único
real, dando espaço para a realização de justificações racionalmente inaceitáveis para a vingança, para o
ódio e para a indiferença.
Encontramo-lo quer nos locais longínquos, onde se mendiga o direito à vida, à saúde, à educação; quer no
lar, onde a sede de afeto se mascara na indiferença dos telemóveis, da internet, do consumismo em
geral!
As forças do amor dormem, ainda, escondidas na intimidade dos homens e das mulheres. Urge
desvelar o sentimento e despertar a consciência! Urge dignificar a verdadeira natureza do
Homem: o ESPÍRITO! O tempo escoa-se!
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Ao longo da história, ocorreram inumeráveis momentos de dignificação do Homem na sua dimensão
espiritual. Foram épocas em que o progresso civilizacional falou mais alto e trouxe benefícios inigualáveis
a toda a Humanidade.
Trazemos à memória o Século das Luzes e revemos inúmeros espíritos iluminados pela razão a trazerem
ideias novas à Europa dos séculos XVII e XVIII, a valorizarem o progresso, a liberdade, a tolerância e a
igualdade: Newton, Voltaire, Kant, Diderot, e Montesquieu, entre tantos outros; destacando-se a 26 de
agosto de 1789, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Lembramos o séc. XIX, com as grandes descobertas tecnológicas, como a câmara fotográfica em 1860, o
elevador em 1854, o frigorífico com congelador em 1881, a máquina de escrever em 1892 e o anúncio da
máquina de lavar e do fogão em finais do século XIX, que trouxeram grandes mudanças no quotidiano
dos homens.
Áreas como a Física, a Química, a Biologia e a Medicina tiveram por sua vez um grande desenvolvimento.
Destacamos as descobertas ao nível da radioatividade por Pierre e Marie Curie e as descobertas de
algumas vacinas, como a da cólera.
Foi neste contexto cultural que surgiu o Espiritismo, fundado por Hippolyte Léon Denizard Rivail, com o
pseudónimo de Allan Kardec, inspirado pelos Espíritos Superiores. Lemos no prefácio do Evangelho
Segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação espírita: “Os Espíritos do Senhor, que são as
virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando,
espalham-se sobre toda a face da Terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e
abrir os olhos aos cegos.”

Explica-nos o próprio Kardec: “(…) ao mesmo tempo, (o Espiritismo é) uma ciência de observação e uma
doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os
espíritos; como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações.” (‘O
que é o Espiritismo’).
A 18 de abril de 1857 foi publicado ‘O Livro dos Espíritos’.
Assim, tendo como pilares a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos
Espíritos, a lei de causa – efeito, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, este novo
paradigma explicativo da realidade re – afirma o convite de Jesus ao aperfeiçoamento interior.
“Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e
desenvolver, pelas novas leis da Natureza, que ele revela, tudo quanto o Cristo disse e fez [...].”
(Kardec, Allan, A Gênese. Capítulo I, item 41)
Vem mostrar “ a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o
homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares
que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências
futuras.“(Kardec, Allan, O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 6, item 4)
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Hoje … inúmeros acontecimentos conturbados vêm alertarnos para a necessidade de aceitarmos o convite, realizado por
Jesus e confirmado e explicado pela Doutrina Espírita, e
despertarmos para a vida do Espírito, para a pacificação da
intimidade, para o que há de mais verdadeiro em nós.
Conforme revela o Espiritismo:“ Para aquele que se coloca,
pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida
corporal não é mais do que uma passagem, uma breve
permanência num país ingrato.” A visão da vida na Terra
revela-se “como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo
grande em seu redor: os cidadãos eminentes como os
monumentos; mas que subindo a uma montanha tudo lhe
parece pequeno.” (Allan Kardec, Evangelho Segundo o
Espiritismo, cap 2, item 5).
Desafiados a dar o melhor de nós próprios, cansados da
ausência de sentido da vida material, estamos a aprender a
tomar sobre nós o jugo de Jesus e a encontrar descanso para a
nossa alma. Conscientes da própria pequenez e da própria
fragilidade e com a proposta firme de querermos ser
melhores, aprendemos a aceitar o fardo e a dar valor ao que
verdadeiramente é importante: o despertar da consciência
para a própria imortalidade e para a bondade infinita do Pai
de amor que nos criou e que nos abençoa a cada momento
com o milagre da Vida!
A conquista deste século é, então, a da própria interioridade e
a prioridade é a cura da própria cegueira: a busca do Cristo em
nós. Para tal, “Atendamos, ainda e sempre, aos nossos
deveres do primeiro instante, com lágrimas de alegria. Não
nos arrependeremos de haver renunciado. E possuiremos
connosco, mais tarde, o supremo júbilo de reconhecer quão
doce é o jugo do Senhor, porquanto em companhia d’Ele,
muito leve e sublime é o peso de nossos pequeninos trabalhos
na Causa da Humanidade.” (Xavier, F. C. Relicário de Luz,
Espírito André Luiz).
E Espírito Emanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na obra
Refúgio (item: oração e dificuldade) conforta-nos: “ Não há (…)
dificuldades inúteis, como não existem chagas e dores sem a
significação que lhes corresponda. Todos os nossos
sentimentos plasmam ideias. Todas as nossas ideias
estabelecem atos e fatos que nos definem o Espírito na senda
quotidiana. Arquitetos do próprio destino, recolhemos nas
leiras do espaço e do tempo, a alegria ou a flagelação, a
felicidade ou o infortúnio, conforme o nosso plantio de mal ou
de bem. Estejamos em guarda contra o império de névoa
mental que trazemos em nós, abençoando os obstáculos que
nos impelem à justa libertação e não nos esqueçamos de que
a prece, em qualquer roteiro religioso, se não pode retirar-nos
do clima sombrio por nós mesmos criado, será sempre Divina
Luz revelando-nos o caminho.”
Iniciado o caminho de auto – descoberta, nada voltará a ser
como dantes…
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7 Encontro Nacional de Passistas
Reportagem de Carolina Fortuna

No passado dia 19 de março, sábado,
ocorreu, no Centro Cultural de Maceira de Cambra,
perante vasta e interessado auditório, o sétimo
Encontro Nacional de Passistas (7º ENP), o qual foi
moderado por Lurdes Lourenço, e apresentado por
Márcio Ferreira, um jovem actor e elemento do
Grupo de Jovens da ACEMI que nos presenteou com
a representação de Alan Kardec, em que este
introduzia os expositores com excertos da Revista
Espírita.

A Câmara Municipal, que apoiou o evento, fez-se
representar pela vereadora da Cultura, dra. Daniela Silva, que
procedeu à abertura oficial do 7ENP, pondo a associação
espírita em pé de igualdade com todas aquelas que
contribuem para o bem estar das populações e bom nome
do concelho.

Ainda antes do início da apresentação dos temas, o presidente da ACEMI lembrou, em breve
alocução, aquele que foi o dinamizador destes encontros, como forma de gratidão.

As apresentações tiveram então
início com Maria Carlos Cativo, médica, que nos
trouxe o tema “Conhecer o Perispírito: Centros
Vitais.”

António Pinho da Silva, licenciado em
Filosofia, trouxe o tema “Ectoplasma e Saúde”.
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Hugo Guinote, oficial da Polícia de
Segurança Pública (PSP), falou sobre “Passe e
Desobsessão”.

Antes da Mesa Redonda que encerrou a
manhã, foi passado um vídeo de homenagem a Mesmer,
realizado por Ana Quental.

A tarde iniciou-se da melhor forma
possível com um momento de arte
e
entretenimento, com Margarida Azevedo e
Betony, que nos trouxeram dança e ilusionismo,
respectivamente.

Depois deste momento artístico e
mais divertidos, voltámos às apresentações, dando
as boas vindas a David Brandão, médico, que nos
trouxe o tema “Evidências Científicas da Eficácia do
Passe”.

De seguida, tivemos connosco Lígia
Pinto, médica, e Jorge Santos, professor, que nos
apresentaram
“Passe, Aprendendo com os
Espíritos”.

Paulo Mourinha, psicólogo clínico, falou sobre
“Fluidoterapia e Lei de Causa e Efeito”.
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Antes da Mesa Redonda da tarde,
Filipa Ribeiro, Socióloga, ainda apresentou
“Lembrar Michaelus”.

Já na recta final do 7ENP, foi
divulgado o próximo organizador, que resulta da
candidatura conjunto de 3 Centros Espíritas, 2 de
Ílhavo e 1 de Aveiro.

Para esta nota de reportagem auscultamos algumas opiniões e todas foram
unânimes em que foi um dia bem passado, cheio de boas vibrações, muito boa disposição e
rico em aprendizado.
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Páscoa – Origem e significado
António Soares
A palavra Páscoa, deriva do verbo hebraico “pasah “ que quer dizer ( passar por cima ) e da palavra “ pessach “ que
significa ( passagem ). Trata-se pois de uma festa religiosa com tradições entre Judeus, e católicos romanos e
ortodoxos, mas com significados diferentes.
Mas, se recuarmos no tempo, a história diz-nos que a Páscoa é a união de duas festividades muito antigas entre
povos primitivos. O “ pesah “, uma dança cultural, que representava a vida dos povos nómadas ( criadores de
ovelhas ), e a festa dos “ ázimos “, uma homenagem que os agricultores sedentários faziam aos deuses, no início da
colheita do trigo, agradecendo a fartura, com a qual assim podiam saciar a fome a todas as famílias, e usar parte
desses bens como moeda de troca na aquisição doutros bens necessários nos mercados existentes na época.
Estas duas celebrações ocorriam entre Março e Abril, mas a partir do grande acontecimento bíblico “êxodo”, (fuga
do povo hebreu do Egipto) por volta do ano 1441 a.C., passaram a ser celebradas em conjunto.
Assim o Judaísmo, comemora na Páscoa dois grandes momentos históricos ao tempo de Moisés; num, a libertação
do povo hebreu da escravidão egípcia, marcada pela travessia do mar vermelho. No outro, a vida em liberdade do
povo hebreu, a formação da nação judaica e seu sistema religioso, e o recebimento do “ Decálogo “ ou os “ Dez
Mandamentos da Lei de Deus “.
A Páscoa Judaica prolonga-se por sete dias, durante os quais é proibido o consumo de alimentos e bebidas com
fermento. Os pães “ ázimos “, ( pão sem fermento ), e a carne de cordeiro, são os alimentos próprios durante o
tempo das celebrações.
Já a Páscoa católica, celebrada pelas igrejas romana e ortodoxa, comemora a ressurreição de Jesus após sua morte
na cruz.
Instituída a partir do século ll, a Páscoa cristã motivou vários debates. Por isso, no primeiro concílio eclesiástico
católico de Nicéia, realizado no ano 325 d.C., ficou estabelecido que a Páscoa católica não poderia ter a mesma data
que a judaica. Sendo assim a igreja romana seguiu o calendário juliano (instituido por Júlio César), para evitar o
ajuntamento das festividades. Contudo a igreja ortodoxa, continuou a seguir a calendário gregoriano, fazendo assim
que as celebrações festivas da Páscoa coincidam uma vez ou outra com a judaica.
A doutrina espírita não comemora a Páscoa com celebrações ou rituais, mas respeita as comemorações das outras
religiões e compartilha o valor do simbolismo representado, mas interpretado de maneira diferente.
Assim a Páscoa judaica pode ser comparada à nossa libertação da ignorância, dos nossos erros, para o
conhecimento e o comportamento ético-moral. A travessia do mar vermelho, simboliza todas as dificuldades para
essa libertação.
A Páscoa católica, podemos compará-la como a vitória da vida sobre a morte do corpo físico, do sacrifício pela
verdade e pelo amor, confirmando a imortalidade e a sobrevivência do espírito noutra dimensão da vida. Assim a
vida só pode ser definida pelo amor, e o amor pela vida. Foi para isso que Jesus afirmou que veio ao mundo, “ para
que tivéssemos vida em abundância, isto é, uma vida cheia de amor “.
Assim, o espiritismo convida a celebrar a Páscoa todos os dias, na procura incessante da libertação do homem velho
para dar lugar ao homem novo. A renovação deverá para isso ser diária e não somente em datas específicas do
calendário.
Procuremos então a Páscoa dessa libertação, trabalhando nossa transformação interior, na valorização da própria
vida na certeza da imortalidade, pois até à data, com todas essas celebrações em nome de Jesus, Ele continua sendo
para nós como um desconhecido, percorrendo o mundo através das religiões, sem contudo encontrar quem
compreenda o sentido de Suas palavras.
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Amigo… ou nem por isso?
Carolina Fortuna (DIJ/ACEMI)
“Ama a vida e os bons amigos, pois a vida é curta e os bons amigos são poucos.”

Todos nós temos amigos. Uns têm uma
lista interminável deles, outros dois ou três. Mas do que
vale ter cem amigos na nossa lista de contactos ou cinco
mil amigos nas redes sociais quando, num mau
momento, não temos ninguém a quem ligar? Já dizia
Emmanuel que “Ter amizade é ter coração que ama e
esclarece, que compreende e perdoa, nas horas amargas
da vida”.
Por vezes, o problema é que chamamos a
todos de “amigos”: os colegas de turma, de trabalho, do
ginásio… todos são “amigos” e por um lado é bom
darmos esse título às pessoas, até porque acaba por ser
um sinal de proximidade, de ligação àquela pessoa. Mas
será que essas pessoas merecem essa designação? A
palavra “amigo” requer responsabilidade. Ser amigo
requer responsabilidade. E se formos a ver, a maior
parte dessas pessoas a quem chamamos de amigos não
o são.
Um amigo é alguém que se preocupa
connosco, que fica feliz com os nossos sucessos e nos
ajuda a ultrapassar os nossos fracassos, alguém que não
apanha as nossas lágrimas porque está lá para evitar que
estas caiam, alguém que está ao nosso lado nos bons
momentos para se rir connosco e nos maus para chorar
connosco. É aquela pessoa que basta uma chamada e
ela está logo pronta a ajudar. É aquela pessoa que nos
conhece. Que conhece o bom e o mau de nós e continua
lá. Aquela que nos dá valor. Que faria qualquer coisa por
nós. Aquela que consegue ver quando estamos mal
mesmo quando dizemos que está tudo bem. Aquela que
abdica do seu tempo para falar connosco, ou melhor,
para nos ouvir. Isso sim é um verdadeiro amigo. E agora?
Quantos é que tem?
A verdade é que muitos fingem que se
preocupam, fingem que ficam felizes quando vêm que
conseguimos finalmente alcançar aquilo que tanto
queríamos, quando, na verdade ficam ruídos de inveja.
Muitos estão sempre lá nos bons momentos, mas
quando se trata dos maus, bem… não é bem assim.
Muitos, quando precisamos de ajuda estão sempre
ocupados, quando vêm que estamos mal, preferem
acreditar que estamos bem para não ouvir os nossos
problemas. E temos isto mesmo à nossa frente mas
preferimos não ver. Porque a amizade é de longa data,
porque gostamos da companhia e não queremos ficar
sem ela. Mas do que vale uma amizade de longa data
quando não é valorizada?

O facto de uma certa amizade ser mais
longa não quer dizer nada. Se calhar, se precisássemos
de algo esses amigos eram os primeiros a “fugir” e
aqueles que conhecemos à menos tempo eram os que
vinham a correr para nos ajudar. Por isso não devemos
medir o tamanho de uma amizade pelo tempo dela.
Tal como disse o espírito Cairbar Schutel
“Ser amigo é uma arte. Saber ser amigo é um dom.
Porque é que o homem não medita o quão amigo é, ou
poderia ser, do seu semelhante? Entender o que é e o
que significa amizade é um bom passo na solução dos
problemas quotidianos que o cercam”. E isto vai de
encontro ao que disse: muitos simplesmente não
valorizam o significado de amizade e por isso, não
valorizam as amizades que têm. Contudo dizem o
contrário, talvez porque a ideia de perder aquilo, aquela
amizade “mais longa”, aquela amizade “fácil”, aquele
conforto, pode ser dolorosa. Mas uma amizade assim,
valorizada só por uma das pessoas não é amizade, é
apenas uma ilusão.
Essas amizades “tóxicas” só nos fazem
mal. E, por vezes, é necessária muita maturidade para
saber quando nos devemos afastar de certas pessoas e
deixar de estar na sombra das mesmas. Há mais pessoas
no mundo, pessoas muito especiais, aposto, que seriam
amigos impecáveis. Só temos de sair e dar uma hipótese
ao destino, uma hipótese para que nos traga algo
melhor.
Devemos escolher bem os nossos amigos,
e esforçar-nos, valorizar a amizade, alimentá-la, não a
tomar por garantida. Porque amigos são os que gostam
de estar connosco, que não trocariam a nossa
companhia por mais nenhuma, que gostam de nós,
gostam das nossas qualidades e aprenderam a lidar com
os nossos defeitos, são aqueles que estão lá quando
precisamos de ajuda, de um ombro para chorar, quando
precisamos de alguém com quem partilhar um bom
momento. O resto não são amigos, mas meros
conhecidos.
E devemos preservar a amizade que
temos com os “bons”, fazer por merecê-la, e fazer o
mesmo pelo outro.
Porque, afinal quem somos nós sem
amigos? Como seria a nossa vida sem amigos? Por isso,
“Ama a vida e os bons amigos, pois a vida
é curta e os bons amigos são poucos.”
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Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

-9-

Na verdade em minha mente – e minha mente sou eu – perpassam teorias recorrentes, uma das
quais mantém que buracos negros dão origem a universos, entendendo-se por universo não o espaço
infinito, sim o observável. Em assim sendo, este nosso universo observável é o resultado de uma
singularidade, entre muitas outras singularidades. Mas, por enquanto, a nossa verdade cósmica resume-se
a apenas esta. E não é pequena, convenhamos.

Porém, e apesar de estar intimamente convencido de que isto será mais ou menos assim, não
tenho confirmação (nem desmentido). Parece que por aqui - ainda pior do que nada saberem sobre o
assunto - ninguém se preocupa com tal questão. O único que percebeu algum sentido nas minhas
lucubrações deu-me como caminho para a resposta a travessia do lago. A nado. O lago será literal, nadar
será metafórico.
Nada nos dão de borla, tudo tem um preço. Não se usufrui do suor dos outros sem o merecimento
do esforço individual. Lá vou ter de nadar. (Ainda bem que é metafórico, porque não sou apreciador. Por
isso também não disse que tinha que remar, por ser algo que gosto e, por gostar, tomar isso em sentido
literal e não entender o fundo das palavras.)
Nota: No mapa interactivo da Cidade, no lado do Lago oposto a este fica o sector Investigação, e
a seguir o sector Ensino. É, por isso, natural que tenha que atravessar o lago – quando dispuser de
recursos íntimos para o efeito.
*

Primeiro dia de ar livre. Para evitar males de ansiedade, não fui prevenido. Senti-me bem
como a criança que sai para o recreio. Não é que não goste da sala de aula e da aula, mas gosta mais do
recreio. Sem brincar a criança não vive adequadamente o seu tempo; sem o ar do parque o Martti não
vive adequadamente a convalescença. Ir ao parque é um sinal de liberdade; liberdade como precioso
bem que houvéramos perdido e se achou. Finalmente. É um sentir-se não preso de si mesmo, dos
remorsos, daquele camartelo de culpa que castiga, é um não sentir constringido o bater do coração nem
restringido o sonho e a vontade de voar. Ir ao parque foi uma carta de alforria.
Perguntarão como é que um acto tão corriqueiro produz tão grata sensação. Responderei que a
gratidão pelas coisas simples é elevado louvor a Deus.
Sentir-se integrado numa realidade exterior a si e percebê-la diferente de si, é uma vitória para
quem gravitava em torno de um mundo fantasmagórico que só tinha realidade para o próprio e não
condizia, em nada, com o exterior. Havia sempre um desfasamento incómodo, alucinante e gerador de
angústia.
A última peça que estava fora do sítio foi posta no seu lugar. Ir ao parque e ficar de olhos
marejados de alegria era há bem pouco tempo, logo ali atrás no espaço, algo impensável.
(Confundo tempo com espaço. Isso ondula e se calhar inexiste.
Talvez exista, mas como não tem forma linear fica confuso.)
Ainda não foi vez de ir ao lago para não rebentar, de alegria que fosse. E não posso rebentar,
porque seria suicídio.
Ai!, não posso, nem quero, pensar nisso, estraga-me a alegria. Mas, graças a Deus, o pensar
não me leva, de imediato, à borda das abismais fauces do inferno. Foi só um arrepio, que o roçagar da
brisa na folhagem afastou.
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*

Embora na minha cabeça fervilhem pensamentos, não tenho assunto para conversas a dois ou
três. Não é que despreze pessoas e companhia, mas sou feito de silêncio. E é assim que por estes trilhos
alcantilados ando, meneando acenos de cabeça àqueles com quem me cruzo e àqueles que, sós ou em
grupo, de pé ou sentados, se detêm a olhar-me. Devo parecer-lhes bizarro, ou só curioso, não sei. Esta
gente maioritariamente do sul estranha um esquimó, porque no meu perispírito, além das mazelas
humanas, está patente a origem setentrional. É como que um casaco de pele de urso, que faz com que
nos adaptemos ao frio em lá encarnados.
Mas, em abono da verdade, não desdenharia a companhia de uma alma feminina, com cuja
sensibilidade eu me afinizaria.

*
Um aforismo entre dois asteriscos: o que já foi continua a ser presente.
(Explicarei isto e a razão um dia em que esteja mais bem disposto.)

*

Depois do asterisco convém esclarecer que isto aqui, no que me concerne, tem a sua semelhança
com os dias na Crosta relativamente aos humores. É que basta o pensamento ir para logo se estabelecer
um liame com o destino; se vai para onde não deve, lá aflora o neurótico depressivo.
A memória é a prova de que não há, em rigor, passado; e como o que se chama futuro é apenas
um vasto campo de possibilidades, tudo e só é presente.
No dia em que, por exemplo, encontrar a minha mãe, nesse momento todas as vezes que nos
cruzamos ao longo dos séculos serão indissociáveis do presente, do agora.
O agora é de provas e de expiações, nada mais existe, quer antes, quer depois, porque o que
possa ter sido antes transformou-se, diluiu-se, no agora, e quando o que há de vir fizer sentido será
agora.
Eternidade será isto, aliado ao facto do não morrer.
Deixem-me ir ao lago.

continua
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A FORÇA DO CRER
Arlindo Pinho

“Tudo é possível àquele que crê”.
Estas palavras saídas da boca do mais elevado Espirito que pisou a Terra, dão-nos que pensar. Da boca
para fora, numa ou noutra coisa, todos dizemos que cremos, mas não é verdade, e se o é para alguns,
serão realmente muito poucos. Crer de verdade, é ter a verdadeira fé, a fé que não duvida, não hesita, é
ter a certeza absoluta. Mas para ter tudo isso, é também necessário muito estudo, muito conhecimento,
num trabalho principalmente voltado para a sua própria melhora, com comportamentos quase
irrepreensíveis para poder manter-se numa sintonia superior, adquirindo assim as bases solidas,
necessárias á força da verdadeira fé ou do verdadeiro crer. Mente aberta ao conhecimento, mas
também coração atento para sentir as verdades que lhe vão chegando. Mente capaz de analisar e
coração preparado para dar ou não a sua concordância.
Nós dizemos (aqueles que o fazem) que acreditamos em Deus. Será que até nisso estamos a ser
sinceros? Se acreditássemos verdadeiramente, teríamos certeza de que todos eramos seus filhos,
portanto seriamos todos irmãos, e na verdade crendo ou não, espiritualmente o somos, mas se
realmente o cremos, porque não agimos de acordo com essa realidade? Acaso um irmão, salvo raras
exceções, mata o outro ou sequer o maltrata?
Se crêssemos de verdade em Deus, como Criador e pai de todos, não haveriam fronteiras a dividir povos
e nações, não importaria a cor da pele, a raça, o idioma; a família seria apenas uma: A “Humanidade”.
Os bens seriam distribuídos mais equitativamente; não haveria gente a morrer á fome nem por falta de
tratamento médico ou remédios, enquanto outros estragam a sua própria saúde pelo excesso de bens e
condições materiais, falhando na prova a que se propuseram e desperdiçando a oportunidade evolutiva
que a vida lhes concedeu.
Quando Jesus nos ensinou a mais perfeita oração para nos dirigirmos a Deus, já nos dava a certeza da
nossa condição de filhos de Deus e seus irmãos, pois a oração logo se inicia com estas palavras: “Painosso”. Nosso é de todos, é único, de toda a humanidade, incluindo o próprio Jesus. Até hoje não
entendemos isso.
Na realidade nós não cremos de verdade, não temos a verdadeira fé. “Se tiverdes fé ainda que seja do
tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha: muda-te daqui para ali, e ela mudar-se-á”.
Foi Jesus que o disse, e ele sabia muito bem do que falava. A fé ou o crer de verdade, é ainda uma
conquista a fazer por todos nós, ainda temos muitas virtudes a conquistar, e esta não está ainda tão
perto como às vezes julgamos.
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Deus deu-nos a consciência, para a usarmos como se fosse um espelho
interior, para nos olharmos e alinharmos, corrigirmos e mudarmos tudo
o que não estivesse bem em nós, tanto a nível de pensamentos e
palavras, como em atos e atitudes, em todos os comportamentos, mas
nós preferimos apenas olhar, e por varias vezes ao dia, o espelho de
vidro, que apenas nos mostra as aparências externas; verificamos se nos
agradam ou não, e se não, lá damos nós mais uns retoques no cabelo ou
maquilhagem, uns alinhamentos na roupa ou a trocamos mesmo, e até
quantas vezes, conforme o lugar para onde vamos, verificamos em
frente a esse espelho, qual é a expressão facial que mais se adequa às
circunstâncias, ao lugar e pessoas que estarão presentes? E o mais
importante, o espelho interior, o da consciência, aquele que nos mostra
tal como somos na realidade, esse nem sequer nos passa pela cabeça
em consultar, mas é para esse que devemos olhar sempre, pois se em
frente a esse nos parecermos estar bem, podemos ir sem medo a
qualquer lugar e apresentar-nos a quem quer que seja, que estaremos
com a melhor apresentação que nos é possível, a melhor que temos, a
nossa; não pareceremos, seremos.
E embora tudo na Natureza nos convide a crer e o Planeta esteja
preparado para nos dar tudo o que quisermos quando cremos, claro
que não quando queremos, mas no tempo certo, sempre regidos pela
lei da justiça, continuamos a não crer.
As próprias descobertas científicas nos dão mais força para crer. A
descoberta do telescópio e do microscópio geraram mais fé que todos
os dogmas e todas as liturgias das religiões. Muitas das coisas que se
comprovaram existir através deles, tanto no macro como no
microcosmos nos deram mais fé para acreditar em Deus e na perfeição
de toda a criação, mas ainda duvidamos. No entanto, será através dessa
compreensão das coisas e das nossas próprias buscas, que um dia
alcançaremos a verdadeira fé, o crer de verdade, onde, até mesmo
aquilo que ainda não tiver sido confirmado nos será objeto de certeza,
pela então já alcançada intuição-verdade, conseguida nesse caminho
evolutivo de crescimento íntimo e real.
Nessa altura, e até mesmo hoje, onde a grande maioria já se esfoça por
ter fé e crer, aqueles que se dizem céticos, serão e já o são, uma força
negativa e estéril, que não pode nem dá qualquer fruto. O pessimismo é
uma consequência inevitável da descrença, como o otimismo o é da
crença, e é caso confirmado que o pessimismo não leva ninguém a lugar
nenhum.
“Tudo é possível àquele que crê”. Disse-o o Divino Mestre. Acreditamos
ou não?
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Margarida Azevedo

Ao tempo de Jesus, o Judaísmo não tinha um centro de ortodoxia. O próprio Templo
não era um centro unificador ideológico. A ele convergiam os grupos mais diversos, tais como baptistas,
zelotas, fariseus, aos quais se juntou um novo grupo, os cristãos.
Para além das abordagens teológicas que caracterizavam cada grupo, face à Lei e aos
profetas, bem como as singularidades ritualísticas entre si (os banhos rituais entre os essénios, por
exemplo), o modo de orar era um elemento identitário característico. Orar com os essénios não era o
mesmo que com os zelotas.

Este elemento, porém, não caracteriza o orante quanto ao “quem é”, mas quanto ao
“como é”. “Diz-me com quem oras, dir-te-ei como és”, isto significa que o modo de orar é identitário
da espiritualidade do orador. Dito de outro modo, “Com quem oro é como eu sou”: essénio, zelota,
cristão, etc.
Ao “quem é” responde-se: “É X, o filho de Y; “É A, mulher dos filhos de C”; “É D, da
localidade Z”. Há o recurso ao exterior a si para identificar uma identidade parcial, tal como tribo,
família, nacionalidade e naturalidade.
Ora, o ”como é” é mais complexo do que o “quem é”. O “quem é” pertence ao nome,
ao que é discriminável no espaço e no tempo; o “como é” fala de uma natureza que ultrapassa as
questões do nome, é uma identificação fora da impressão digital familiar, tribal ou religiosa.
Pergunta-se: O que é orar? É sentir estados de consciência; sensações inefáveis,
desapossar-se de si; é acreditar que algo vai acontecer e que se gosta; é estar espectante; é,
basicamente, mudar o sentido às palavras por meio de uma vontade. Orar é sentir forças e esperar que
elas ajam sem barreiras.
Por meio dessa vontade, o orante apela simultaneamente à transformação do mundo.
Por isso, a oração é tanto mais sublime quanto mais se espalha, transpondo o débil e limitado horizonte
do orante. Como é que se dá esta passagem? De que forma o “como é” se transcende e se ultrapassa?
Na oração, há uma possessão característica, pois aquele que ora sente-se possuído por forças. Ao
expor-se-lhes, surgem revelações donde a maior é tomar consciência de que algo infinitamente grande
se minimiza descendo ao muito pequeno, num momento de uma intimidade que se não expressa por
palavras, fazendo-as surgir, num sem sentido, o mesmo é dizer, num sentido que não lhes pertence,
num ímpeto de dizer o indizível. O ”como é” une-se ao universo de tal forma que este toma as
dimensões do seu coração.
Não se pense que isto tem a ver com o universo mágico. Não se trata de uma coisa
passar a ser outra, mas de se manter a mesma, porém com outro modus operandi. Isto é, os afectos
exortam o “como é” a que, fervorosamente e por meio de práticas que agradem ao Absoluto, suplique
a Sua presença junto de si e do mundo. O material e o imaterial encontram-se no sem sentido das
palavras do “como é”.
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Este sente-se, por isso, interprete no universo discursivo do outro/novo sentido das
palavras, o que para ele significa poder. A palavra pode curar, libertar, purificar, apoucar o mundo à
palma da sua mão.
Será o universo “como é” um mundo de fantasias, criador de super-poderes,
paradigma de inconscientes perturbados ansiosos de liderança? Para bem das nossas consciências,
entende-se por oração um discurso para o bem. Se com Jesus temos o Pai Nosso, oração identitária dos
cristãos, que põe em cheque a dimensão hipócrita da vida, e acaba radicalmente com o sistema
religioso da troca, temos, por outro lado, como complemento, o cosmopolitismo da força da palavra,
pois o Pai Nosso é uma oração cósmica e passível por ser dita em qualquer credo. Isto é, a cordialidade
e o bom entendimento entre todos os que vivem debaixo do Sol é elemento purificador tão forte que
dá sentido e força à oração. É identitária para os cristãos, mas é universal na boca do seu profeta.
Como ela aprendemos que orar e estar de mal com alguém é anular a força da oração e,
reciprocamente, o que é pretendido atingir.
Daqui se infere o quanto ainda estamos longe de tais vivências. A nossa fragilidade
leva-nos a cair numa lógica implacável: Dar a Deus para que Deus dê. Logo, quem mais dá mais recebe;
o outro é mau, não posso aproximar-me dele. Erro puro.
Não somos fatalmente infelizes, somos cruelmente hipócritas. As longas preces são
uma teatralização. A oração em grupo transformou-se num espectáculo para atrair fiéis. Para não se
tornarem enfadonhas e despropositadamente repetitivas, o ministrante faz-se auxiliar de
equipamentos apelativos.
Além disso, o universo orante não é compatível com o negócio. Ninguém paga a
ninguém para orar porque todos nascem preparados para o fazer. Isto significa que a oração é o
discurso de um particular que se transcende. Esta força inata impõe-se por uma espiritualidade
centrada na misericórdia da Divindade, que a todos dá os meios salvíficos. Assim, Aquele a Quem se
ora não nos ama por muito orarmos, nem por muito lhe ofertarmos sacrifícios e outras oferendas. Ele
ama-nos antes de nós O amarmos, e porque somos amados conseguimos amar. Temo-Lo dentro de
nós.
É este o apontamento a registar no nosso coração. Estamos perante um novo registo
existencial que consiste numa mudança radical, de tal forma que corta pela raiz com a lógica negocial.
Com Jesus, inaugura-se o dom do amor como a transcendência da palavra que, na
oração, tem o poder ilimitável do Bem.
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Estudos Multidisciplinares
Terças-feiras, 20:30 – 21:30
Com: Maria Carlos Cativo, António Pinho da Silva, Filipa M. Ribeiro , Lurdes Lourenço

Estimados amigos,
É com serena alegria que vos saúdo.

Felizes sois se vos dispondes a aprender, sem temor nem
preconceito. O magnetismo, como fenómeno natural, não é de
ignorar; o magnetismo, como ciência, é de estudar.
Felizes, portanto, sois por vos terdes disposto a este Encontro,
onde se trocam saberes e experiências, visando a saúde integral.
Desde sempre o homem dispôs destas possibilidade e faculdade,
e desde sempre o homem a utilizou em seu favor (e às vezes em
desfavor).
O Espiritismo em boa hora adoptou o Magnetismo como seu
parceiro na educação e na libertação dos homens. E por isso, não
é desprimor que tomeis o outro braço da doutrina, porquanto
Kardec foi claro em estabelecer a parceria entre Magnetismo e
Espiritismo.
Usem-no, o magnetismo, mas não esqueçam a vertente espiritual
do mesmo; usem-no, o magnetismo, mas usem-no com
simplicidade de processos, sem atavios inúteis e às vezes
esdrúxulos.
Sejam cristãos e ponham em marcha o amor; sejam cristãos e
cumpram o Cristo, indo, ensinado e curando.
Crede, amai, fazei. Com Jesus tudo é possível.

Vosso,
Uhro
(psicografia deAPS)
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