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“ESPERANÇA PARA SEMEAR – PACIÊNCIA diferentes graus de evolução de cada um, e consequentemente, na diferença de compreensão e de
PARA COLHER‖
“…Aquele que semeia saiu a semear; e, enquanto
semeava, uma parte da semente caiu ao longo do
caminho…”
“…Mas aquele que recebe a semente numa boa
terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende cento, ou sessenta, ou trinta por um.”(E.S.E. capXVII, item 5 ).
Todo aquele que sai para semear vai cheio de
esperança de que toda a semente que lançar germine, cresça forte e sadia e que dê bons frutos, para
uma colheita farta. Entretanto, todos sabemos que
temos que lhe dar o tempo certo para que tudo isso
aconteça e, com certeza, ninguém vai, nem pode,
obrigar a que a semente germine, dê flor e apareça o
fruto de um dia para o outro, só porque essa é a sua
vontade.
A Natureza presenteia-nos com uma incontável
variedade de flores que nos encantam e nos fascinam e, certamente, não deixamos de as achar belas
nos vários passos da sua maturação, nem deixamos
de gostar delas por não serem todas da nossa cor
preferida. Temos que dar-lhe o tempo necessário
para que possam germinar e florir, segundo a sua
natureza e seu próprio ritmo.
Parece-nos, pois, racional que tenhamos o
mesmo comportamento para com os nossos semelhantes, irmãos de caminho, pois cada um tem seu
próprio ―marco individual‖ nas estradas da vida, e
não nos é permitido violentar a sua maneira de
entender, comparando-os com outros, ou forçando-os
com a nossa própria impaciência para que cresçam
ou evoluam como nós achamos que deveria ser.
Há muitas diferenças entre todos nós. Se as
admitimos exteriormente (no aspeto físico, na forma
de vestir, de sorrir, de falar, de olhar, de se expressar, etc.) por que então não admitir que essas diferenças possam também existir a nível interior, nos
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assimilação do que nos é ensinado?
A nossa ansiedade não vai fazer com que as
rosas floresçam e as plantas e árvores deem frutos
instantaneamente. Respeitemos pois, também, as
possibilidades e limitações de cada um.
As nossas bases psicológicas são formadas
nas experiências de ontem, são raízes do passado
que nos dão as condições do presente para podermos seguir em frente, nos processos de iluminação
interior. Quando as raízes e os caules não são suficientemente fortes, há bloqueios na nossa consciência, tanto intelectual, como emocional. Há um mecanismo que trabalha de forma a que assimilemos
somente o que conseguimos digerir da informação ou
ensinamento recebido. Assim, a capacidade de perceber a realidade das coisas funciona na base do
“potencial‖ e da ―viabilidade evolutiva‖, e, portanto,
impor às pessoas ―serem sensíveis‖ ou que
“progridam‖, para além de desrespeito à sua individualidade, é fator perigoso que pode destruir qualquer tipo de amizade ou de simples relacionamento.
O nosso património de entendimento, de compreensão e de discernimento é de aquisição lenta,
pois antes da assimilação torna-se-nos necessária,
muitas vezes, uma longa ―digestão‖ feita de suor e
dor.
A boa absorção ou abertura da consciência
acontece somente no momento em que não nos
prendemos á forma, mas nos aprofundámos no conteúdo real: “ quem não quebra a noz, só lhe vê a
casca‖, mas só o tempo lhe traz, à consciência, o
―despertamento natural‖ e o amadurecimento psicológico”.
Reforçando esta ideia, podemos ler no texto do apóstolo Marcos, 4:28: “porque a terra por si mesma
frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por
último o grão cheio na espiga”.

continua pag. 5

queria ver teu rosto e depois pintá-lo
para tê-lo tão perto dos meus olhos
quanto o tenho junto ao coração.
queria lembrar-me do que só me contam
porque assim saberia quem me afagou
no gesto das palavras que o vento levou.
queria que a música tivesse das rosas
o olor e os matizes de todas as cores
pra compor no céu esta canção d’amor…

Tanto querias que viesse, que vim. E
vim às palavras, porque no gesto sempre
tenho estado, sem ausência de tempo algum.
Na terra a vida era trabalho, na espiritualidade trabalho é vida. Não tenho tempo
para palavras, embora as diga. Da escrita
outros se ocupam e os filósofos são mais
capazes. Quando muito sei dizer palavras singelas, relativas a coisas simples, às vezes
comezinhas. Certamente que sim, que sei
pensar, mas sou mais de agir e, portanto,
outros que falem. É por isso que te pareço em
silêncio. Mas sempre estou. Como poderia
não estar?
Se o coração é o tesouro, estamos
onde está o amor. E agora que já não preciso
de reencarnar, como poderia estar convosco
se me ausentasse?
Estou e estarei ainda que não me
ouçam a voz, mas enquanto procederdes
segundo a justiça sereis os meus dizeres.
Como poderei estar mais próximo?
[Mãe] Rosa
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Rosa Fernandes (da Helena)
17/09/1883 — 14/03/1961

Pintado mediunicamente em 20/03/2011 por APS

05/05 – Jesus replicou: “Se falei mal, mostra onde está o mal; mas, se falei bem, porque me
bates?” – Jo 18, 23
Quando a verdade incomoda, reagimos mal, muitas vezes de modo agressivo, porque nos
melindramos. Pudera: pois se o melindre é fruto do orgulho e se o orgulho é o último dos vícios
morais a ser vencido…
11/05 – Abraão respondeu-lhes: «Se não dão ouvidos a Moisés e aos Profetas, tão pouco se
deixarão convencer, se alguém ressuscitar dentre os mortos.» - Lc 16, 31
A um incrédulo sistemático nem os factos o fazem mudar de opinião. É um cego que não quer
ver e que de si próprio duvida. Nada mais aceita que não seja as suas construções mentais, não
cuidando de distinguir o que lógico do que é absurdo, raciocinando.
18/05 – Jesus, suspirando profundamente, disse: «Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo: sinal algum será concedido a esta geração.» - Mc 8, 12
Andamos à espera de grandes sinais públicos reveladores da vida espiritual para então iniciarmos o trabalho da nossa reforma moral, mas o que mais nos move é o adiamento desse começo e por isso ignoramos os sinais diários que nos acontecem em secreto, às vezes bem evidentes.
25/05 – “Porque a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não
dá lugar ao remorso, enquanto a tristeza do mundo produz a morte.” – 2 Cor 7,10
A tristeza segundo Deus é aquele remoque da consciência após qualquer ato menos próprio e
de que bem nos damos conta e que, se atendido, nos fará doravante evitar repeti-lo, não dando,
por consequência, lugar ao remorso futuro. Por tristeza do mundo poderemos entender aquela
de não possuir as coisas do mundo que a ambição deseja.
01/06 – Assim como houve entre o povo de Israel falsos profetas, assim também haverá entre
vós falsos mestres; introduzirão disfarçadamente heresias perniciosas e, indo ao ponto de negar
o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si mesmos uma rápida perdição. – 2 Pe 2,1
Sobre o orgulhoso e o vaidoso pende permanentemente a ameaça de se convencerem iluminados descobridores de verdades improváveis, obedecendo algumas a sólidos planos de destruição das aquisições válidas. No espiritismo, conhecemo-la como fascinação.
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DOENÇA E SAÚDE
Analisando o ser humano, hoje, verifica-se que vive num emaranhado de doenças e de dor, que a todos
bate à porta, e por vezes essa dor é tão tormentosa e dolorosa que muitas pessoas põem termo à vida. Muitos
dos estudiosos desta problemática pensam que a melhor resposta a esta condicionante é a prática da eutanásia, para que a doença deixe de ser tormento para aqueles que a suportam. A medicina na generalidade vê a
doença no corpo físico (na matéria) e aplicam-se medicamentos para a terapia, mas muitas doenças há que o
medicamento não resolve, só alivia.
Constata-se que muitos desses enfermos ligados a religiões que têm Deus como um ser supremo, amoroso, justo e perfeito revoltam-se, e alguns consideram que Deus é injusto e interrogam-se: “porquê a mim a
doença e não ao outro”.
Analisando a vida no decurso do tempo como nascer, morrer e tudo acabar, entendem-se algumas destas revoltas. Mas se Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas, bondoso, justo e Pai de
todos nós, como podia
dar a dor só para alguns, a
riqueza material a
outros e outros mais a viver
em condições miseráveis. Se a humanidade parar
para pensar e fizer uma
análise mais racional, concluirá que as doenças
têm de ser vistas numa natureza mais profunda.
A Doutrina Espírita traz-nos o esclarecimento
sobre o porquê das
doenças.
Criando-nos
Deus à sua imagem, mas no
estado de ignorância,
com inteligência para obtermos o conhecimento e
com o livre arbítrio para escolhermos os caminhos a
seguir, as atitudes a tomar e
as acções a praticar,
conclui-se que Deus não criou
nenhum Espírito com
enfermidades ou desequilíbrios, estas (as doenças) são resultado de em
sucessivas reencarnações, andarmos a prevaricar
contra a Lei Deus.
Daí a doença e o
sofrimento serem consequências da violação da Lei
Divina. Emmanuel (Justiça
Divina) esclarece que
todos nós “somos doentes em
laboriosa restauração”, devido aos débitos contraídos noutras vidas e acentua: “Todos nós somos enfermos
pedindo alta”. Não desanimemos. Por enquanto a Terra é um planeta de provas e expiações na qual renascem, em massa, Espíritos falidos perante a Lei Divina.
Como superar as nossas doenças, aliviar nossas enfermidade,s as nossas dores? Começando por aceitar
a doença e agradecer ao Pai por permitir que ela nos acompanhe. Como diz o irmão X (Luz Acima) o sofrimento é aguilhão benéfico. Libertemo-nos das inferioridades, do ódio, da maledicência, da inveja, do orgulho, porque lesam o corpo e a alma.
André Luiz afirma que: “Se a mente encarnada não consegue ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões (ódio, inveja e ideias de vingança) ela entrará em sintonia com irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando com essas
emissões mentais e podendo levá-lo à doença”.
Esforcemo-nos para compreender, entender e aceitar a Lei Divina, vencendo os nossos vícios e imperfeições e rogando aos bons Espíritos através da oração sentida ajuda para o alívio das nossas dores e conquista da saúde integral.
Atendamos que as doenças são da alma e não da matéria densa que constitui o nosso corpo, esta, a
matéria, é um reflexo da alma.
Muita paz.
Pedro Carvalho
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(cont. pag. 1)
O Mestre aceitava plenamente a
diversidade humana. Ele opunha-se a toda e qualquer comparação do nível psicológico dos seres e,
por isso, lançou a parábola do semeador, com o
intuito de que entendêssemos que a melhor ajuda
que poderíamos dar aos nosso companheiros de jornada era simplesmente lançar a semente e esperar
com toda a paciência.
Nesta parábola, para exemplificar a diversidade de capacidade de compreensão dos homens
Jesus comparou-nos aos diversos terrenos, aos
quais foram lançadas as sementes da vida.
As que caíram ao longo do caminho e os pássaros logo as comeram, representam as pessoas de
mentalidade bloqueada ou muito restrita ainda, que
recusam todas as possibilidades de conhecimento
que não esteja de acordo com o que elas sabem, ou
até qualquer forma que venha modificar a sua vida
ou interferir nos seus horizontes existenciais. São
estes, seres de compreensão e aceitação diminuta
ou quase nula.
A parte das sementes que caíram em local
pedregoso, onde havia pouca terra e logo brotaram,
mas que ao surgir o Sol, logo as queimou, porque a
terra era pouca a as raízes não eram suficientemente profundas, são comparadas àqueles que não
suportam o ‖calor da prova‖ e por serem pessoas
de convicções “flutuantes”, rapidamente, ao primeiro trabalho ou sacrifício, abandonam todos os seus
projetos e intenções.
Os espinheiros que, ao crescerem, abafaram
as sementes, são comparados às “ideias sociais”,
que criam como que uma blindagem ás mentalidades dos seres humanos, pois já no tempo do Mestre,
as leis do “torah”, asfixiavam e regulamentavam
tanto a vida privada como a pública. Jesus combateu
sistematicamente estes “espinhos da opressão”,
na pessoa daqueles que observavam com rigor os
rituais e determinações das leis, em prejuízo da

pureza interior, e desqualificou todo o espírito de
casta entre as criaturas da sua época. As pessoas
que não pensam por si mesmas, acabam por cair no
domínio das “normas e regras”, sem poderem
erguer muito a sua mente, restrita pelas ideias vigentes, o que os faz viver em grupos frustrados, visto
que o seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os
níveis permitidos por essa comunidade.
A parte das sementes que caiu em boa terra e
deu frutos abundantes, compara-as Jesus àqueles
que souberam ao longo dos tempos manter a mente
aberta, usando todas as suas capacidades de inteligência e raciocínio para irem adquirindo conhecimento, que iam guardando depois de confrontado
com a razão, sem se fecharem em quaisquer normas instituídas que não lhes dessem a liberdade
para pensar, raciocinar e aceitar ou não aquilo que
lhes era ensinado. Esses prepararam a terra no seu
interior e ao ouvirem qualquer ensinamento de verdadeira sabedoria sabiam de pronto seu verdadeiro
valor e, rapidamente, o assimilavam para seu próprio
progresso. “Quem tem ouvidos de ouvir, oiça”.
Portanto, compreendamos nós que somente
temos o dever de “semear‖, com infinita esperança;
porém, não podemos esquecer que o crescimento e
a colheita farta vão depender do “tempo necessário”, da ―chuva da determinação humana‖ e do
“solo fértil” da ―psique do ser‖, onde caiu a semente. Até á colheita, teremos que adquirir mais um dom
espiritual: a “paciência”.

Arlindo Pinho

O amor cobre uma multidão de pecados. Dito isto, resta amar. E resta amar porque a
todos nos cobre uma multidão de pecados que o amor há de apagar – e que às vezes só o aguilhão da dor
nos espicaça a amar. Por isso a dor e o amor são remédios para os males que nos afligem; males que nós
próprios criamos com excessos de vária ordem; excessos sobretudo de âmbito moral que depois descambam em excessos de ordem material. E então, porque a sabedoria divina criou um mecanismo que é ele
próprio constituinte do homem e dele inseparável – o perispírito – no qual tudo quanto é dito e feito se regista, lá estão os germes das doenças, as manchas energéticas que hão de marcar o futuro daquele que as
tem.
Feita a sementeira de dor, este é o remédio que surge em primeiro lugar para a toma; depois deste
tão amargo surge o remédio do amor, de toma voluntária. Mas, quantos optam por este? A inteligência não
atinge? Talvez o problema não seja tanto de inteligência mas mais de vontade, que é débil. O problema,
parece, se a inteligência e a vontade não cumprem, parece, portanto, de não ter sofrido ainda o bastante.
―Que queres que eu faça?‖ – pergunta ainda Jesus a nós outros enfermos. E poderá ele dizer, em
complemento da pergunta inicial: ―Quero, a tua fé te salvou‖? Porque a fé só nos salva se for operante; operante em si e no outro. Operante em si pelo amor que sente como conjugação da inteligência e da vontade,
e operante em relação ao outro pela caridade. Só assim a saúde; saúde da alma e do corpo.
―Levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados‖: a dor cumpriu o seu papel acicatador para que
o amor seja a saúde.
Agostinho da Silva
p/ aps
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―Nunca é por demais insistir na reforma moral. Como
foi dito – e sabeis – o espírito, pelo perispírito, enforma o
corpo. Daí que as doenças e toda a sorte de enfermidades
que se manifestam e revelam no corpo têm sua causa na
enfermidade do espírito, que sendo visível no perispírito
como uma anomalia semelhante à orgânica, física, é de origem moral. Que são os vícios, os desvios de conduta, os
males de pensamento e de sentimento senão vícios do
espírito a manifestarem-se em erros, equívocos, baixezas,
vilezas, fraquezas mil?
O que sucede no corpo físico é repositório de toda
essa atividade inteligente do espírito. Ora, então, a saúde
só acontecerá se o espírito for ele mesmo saudável. Para
tanto é ele, espírito, que tem de tratar-se e trata-se educando-se, trata-se fazendo ascese. Tem de libertar-se da
matéria que tanto o aprisiona e de que é outro tanto prisioneiro voluntário, porque a animalidade ainda o seduz.
Aspira à saúde e à felicidade, mas quer consegui-lo
sem esforço – esforço de despojamento da ganga do
egoísmo, da luxúria, da sensualidade, da cupidez. E do
orgulho que, como referido pelos Espíritos da Codificação,
será o último vício a ser vencido. Mas certamente que
quando apenas restar esse [vício] ao espírito, este já será
saudável, o que se refletirá positivamente no corpo físico.
Urho‖
p/aps

Sempre por aqui ando.
Dada a minha necessidade de andar
Escolhi andar convosco.
Sois quem eu amo, nem sei porquê.
Surgistes-me no caminho quando seguia sem rumo
E fostes um sentido obrigatório que se me impôs.
Ando por aqui porque tenho que andar por algures.
Mas amo andar e andar por aqui.
E como amo andar, não é dura pena.
Mas tenho que andar, foi algo que me impus.
E assim vou e vou por aqui.
Sou feliz por andar.
NO
P.S. : E como vês, emociono-me.
P/aps
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NOTICIÁRIO DE ABRIL
Dia 15: Tivemos connosco a ―nossa‖ Manuela Vieira, dirigente do Centro Cultural Espírita do
Funchal.
Dias 16 e 17: Presença nas Jornadas de Cultura Espírita, da ADEP, em Óbidos.
Dia 17: Presença na homenagem a Divaldo Franco, promovida pela UERP, na Maia
Dia 22: Em representação da UERP, tivemos connosco José Augusto, a Escola de Beneficência e Caridade Espírita, de S. João de Ver.

23/24/25: ENJE, Lagos

No dia 23 de Abril, por volta das 16:00h, chegámos à Escola EB 2,3 das
Naus para o “nosso” ENJE. Fomos divididas pelas oficinas, as quais
eram: Pintura, Dança, Teatro e Música. A Rita e a Eva foram para a oficina de Dança e a Aline para a oficina de Música.
“Ao chegar à oficina de Música, como fui a última a chegar tentei inte-

grar-me bem dentro do grupo e das músicas, o que foi bastante fácil
porque fui muito bem recebida tanto da parte dos jovens como do
coordenador, Reinaldo Barros.
O grupo de música, foi um grupo bastante unido, pois todos tiveram a
oportunidade de dar a sua opinião para que tivéssemos um bom resultado na apresentação. O resultado do nosso trabalho foi melhor que o
esperado, o que foi bastante gratificante.” (Aline)
“Quando chegámos à oficina de Dança, tivemos que aprender a coreografia que as outras já tinham aprendido. Fomos bem acolhidas pela
Carolina (coordenadora) e pelas outras jovens.” (Rita e Eva)

Depois do jantar, tinha um convívio para quem quisesse com karaoke e
um filme, mas como estávamos muito cansadas, fomos para a Residencial Solar, onde estávamos hospedadas, para irmos dormir.
No dia seguinte, as actividades começaram às 09:30h, com actividades
físicas, que eram uma caminhada até à praia. Depois às 11:00h voltámos
para as oficinas para darmos continuidade aos ensaios.
No fim de almoço, às 15:00h, tivemos o ensaio geral com todas as oficinas para a apresentação do espectáculo que tinha início às 18:30h, e
que correu muito bem. No fim do espectáculo jantámos e fomos para a
Residencial dormir.
A última actividade era um peddypaper pela cidade de Lagos, em que
em cada etapa tínhamos que responder a uma pergunta sobre a Doutrina Espírita.
Quando chegámos à escola, tivemos o encerramento em que cada associação teve a oportunidade de dar a sua opinião sobre o ENJE. No fim
foi o almoço e depois regressámos a Vale de Cambra.
“ Gostámos muito deste ENJE, desde a organização, simpatia e convívio

entre todos.
Foi ESPETACULAR! ”

Até para o ano, no Porto.
Aline, Rita e Eva 
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Três perguntas a
Lurdes Costa
Foi das primeiras pessoas a vir a este Centro Espírita quando ele abriu portas. Passados anos continua a frequentar. Porquê?
O facto de sermos das primeiras pessoas a frequentar o centro desenrolou-se com a
necessidade de uma ajuda, neste caso para a nossa filha mais precisamente.
Com o decorrer do tempo fomos aprendendo e obtendo respostas para certas dúvidas
que a religião católica (igreja) nos induz e oculta. O interesse das questões tratadas
neste centro é o factor essencial para a nossa presença passado este período de tempo. Conseguimos desenvolver o nosso conhecimento e encontrar certas explicações
para situações por que passamos e normalmente ignoramos, porque nos passa despercebido ou nem damos o devido
valor.
Apercebemo-nos que a vida não se resume ao que é físico, existe mais do que isso.
O conhecimento do espiritismo trouxe algumas mudanças à sua vida?
O conhecimento do espiritismo promoveu algumas mudanças na minha vida. Mais serenidade no meio familiar, compreensão, e para além disto sentimos que aprendemos algo e que adquirimos alguma instrução.
Para além disto, deixamos em certa parte de alimentar o que por vezes é um dogma, que desde jovens acreditamos
numa ideia porque nos é incutida e não reflectimos para pensar o porquê. Ao reflectirmos e ao sermos um pouco mais
cépticos encontramos mais razões lógicas para certos ideais católicos “intocáveis”, isto é claro que nos dá outro entendimento para acontecimentos do dia-a-dia e da vida.
Que livro(s) espírita(s) anda a ler?
Neste momento ando a ler “O Livro dos Espíritos”, e aconselho qualquer pessoa interessada neste tema a lê-lo, pois
consegue ter uma introdução para entender este “mundo” da doutrina espírita.

Tirando Dúvidas
Multiplicação dos pães (Génese, cap. XV)
48. - A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais têm intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo
tempo, as zombarias dos incrédulos.Sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos
ele não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob
forma diferente da ordinária, uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo.
Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um
fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorra ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de
espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a
Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo; nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também,
talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a
necessidade material de comer.
Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranqüilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem
figurada que lhe era habitual e admitido que realmente houvessem trazido alguns pães, que estes bastariam para matar
a fome à multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento, com o lhes dizer: «Dai-lhes
vós mesmos de comer.» Ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra.
Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O
prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão
imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais
do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria.
Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes.
N. da R.: Uma ação mental forte pode provocar sensação de saciedade (Sublinhado nosso)
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