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Margarida Azevedo

Fora das grandes temáticas existenciais da tragédia grega, lembremos Antígona, de Sófocles, em
que os deveres de família e os da cidade entram em conflito; quando a tragédia é a tomada de decisão que vai
contra uma ordem pré-estabelecida imanente à cidade, baseada numa opção em que a protagonista decide
morrer em nome do cumprimento do dever para com a lei interior, a família, temos o trágico como ruptura entre
o particular e o geral.
Mas a tragédia não é apenas o terreno do conflito ético e político do humano em que os deuses tomam
partido e o mito se impõe com toda a sua força como forma explicativa dos nossos problemas existenciais. A
tragédia também é pertença do religioso monoteísta. A crucificação de Jesus conduziu a uma dimensão trágica da
fé enquanto manifestação existencial de entidades em conflito. Com Jesus não temos propriamente o conflito
entre geral e particular, mas o particular manifestante de uma tanscendência em oposição a alguns aspectos do
geral.
Os tragiógrafos gregos, muitos séculos antes de Cristo, mergulhados no mais fundo sentido do
mito, jamais conseguiriam pensar uma realidade como esta. Jesus não é uma abstracção que se impõe, reflexiva, a
algumas práticas judaicas de então, mas um homem que, muito embora fiel à sua fé judaica remete a mesma para
uma interioridade que, pelo muito amar, é voz directa de Deus. Imanente e transcendente encontram-se na cruz
como maximização da fé. Jesus não foi o profeta da política nem da economia, mas deu os trunfos para, mediante
o Amor e nada mais, conduzir o homem/mulher à mudança do rumo da História.
A dimensão trágica entra também perante a realidade de um judeu (lembremos, antigo discípulo de João
Baptista),condenado à morte como zelota (radical insurrecto e extremista, mas que ele nunca o foi); temido como
possível rei dos judeus; blasfemo porque, talvez, messias (o que ele não queria ser, Mc 1:44); crítico da estagnação
numa tradição que, muito embora identificadora de um povo, tem que naturalmente submeter-se ao progresso,
que não significa anulação mas complementaridade; seguidor/defensor da Lei/profetas, nomeadamente Jeremias
e Isaías; pregador provinciano desejoso de se isolar (Mc 1: 40-45), e, no fundo, insignificante.
Os Cristãos têm-se esforçado por legitimar o mal-entendido desta condenação e, simultaneamente
conferir-lhe uma continuidade teológica: Jesus é o Messias proclamado pelos profetas do antigo Israel. Ora nem as
profecias eram para tão longo espaço de tempo, nem o messias seria, pela sua própria natureza messiânica,
dependente de uma profecia. O sonho colectivo de um povo, geralmente, não é coincidente com os factos
históricos nem com as dinâmicas da fé. O que caracteriza o humano é a sua imprevisibilidade, e Deus não obedece
aos homens/mulheres. Uma das tragédias humanas é precisamente a da ilusão de que diz o que Deus é,
superlativizada aquando da colagem a um profeta.
Quanto ao texto bíblico, este representa a esperança de um povo que pretende viver autonomamente,
esperançoso de que venha um Enviado trazer um modelo de governação que sintetize história/fé, política/religião.
Isto faz todo o sentido. A fé é tão terrena como a esperança ou desejo de libertação. Uma fé não libertadora, isto
é, não praticável na realidade existencial, é uma quimera. A fé tem que ser uma resposta.
Os Cristãos foram construindo um messias que, a pouco e pouco, se distanciou do mundo terreno,
projectando o objectivo da sua existência no para lá, um Reino de Deus longe do mundo. Os Judeus,
contrariamente, pretendiam um messias totalmente voz de Deus mas no mundo, o que significa que sem mundo
Deus está-nos vedado, e sem a fé em Deus não temos fundamento existencial para o mundo.

E a questão impõe-se: Jesus é messias ou não? O messias já veio ou está para vir? Pregador do Reino de Deus
através do Amor, estamos em presença de uma reafirmação de que a política e a fé são compatíveis: o governante é
um messias na medida em que muito ame o seu povo. À semelhança da noção de falsos profetas de que falou o
jovem Jeremias, os quais não são apenas os videntes ao serviço de forças malignas (Jr 14:13-16), como pensam
alguns, infelizmente, mas os que profetizam em seu nome pessoal (idem), mas de políticos que pregam no Templo e
na sinagoga uma coisa e que, no acto de governar, não cumprem com os parâmetros que lêem na Lei. A falsa
profecia é todo um conjunto de interesses particularistas, tornando redutível a prática da Lei a um pequeno espaço,
o lugar de culto e de estudo. Repare-se que todos os profetas desempenharam um papel importante no momento
histórico em que viveram, aliás, a dimensão histórico-política é indissociável dos seus discursos proféticos. Veja-se o
exemplo das grandes temáticas de então: leis injustas, Is 10:1-2; grande propriedade, Is 5:8-10; baixos salários, Jr
22:13-15; pesados impostos, Am 2; 8; 5:11, juntamente com as grandes reflexões religiosas: falsos profetas, Jr
14:13-16; a idolatria, Jr 44, ou ainda aspectos estruturantes da sociedade: luxo, Is 3:18-24; escravatura, Jr 34:8-11.
Ora a tragédia em torno da crucificação de Jesus situou-se mais no campo político do que propriamente
religioso. Depressa a perseguição a grupos religiosos aos quais impunham a culpa da crucificação conduziu a
conflitos evitáveis. Tornou-se uma questão cultural e psico-social, esvaziando o verdadeiro sentido messiânico e
profético. Neste quadro, Jesus é o profeta libertador para lá do político e do religioso particulares na medida em
que ensina um novo modelo de conduta: a universalidade da Lei só faz sentido mediante o Amor, ou seja, governar
é um acto de amor supremo; de um ponto de vista religioso, o bem amar agrada a Deus e garante o Banquete no
Seu Reino. O Messias é um conciliador. Fora disto prolonga-se a tragédia de Jesus na Cruz e não a paz libertadora da
Ressurreição; culpam-se uns, inocentam-se outros, sem perceber que os homens/mulheres são protagonistas quer
na dimensão trágica como na libertadora; todos são prisioneiros em terra estrangeira e todos procuram a Terra
Prometida. Em Jesus é o Reino de Deus.
Mas onde é esse reino? Num mundo distante onde, ao ingressarmos seremos automaticamente bons e
generosos? Um mundo que se nos revela somente após a morte? Um mundo paradisíaco de árvores de fruto
coloridos e perfumados, de leite e de mel? O reino de Deus é aqui e agora, neste mundo, neste momento. O que se
é aqui é-se em qualquer parte. O povo de Deus é o povo da paz espalhado pelo mundo.
Fazer de Jesus um messias ou não torna ninguém melhor ou pior. A fé pode tornar-se o grande mal se
escravizada às convicções quando tidas como as únicas. A fé sem liberdade não é fé, mas uma confusão perigosa de
ideias ao serviço do demoníaco. O infiel é alguém que crê apenas de forma diferente.
Curiosamente, o Messias é reconhecido sem rodeios e sem dúvidas, em toda a plenitude, não por Judeus
nem por Cristãos, mas pelos Espíritos imundos (Mc 3:11). Há aqui uma dimensão existencial que remete,
inevitavelmente, para o enigma. Desta forma, a grande questão prevalece: Quem é Jesus? Podemos afirmar que os
Espíritos imundos são as trevas e que só estas sabem quem é Jesus? A identidade de Jesus só é perceptível pelo
imundo? O que é o imundo? Quem somos nós? Que Jesus representamos nas nossas cabeças/corações? Que noção
temos da sua identidade? Que retrato fazemos dele?
Cristãos, que imagem têm dado de Jesus ao longo da História? Que papel desempenhou a crucificação para
as congregações cristãs? A História é a sequência de actos que acontecem no tempo e no espaço e, se não se
aprender a enterrar o passado para dar lugar a um presente de paz, continuar-se-á a crucificar Jesus no Calvário da
ignorância e a fazer da nossa existência uma tragédia.
Onde é que estavam os apóstolos quando Jesus foi crucificado? Onde estamos nós, judeo-cristãos dois mil
anos depois? Em que lugar nos colocamos na História? As respostas são diferentes segundo os evangelhos. Jesus
viveu a tragédia da solidão, o esvaziamento do humano nos momentos difíceis, a fragilidade das suas convicções
quando elas eram mais necessárias. Porque desceu ele aos infernos das nossas precaridades, da nossa ignorância?
Que fragilidade na força e que força na fragilidade nos quis transmitir?
A Páscoa de Jesus é a Páscoa de Judeus e Cristãos. A passagem, a grande Passagem à consciência do trágico
da Fé e da História que só pelo Amor é possível de ultrapassar. Não podemos continuar a permitir que o imundo se
sobreponha ao mundo. Este judeu conferiu à Lei a maior força que se lhe pode dar: o Amor.

A Inversão dos Valores
Arlindo Pinho

Passamos atualmente por uma fase de enorme confusão sobre o que é justo ou injusto, não
temos o verdadeiro senso de justiça; os maiores valores morais foram abafados pelos interesses egoístas;
falta o verdadeiro caráter no íntimo do nosso ser, e a maioria dos homens pensa como Pilatos no momento
em que perguntou a Jesus: “O que é a verdade?”.
Temos ouvido essa expressão em vários locais e por homens das mais variadas classes
sociais, alguns dos quais dizem estudar filosofia, o que piora ainda mais a situação. E quando por algum
motivo ou assunto, em que se fale de ser verdadeiro, perguntam: “O que é a verdade?”, E pensam que estão
a dizer uma coisa fabulosa, muito sábia e importante. O que faltará a estes homens? Não erramos se
dissermos que lhes falta muito estudo e discernimento; vontade para pensar e analisar o conhecimento que
lhes chega; humildade e muita atenção ao que sentem quando alguém lhes fala de verdades maiores; faltalhe dar atenção á voz da consciência e á inteligência do coração. A verdade absoluta ninguém a tem, mas
nem por isso as coisas verdadeiras deixam de ser verdade; os grandes sábios que têm passado pela Terra,
alcançaram um grande grau de sabedoria, somando as verdades relativas a que iam tendo acesso, e é isto
que um verdadeiro filósofo faz, um filósofo é um buscador da verdade, e sabe que a única forma de a
alcançar é avançar de verdade em verdade numa subida sempre crescente rumo às verdades maiores, pois
nenhum dos homens que habita a Terra alcançou a perfeição, e como tal, não nos podem dizer qual é a
verdade absoluta, que engloba todas as verdades alcançadas.
Jesus na sua passagem pela Terra disse-nos para “sermos perfeitos como o Pai”, mas a
perfeição não se compra nem se dá, é necessário fazer um percurso de muito trabalho, muito estudo e
renuncia, um caminho muito longo e cheio de ilusões e tentações que teremos que vencer, obstáculos que
teremos de ultrapassar, erros que teremos que corrigir, força de vontade para não desistir, e muito
discernimento quanto aos ensinamentos que nos deixou o Mestre Maior.
Por isso Ele disse também um dia: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”, o mesmo que
dizer: “ O que eu vos ensino pela palavra e pela ação vos levará á perfeição se o puserem em prática na vossa
vida”. “Aquele que me segue jamais terá sede”. Jesus fala-nos ao espirito e não ao corpo; a sede da qual nos
fala é a sede de conhecimento, real e verdadeiro que Ele tem para nos dar, o conhecimento necessário e
suficiente para nos elevar grau a grau, de verdade em verdade, até aos patamares mais altos que nos são
possíveis de alcançar, e isto não é uma simples promessa do tipo politico, mas sim uma verdade, uma
garantia de que o conseguiremos, basta-nos crer e querer. “Todos vós podereis fazer aquilo que eu faço e
até mais”, isto é uma afirmação, e todos sabemos que Ele jamais mentiu ou enganou alguém, mas é tão

.

difícil querer de verdade, dá muito trabalho o verdadeiro querer

É relativamente fácil adquirir conhecimento intelectual, pois basta dedicarmo-nos ao estudo,
mas de que nos serve se não o aliarmos a uma moralidade elevada. O desenvolvimento intelectual já o
conquistamos em grau bastante elevado desde á vários seculos, mas de que nos serviu se não para nos
enterrar em erros e crimes graves; não soubemos aproveitar essa conquista para nos melhorarmos
moralmente, e é apenas isso que nos falta, mas isso é muito, demasiado, para a maioria de nós. Conquistar
valores morais é a nossa luta desde á muitos séculos, mas para isso teremos que ser capazes de nos
conquistarmos a nós mesmos, de nos dominarmos, dominando as nossas paixões, vícios e desejos de ordem
inferior ou material, para assim iniciarmos a conquista das virtudes do espirito, se não, de que nos servem as
conquistas intelectuais? E para piorar, os homens perderam a noção das verdades que nos levariam a essas
conquistas, quase tudo está invertido; a mentira é tida como verdade; a verdade é repelida, escondida e tida
como sendo coisa para ignorantes, o caminho real de elevação do homem não tem interesse para a maioria
da humanidade; cada vez mais vemos as lutas pelo poder económico, politico e social; vemos pessoas sem
qualquer moralidade, senso de justiça ou discernimento e com todos os valores completamente invertidos,
chegar ao poder máximo das nações, em muitas nações; e são os homens de todas as classes sociais que os
fazem lá chegar. O que está a acontecer com a inteligência de que Deus nos proveu? Será que ninguém mais
tem o suficiente discernimento para saber o que é verdade? Verdade relativa, já o sabemos, mas são as
verdades que estão ao nosso alcance neste momento, as quais não temos o direito de desperdiçar.
Numa expansão fora de controlo do egoísmo que cresce ma Terra, perde-se a noção da
verdade, da justiça, do dever e da liberdade. A liberdade transformou-se em libertinagem, a justiça
transformou-se nos interesses dos poderosos, o dever é só para os pobres e a verdade para os ignorantes,
que não sabem ser espertos e aproveitar o tempo e as condições propícias, para amealhar riqueza a
qualquer custo, mesmo que seja á custa de causar muito sofrimento, de tirar muitas vidas e da destruição da
Natureza e do Planeta. Estão dominados pelas trevas.
Mas na verdade as trevas estão a gastar os últimos cartuxos, infelizmente muitos são ainda
os que se deixam atingir pelos seus projeteis. Mas não desanimemos porque nem tudo vai mal.
Já são também muitos os homens que se organizam e interagem para elevar a moralidade
na Terra; para trazer a esperança aos aflitos e injustiçados, e fazer com que, novamente, os homens tenham
o senso de justiça, para trazer, primeiro, a paz interior, e em seguida, como consequência, acontecer a paz
exterior; A ciência começa a aliar-se a esses homens na busca da compreensão da vida em perfeita
harmonia com a Natureza da qual fazemos parte integrante e junto com a qual temos o dever de evoluir,
acompanhando o seu ritmo, sem saltos mas também sem estagnação; a energia do amor está a ser
descoberta, e o futuro será a verdadeira fraternidade. Porquê, os homens teimam em não querer entender,
se sabem que vão passar aqui apenas alguns anos e nada levam do que amealham ou conquistam
materialmente na Terra?

A Porta Estreita
António Soares

“ Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o
caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a
porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz! E quão poucos a
encontram! “ (Mateus, 7:13-14)
Jesus em Suas parábolas, usava sempre uma linguagem simples baseada em exemplos da vida quotidiana,
adaptando-os aos costumes e caráter do povo que o escutava. Suas parábolas tinham como objetivo fazer
penetrar nos corações das multidões a ideia da vida espiritual. Por isso Jesus utilizando o termo “ Porta
estreita “ e “ Porta larga “, queria indicar qual o caminho que mais convinha ao homem para sua evolução
espiritual.
São duas portas distintas, que para as transpormos, teremos que percorrer dois caminhos também
diferentes. Um, conduz-nos ao encontro da luz, da paz e da serenidade espiritual, qual recompensa pelo
esforço realizado. O outro, é um caminho, que uma vez iniciado o seu percurso, torna-se difícil o retorno,
pois que, quanto mais nos embrenhamos nele, mais nos aprisionamos aos prazeres materiais porque cada
vez mais nos afastamos das Leis de Deus. É um caminho que nos leva a entrar pela porta larga, de fácil
acesso, onde tudo nos parece tão fácil, onde o brilho mundano nos convida ao prazer. Pura ilusão! Cegos
pelo brilho do prazer, não nos apercebemos que é um caminho viciado na mentira que faz com que
percamos o controle de nós próprios, levando inclusive à perda do verdadeiro significado da vida, ficando
assim sujeitos ás vontades de espíritos inferiores, tornando-nos seus escravos.
E o caminho que leva à porta estreita como é? É um caminho difícil para a maioria de nós, cheio de
dificuldades, de provações, de renúncias, porque necessitamos de nos desligar dos bens materiais.
Desligarmo-nos, não quer dizer deixar de ter um bom trabalho, uma boa condição financeira ou mesmo
uma boa casa, mas sim, não estarmos tão agarrados a esses bens materiais, pois nada é nosso. Tudo o que
pensamos que nos pertence, foi-nos simplesmente emprestado como ferramenta para nosso trabalho de
aprendizagem nesta escola terrena onde encarnamos para nosso crescimento intelectual e moral,
objetivando nossa evolução espiritual. Neste contexto, de todas as boas condições de que dispomos,
façamos delas oportunidades para a prática do bem, transformando-as em algo útil ao nosso próximo.
Sendo assim, a conquista da transposição dessa porta, tem para nós um valor inigualável, pois significa que
conseguimos tornear os obstáculos, superar as dificuldades, renunciar a tudo o que nos levaria ao prazer
material. Significa também, que começamos a cultivar dentro de nós virtudes e sentimentos que nos
fortalecem moralmente, para ganharmos cada vez mais confiança em nós, mais força de vontade e mais
querer, pois a paz que se instala em nossos corações, nos dará cada vez mais luz que iluminará esse
caminho.

“ Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vai ao Pai senão por mim “.
O que queria dizer Jesus com estas palavras?
Caminho – que devemos seguir seus ensinamentos descritos no evangelho.
Verdade – significa que o evangelho é o maior dos ensinamentos das Leis Divinas.
Vida – refere-se à vida espiritual.

Por isso, ninguém chegará até ao Pai, senão através dos ensinamentos de Jesus.
Jesus é o expoente máximo do amor, é a entrega absoluta ao próximo. Jesus é a porta pela qual teremos de
passar, e para isso temos de seguir seus exemplos e ensinamentos. De que nos vale orarmos
constantemente, se nossas orações são muitas vezes palavras ocas? Elas necessitam ser sentidas, sair de
nossos corações, e não da boca para fora repetidamente. De que nos vale também sermos assíduos
frequentadores e ouvintes da palavra de Jesus, se no nosso dia-a-dia nos comportamos como verdadeiros
estranhos perante o nosso próximo? Se nos sentimos indiferentes à infelicidade alheia? Se ignoramos nosso
irmão necessitado? De que nos vale pronunciarmos o nome de Deus ou de Jesus, quando não o temos em
nossos corações?
Quando Jesus nos diz, “ Porfiai entrar pela porta estreita “, está a alertar-nos para nos prepararmos à
caminhada para a salvação, pois que a salvação é de todos e para todos, mas só com muito trabalho e
determinação a alcançamos, uns mais cedo, outros mais tarde.
Não podemos comprar a passagem para o (Céu), pelas nossas palavras bonitas, pelas nossas preces a todo o
momento, pelo bater no peito clamando Senhor! Senhor! A única via aberta para alcançarmos o Reino de
Deus, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Assim, é chegado o momento de despirmos os velhos
hábitos, e não continuarmos disfarçados de cordeiros quando na verdade ainda somos lobos. Para quando a
coragem de nos tornarmos verdadeiramente homens de bem? O orgulho e o egoísmo, fazem de nós
hipócritas, pois queremos parecer aquilo que realmente não somos, e viver na hipocrisia, quer dizer que
vivemos afastados do caminho do amor e da caridade, e como “ fora da caridade não há salvação “, ainda
estamos longe de encontrar o caminho que nos leva à porta estreita.

Não fiquemos pois indiferentes ao convite que Jesus nos faz constantemente. Abracemos a possibilidade de
iniciarmos já a caminhada que nos leva a um destino onde a luz irradia, e abandonemos o caminho que nos
leva ás trevas.

Alma gémea, alma gémea (II)
a. pinho da silva

Allan Kardec no resumo de Relações de simpatia e de antipatia entre os Espíritos. Metades
eternas, diz: «A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de
dois Espíritos simpáticos (…).» (LE, itens 291 a 303)
Com a leitura atenta dos itens supra referidos, verificamos que o que os Espíritos da
Codificação ditaram não antagoniza a tese partilhada por Léon Denis e Emmanuel acerca das almasirmãs ou almas-gémeas.
Em O problema do ser, do destino e da dor, diz-nos Léon Denis que “Muitas almas, criadas
aos pares, são destinadas a evolutirem juntas, unidas para sempre na alegria como na dor. Deramlhes o nome de almas-irmãs; o seu número é mais considerável do que geralmente se crê; realizam a
forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento e dão às outras almas o exemplo de um
amor fiel, inalterável, profundo; podem ser reconhecidas por esse característico.” E Emmanuel,
através de F. C. Xavier, em O Consolador responde do seguinte modo à pergunta: «Será uma
verdade a teoria das almas gémeas?»
“No sagrado mistério da vida, cada coração possui no Infinito a alma gémea da sua,
companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade.
Criadas umas para as outras, as almas gémeas se buscam, sempre que separadas. A união
perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na
inconsciência, experimentaram a separação das almas que os sustentam, como a provação mais
ríspida e dolorosa, e, no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das
almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de
ansiedades angustiosas; atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida
terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sente-se de posse da felicidade
real para os seus corações – a da ventura de sua união pela qual não trocariam todos os impérios do
mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela
morte, perspectiva essa que a luz da Nova Revelação veio dissipar, descerrando para todos os
espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida.”
Em rigor, o Livro dos Espíritos não diz nem dá a entender algo semelhante ao
emaranhamento quântico para os Espíritos, mas parece-nos que a teoria das metades eternas
repousa numa verdade e entra na essência do mito, que é a da interpretação fantasiosa da
realidade. Aliás, temos sido pródigos em pretender sejam verdades absolutas as interpretações
fantasiosas e adulteradas e incompletas que fazemos da realidade, porque esta é algo que só o
conhecimento desvela e o conhecimento é um processo lento e quiçá penoso.
Vendo bem: almas-irmãs são-nas efectivamente todas; para as destrinçar daquelas que
foram emparelhadas, a estas se as designam por almas gémeas (mas nunca metades eternas). E a
tese fica aceitável, sem ferir o ensinado em O Livro dos Espíritos. Além de aceitável até que faz eco
no nosso comum anseio; mas não deixa de ser uma tese que outras teses, e outras leituras das
respostas, podem contraditar.

No Dia em que a Terra beijar o Sol
Sara Rodi

Ando há noites a ser perseguida por causa das minhas crenças. Eu não
sou eu. Sou vários homens e mulheres que fogem e se escondem de
outros homens e mulheres que pensam de maneira diferente.
Percorrendo vários corpos, sou o Medo. O rosto que não compreende
a Injustiça. E fujo. E escondo-me. E sou descoberto e descoberta e
torno a fugir, em mais uma noite sem Paz.
Nos meus sonhos, sou muitos homens e mulheres que acreditam que
a Terra beija o Sol. Homens e mulheres felizes na sua crença, que mais
ninguém compreende, que mais ninguém aceita.
E acordo assustada, já eu, já o meu corpo, já na minha casa, já na
minha vida. Mas num mundo onde, infelizmente, as crenças
continuam a gerar discussões, agressões, guerras e massacres. Um
mundo onde parece não bastar o Amor. Um mundo a precisar de
Amor. Quem sabe no dia em que a Terra beijar o Sol…

Do livro Um Dia, Uma Vida
de António Augusto (A. Pinho da Silva)

IV
“Depois disto, subiu para a barca, atravessou o mar, e foi para a sua cidade. Apresentaramlhe um paralítico, deitado
num catre. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: «Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados». (...)
«Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho
do Homem tem, na terra, poder para perdoar pecados: levanta-te, – disse ele ao paralítico – toma o teu catre e vai para
tua casa». E ele, levantando-se, foi para casa.”(Mt 9, 1,7)
“Estava lá um homem enfermo havia trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que já estava assim há muito
tempo, disse-lhe: «Queres ficar são?» (...) Mais tarde, Jesus encontrou-o no Templo e disse-lhe: «Foste curado, não
voltes a pecar, para que não te suceda alguma coisa pior». (Jo 5, 1 e ss)
É por demais evidente a associação entre deficiência e pecado. Mariazinha pousou a Bíblia na mesa, accionou o
comando instalado no braço da cadeira de rodas eléctrica e dirigiu-se para a ampla janela. Rociava.
“A paraplegia traumática deve-se a uma violência súbita exterior na coluna vertebral, que causa uma fractura ou
deslocação dos discos intervertebrais e lesiona a espinal medula dos nervos da cauda esquina. Isto resulta na destruição
das extremidades das funções sensoriais e motoras e das funções urinária e de defecação”. Mas ela nascera assim; se
não houve acidente, quando pecara? Resolvera Deus exercer um poder discricionário, como aquelas deidades pagãs? Se
sim, onde a bondade e a justiça?; se não, outras causas estarão por detrás da deficiência, que não a mera fatalidade.
Respigando os evangelhos, dão que pensar as passagens contidas em Mateus 18, 7-9 e Marcos 9, 43-47. Que é isso de
entrar na vida sem o membro ou órgão que tenha sido ocasião de pecado? E se têm razão os que dizem que entrar na
vida significa reencarnar, pois que o Espírito tem uma vida própria, eterna, que independe das leis físicas e biológicas
que regem estoutra?
Mariazinha olhou meditabunda para o bosque fronteiro e figurou-se-lhe uma paisagem de postal dashighlands. E, numa
daquelas fracções de segundo de clarividência paramnésica que às vezes nos acometem, viu o enforcamento.
Enforcamento?
“A medicina tradicional chinesa sustenta que a paraplegia é causada por lesão no canal Du. Este canal estende-se ao
longo da medula espinal e governa a energia vital yang de todo o corpo e é o canal onde os três canais yang das mãos e
dos pés se encontram e cruzam. Quando lesionado, a energia vital e o sangue não podem circular livremente e
estagnam nos canais, de maneira que os tendões, ossos e músculos não são alimentados, resultando na condição
chamada complexo sintomático Wei.”
Enforcamento? A mão direita de Mariazinha teve um movimento involuntário. Se é verdade aquela coisa do perispírito –
pensou – este é mais energia que massa, daí que a lesão fique na matriz e depois transite para o corpo. Assim faz
sentido que a paraplegia seja consequência do pecado. E leu a intuição de que duas coisas são completamente vedadas:
matar-se ou matar outra pessoa. Se cometer suicídio, estará lançando a dádiva de Deus directamente de volta à sua
face; se matar outra pessoa, estará interferindo nos propósitos de Deus para com aquele indivíduo.
Um súbito clarão de esperança correu-lhe o olhar: depois de pagar até ao último centavo, os pecados são perdoados e
pode levantar-se e andar. Talvez seja apenas necessário reparar o canal Du, seja lá ele o que for, e tem havido relatos de
a fé ser as mãos de Jesus. E por que não experimentar aquela coisa do passe magnético de que o visitador tem falado? E
se calhar existem mesmo médiuns curadores, pois como diz em Marcos 16, 18 “imporão as mãos sobre os enfermos e
eles recuperarão a saúde».
Allan Kardec refere, na Revista Espírita de Março de 1868, que duas afecções que apresentem, na aparência, sintomas
idênticos, podem ter causas diferentes; uma pode ser determinada pela alteração das moléculas orgânicas; a outra, por
infiltração, nos órgãos sãos, de um fluido mau, que perturba as funções. No primeiro caso, é necessário reparar,
substituir as moléculas deterioradas por outras sãs, operação que só se faz gradualmente; no segundo caso não se trata
de reparar, mas de expulsar. Requerem estes dois casos um fluido curador diferente. No primeiro, é preciso um
fluido mais suave que violento, sobretudo rico em princípios reparadores; no segundo, um fluido energético, mais
próprio à expulsão que à reparação. Segundo a qualidade desse fluido, a expulsão pode ser rápida e como por efeito de
uma descarga eléctrica. Subitamente livre da causa estranha que o fazia sofrer, o doente sente-se aliviado
imediatamente, como acontece na extirpação de um dente estragado. Não estando mais obliterado, o órgão volta ao
seu estado normal e retoma as suas funções.
Mariazinha deu por si a sorrir. Se calhar a muitos mais pareceria um esgar, mas ela sabia que era um sorriso, um sorriso
enorme, a todo o tamanho do peito.
Rocia? Não, faz um sol esplendoroso. Pode daí a pouco chover, mas são os pequenos momentos luminosos que fazem as
grandes transformações, os quais convém, sem medo, aproveitar.

Evangelho no Lar
(Maio)

“Mas quem pratica a verdade aproxima-se da Luz, de modo a tornar-se claro que os seus actos são feitos segundo Deus.”
Jo 3,21
Será que pratico a verdade, será que não tenho medo de ser descoberto naquilo que faço às ocultas? Será que os meus
sentimentos podiam ser visíveis e os meus pensamentos audíveis e eu não corasse de vergonha?
O mais certo seria corar de vergonha se os homens os vissem e ouvissem; mas, coro de vergonha sabendo que Deus até
de um cabeleiro que caia disso tem conhecimento? Importa-nos o julgamento de Deus como nos importa o julgamento
dos homens? Aproximo-me da Luz, ou fujo da Luz?

“Quem fala por sua conta procura a sua glória pessoal; mas, quem procura a glória daquele que o enviou, esse é
verdadeiro e nele não há impostura.” Jo 7,18
Amantes do aplauso do mundo (e do poder que o aplauso facilita) tornamo-nos mestres em retórica e especialistas em
demagogia. Engamos os ouvintes e o vinho desse engano toma conta de nós, até à completa embriaguez. E desse modo
aturdidos, nem damos conta da impostura que vivemos, que nos domina, que nos subjuga e tolda o raciocínio.
Sim, já somos deuses, se Deus nada nos diz; ou somos ungidos, se seguimos uma qualquer distorção do Criador.

Uma outra vez, Jesus disse-lhes: «Eu vou-me embora: vós haveis de procurar-me, mas morrereis no vosso pecado. Vós
não podereis ir para onde Eu vou.»” Jo 8,21
Ah, isso era para os daquele tempo.
Era? Será que não morreremos no nosso pecado, ou seja, será que nos transformamos no homem novo, será que já
somos o homem de bem, como o define a doutrina espírita?
E com que disposição procuramos Jesus?
Para o encontrarmos temos de estar dispostos, seriamente, à grande mudança.
Quando “morrermos” alçar-nos-emos a um mundo de paz, ou continuaremos prisioneiros do mundo de dor?

“Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra?” Jo 8,43
Nós dizemos que entendemos os ensinamentos de Jesus, mas se assim fosse já tínhamos deixado a mentira. Mentira é
tudo aquilo que não vem de Deus.
Estamos nós pela verdade? Procuramo-la para a achar? Pedimo-la para a obter?
Quando ouvimos a palavra de Jesus, ela alegra-nos por ir de encontro ao nosso querer, ou repugna-nos por ir contrária?
Que se passa, verdadeiramente, connosco?

27/04 – Tivemos connosco António Lledó e
José Mesenguer da Asociación de Estudios
Espirituales Grupo Villena (Valência)

28 e 29/04 – No 35º ENJE
Diana, Amândio, Patrícia (evangelizadora) e Francisco

