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Milagres e Psicografias
Margarida Azevedo

Nota prévia: Há milagres? Ainda os há. Ter saúde, alguma, e estar relativamente bom da cabeça, nos tempos que correm e
como correm, é um “milagre”, e dos grandes. Há psicografias? Há-as, ainda. Honestas e credíveis? Sim, poucochinhas, mas
essas estão escondidinhas, à poeira, pobrezinhas.

A não satisfação com o mundo material tal como ele é, e a consequente procura de algo que o contrarie é, no
mínimo, reflexo de insensatez e de desordem mental e afectiva.” Um verdadeiro discurso alucinado”, diria o
psicanalista.
Ora se entendermos por mundo material o chão que pisamos, a Natureza, enfim, pergunta-se: O que é que lhe
falta para que a nossa felicidade seja completa? Ou então: Que fundo de insaciedade é o nosso, que exigência tão
desmesurada, para que o espaço em que nos movemos e o que temos sejam tão insuficientes para a fé em Deus?
Além disso, não estando estes devidamente explicados, a começar porque não sabemos porque existe algo em vez
de nada, parece que não haveria necessidade de acrescentar mais uns quantos enigmas a juntar aos que já temos.
Alargar o conceito de mundo material a um mundo invisível, denominado Espíritos, almas, ou designando-o de
qualquer outra forma, não resolve o problema. É que a nossa grande questão não é o Espírito mas a Matéria,
embora o Espírito também seja uma questão de relevância. Somos capazes de pensar Espírito sem Matéria, mas
não o podemos representar; não podemos pensar a Matéria sem mais, a Matéria é sempre Matéria mais qualquer
coisa, por isso, de alguma forma, a representamos. Mas esta representação é problemática.
Onde e como vamos buscar essa representatividade? Como construímos a estrutura material? Existe em nós uma
monitorização com uma panóplia de apresentações que nos estabilizam e simultaneamente nos insatisfazem.
Imaginamos ou sonhamos com uma pluralidade paralela à nossa, que nos observa e atrai. Movemo-nos
perseguindo esse imaginário, não mais que uma realidade com outras formas de fé.
Os milagres manifestam-se na matéria, parecendo conferir-lhe, ainda que momentaneamente, outra natureza,
outras leis, outra rácio. Cairbar Schutel defende que sem as manifestações, não lhes chama milagres, o
Cristianismo não existiria, nem tão pouco, num sentido mais abrangente, a própria Religião. Será?
Simultaneamente afirma que “A Verdadeira Religião desperta altas aspirações e torna-se um liame entre as almas
e Deus; por isso não pode deixar de ter caráter permanente, no tempo e fora do tempo, na espaço e fora do
espaço.” (1)
Mas os espíritas não acreditam em milagres. Dizem que tudo faz parte da mesma natureza; que é a nossa
ignorância que lhes chama assim, milagres. De facto, podem ter razão os que assim pensam, no entanto, parecenos, o nível do milagroso foi substituído pela designação de mediunidade, com todas as suas múltiplas
apresentações, entre as quais salientamos a psicografia.

O apreciar doentio e insano de psicografias, a sua proliferação dentro do movimento espírita, entupindo as livrarias
dos Centros, têm-na absolutizado e dado dela uma péssima imagem. Porquê? Porque, para muitos, são os Espíritos
que estão ali, é o milagre da sua comunicação, é a Graça de Deus na Sua manifestação aos simples e incorrectos
mortais; são as certezas para as incertezas, o certo para os errados, os despertos para os que estão a dormir, o abrir
dos olhos aos que estão cegos, ainda que a própria Doutrina diga que não é, de todo, assim.
Mas porque prevalece e triunfa a psicografia face às demais formas de mediunidade? Além de ser a que mais
conduz a erros grosseiros, outros subtis, e embora sendo do conhecimento de todos que os Espíritos, na sua
maioria, não sabem mais do que nós, e que o conhecimento científico tem que ser trabalho nosso, e é explicado
porquê, a psicografia é uma manifestação que se impõe na medida em que diz o que se pretende ler, o que se
pensa que precisa de ler. E aqui é que está o erro. Parte das psicografias não o são mas apenas desdobramentos da
personalidade dos médiuns, outras nem isso, são puras invenções; quanto às que são dos Espíritos, convém ter em
consideração que há que saber examinar “(…)os Espíritos, para ver se são de Deus,(…)”.(1 Jo 4:1), e este é um dos
pilares fundamentais da Doutrina.
A psicografia não é uma mediunidade do Evangelho, mas fora dele. Espalhar a Boa-Nova, curar os enfermos, falar
línguas, expulsar os demónios é que são mediunidades evangélicas. Todavia, não falta quem diga que o Centro
espírita não tem como função curar ninguém. Sem cair em exageros, pergunta-se: Quem impõe a barreira? Quem
pode dizer o que cura e o que não cura? Quem sabe qual a natureza e intensidade de uma doença? Quem pode
afirmar com certeza que os problemas do espírito e do corpo não interagem, quando todos sabemos que é o
contrário que se verifica? Que dizer das somatizações, da fé, das curas em pessoas que estavam desenganadas dos
médicos? Quantos passaram pela provação do estado de coma e que reanimaram e fazem a sua vida normal?
Neste momento, à semelhança dos milagres, as psicografias criaram regras de conduta. Os milagres despertam
para novas formas de vivência, novos comportamentos, modificam usos e costumes. As psicografias também. São
os milagres do Espiritismo.
Milagres e psicografias tornaram-se praticamente sinónimos: pretendem dar outro aspecto à realidade, ao
quotidiano físico, desvalorando-o, passando-o ao estatuto de erro, insuficiência, um mal que só se justifica e explica
através de uma outra manifestação que se lhe sobrepõe e, portanto, lhe dá sentido.
Com o passar dos anos, os milagres foram-se desfazendo, perderam importância. Deixaram de ser manifestações
de fé. Com a valoração do papel do homem/mulher na manifestação do religioso, com o assimilar a vida material à
vontade, ou pelo menos, à permissão de Deus, os milagres perderam carisma. A partir do momento em que o ser
humano começou a perceber que ele é o portador de Deus na justa medida em que o seu pensamento esteja com
Ele, tudo se modificou. Os milagres tornaram-se, felizmente, uma forma de não fé, tal como, em Espiritismo, quem
ainda precisa de um suposto texto vindo do além para sedimentar a sua fé é porque ainda coloca Deus em segundo
plano.
Uma Entidade pode ditar um texto, mas, para nós, será sempre o texto de uma Entidade, tal como aquele que
escapa de um perigo tem aí o seu milagre. De facto, quem realmente crê em Deus tem na sua própria existência
uma prova, não precisa de mais nada.
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1.

Como é que uma cientista se faz espírita?

Para mim, o primeiro dever de um cientista é investigar aquilo que lhe é apresentado; ter a objectividade de analisar antes de
rejeitar. Quando ouvi, pela primeira vez, sobre Espiritismo ainda não tinha enveredado pela carreira académica e de investigação,
mas, felizmente, foi o que fiz, muito também pela amizade e respeito por quem me “introduziu” à doutrina espírita. Lembro-me
que, no início, tudo aquilo que ia ouvindo sobre Espiritismo, nomeadamente quanto à reencarnação, à existência de vida noutros
planetas e a existência de Deus me fez sentido. Já tinha tido “provas” da existência de Deus na minha vida em episódios muito
marcantes para mim. Mas rejeitei, muito teimosamente diga-se, a existência de espíritos que interagissem com a nossa vida.
Tive, quanto a esse aspecto, a típica reacção de um cientista de “ver para crer”. Juntei a esse outros cepticismos: recordo-me de
o amigo que me falou de Espiritismo me ter levado a 2 centros espíritas, um no Porto e outro em Viseu, e eu recusava-me a
beber a água fluidificada, pela associação que fiz com a água benta e as hóstias. Sem que consiga explicar muito bem, sempre fui
muito avessa a tudo o que tivesse a ver com o Catolicismo. Ainda hoje sou, embora reconheça que todas as religiões têm a
possibilidade de ajudar o homem e todas têm a sua utilidade se vividas saudavelmente. Além do mais, tudo o que tivesse a ver
com a mediunidade nunca me despertou muito interesse e, só muito tarde, comecei a estudá-la. O Livro dos Médiuns foi o último
que li, dentro das obras de Kardec, até porque nunca me agradou muito a forma como a maioria dos que se dizem espíritas
abordam a questão da mediunidade. Levou algum tempo, e um esforço constante de ir juntando peças, para perceber
claramente que pela mediunidade, e pela sua sistematização como ferramenta ao serviço de cada um, o plano espiritual passou a
disponibilizar uma ferramenta que lhe permite a interacção e o esclarecimento do que foi, também para eles, depois da sua
transição do plano terreno para o espiritual, a verdade sobre "afinal" como é que isto da vida e da morte do corpo acontece.
Também ficou claro de que forma nos podemos esclarecer sobre as nossas relações com aquele plano, e que evolução é essa que
dá origem a indivíduos como Jesus e outros que viveram na Terra e fizeram coisas extraordinárias, mas, sem que houvesse
qualquer milagre, ou seja, sem excepções às leis da natureza, da ciência, em suma, de Deus.
Foi só 4 anos após ter ouvido falar sobre Espiritismo que comecei a estudar a doutrina de forma sistemática, curiosamente no
momento em que iniciava o trabalho como investigadora na área das ciências sociais. E, desde logo, me foquei muito a fundo na
relação entre a Ciência e o Espiritismo. O facto de sempre ter tido um grande interesse e auto-didactismo pela Física e Biologia,
ajudaram-me nesse estudo. As pontes que encontrei entre Espiritismo e Ciência foram uma “descoberta” fundamental para a
minha ligação com o Espiritismo. Agora, não sei se a minha formação de base fosse mais hermética, como acontece com grande
parte dos cientistas, eu teria tido a mesma abertura ao Espiritismo. Há um problema de fundo na nossa Educação, nos curricula
dos cursos, que faz com que a pessoa conheça muito pouco se se cingir apenas ao que aprende ao longo de uma licenciatura ou
mestrado. A natureza interdisciplinar do conhecimento ainda não se reflecte na oferta educativa que temos em Portugal. É nisso,
por exemplo, que parte do meu trabalho enquanto investigadora se está a centrar neste momento: em tornar o nosso ensino
superior mais aberto à diversidade de conhecimentos. Acredito que só um verdadeiro amor ao conhecimento nos pode tornar
verdadeiros espíritas. Porque Espiritismo é, antes de mais nada, conhecimento e conhecimento válido, ou seja, que não contraria
a razão humana, que não se opõe à experiência humana e que é coerente com as escrituras (no caso, o legado de Jesus).
Quando estas três características do Espiritismo, enquanto conhecimento, são compreendidas em profundidade, não há como
rejeitarmos o Espiritismo. Houve vários aspectos da minha vida, desde experiências por que passei a questões da saúde física,
que começaram a ser explicadas de forma lógica e coerente à luz do Espiritismo.
Por outro lado, há uma obra fundamental que me fez começar a ver as coisas de uma outra maneira: O Evangelho segundo o
Espiritismo. Nada fica igual na nossa vida depois daquelas lições fazerem sentido na nossa vida e isso acontece quando acedemos
a esse conhecimento não apenas através do intelecto, mas também do sentimento, com o nosso ego despido e humilde. Esta é
outra dificuldade para muitos cientistas. No meu caso, desde muito nova sempre fui muito devota a Jesus, mesmo no período em
que esqueci a minha fé em Deus, a qual só recuperei com o Espiritismo.

Por último, e para (não) responder à pergunta, não sei como é que
uma cientista se faz espírita. Só sei que a vida e conhecimento da vida
– objectos de trabalho de um cientista – requerem a humildade e um
certo esvaziamento do nosso ego para serem compreendidos na
totalidade. Daquilo que tenho testemunhado com outros cientistas e
amigos, é que o primeiro passo para aceitarmos o Espiritismo é
aceitarmos que existe uma ordem por detrás de tudo o que existe no
universo (nossas vidas incluídas), quer chamemos a essa ordem
Brahman, Deus ou Totalidade.
Como dizia Copérnico, “saber que conhecemos o que conhecemos, e
saber que não sabemos o que não conhecemos, essa é a verdade do
conhecimento”.
2. Como é que uma Espírita (sobre)vive num meio académico hostil à espiritualidade?
Ora, esta é uma pergunta complexa e para a qual ainda não tenho resposta. Pessoalmente, procuro um equilíbrio, sempre muito
delicado, entre essas duas facetas da minha vida, que tanto prezo. O conflito entre uma coisa e outra só surgiu, claramente,
quando, um ano depois de ter começado a trabalhar como cientista, a esposa do meu coordenador na altura, e que foi o
orientador do meu doutoramento, se suicidou. Foram tempos muito turbulentos para mim porque, percebo hoje, o meu
corrdenador com quem trabalhava quase diariamentem vinha sempre muito “carregado” para o trabalho. Certa manhã, ele
perguntou-me: “a menina acredita em Deus?”. Tendo eu respondido que sim, ele retrucou: “como é que uma cientista como a
menina pode acreditar em Deus?”. Ele sempre se afirmou ateu acérrimo. Notei alguma mudança no comportamento dele em
relação a mim devido a isso. Na cabeça dele era claro que eu não podia acreditar em Deus e fazer boa ciência.
Mais tarde, a vida acabou por me levar a trabalhar no maior instituto de investigação científica em Portugal, desta vez na área
da medicina e saúde. Motivada pelo meu coordenador actual, um renomado neurocientista, tenho vindo a aproximar-me das
Neurociências, área que pretendo vir a estudar em mais profundidade num futuro muito próximo. Já sucedeu, no ano passado, a
propósito de um trabalho que estávamos a fazer sobre pós-humanismo termos trocado algumas ideias em que claramente a
minha visão da vida e a dele entrariam em choque. A minha natureza tímida e muito calada faz com que eu não comece logo a
dar a minha opinião num primeiro momento. Feliz ou infelizmente, sou mais do tipo ouvir e menos do tipo de atirar logo as
minhas opiniões. Consegui dar a volta à situação sem que tivesse de revelar essa parte da minha vida. Sei, porém, que é um
meio em que é muito fácil e conveniente fazermos como Pedro fez e rejeitar Jesus. No entanto, quando e apenas quando sou
questionada, confirmo sempre que Deus não é uma questão de crença e sim de compreensão. Não vejo qualquer sentido em
estar a pavonear a minha devoção, sendo esta algo tão intímo. Ou a divulgar que sou espírita. Kardec diz que ‘espírita’ é aquele
que tenta melhorar-se a si mesmo, não um mero adepto, com ou sem megafone. Por outro lado, nestes institutos maiores de
investigação científica não se fala de Espiritismo, simplesmente porque a maioria não sabe que isso existe, pelo que não é uma
questão que se coloque frequentemente. Tenho a sensação que um dia esta questão vai colocar-se com mais força no meu
percurso, e espero fazer a coisa certa se esse momento chegar. Portanto, a minha postura é a de ser cautelosa a falar e com
quem falar destes assuntos, até porque preciso de um trabalho, mas também a de tentar ser sincera se algum dia me vir na
situação de dizer isso sobre mim. Por exemplo, nas redes sociais sou cautelosa, não divulgo nada que tenha a ver com
espiritismo de forma pública, até porque o anonimato é algo de muito bom tom no trabalho de um espírita. Não é por aí que
passa o meu papel na divulgação da doutrina. Tal como numa sala espírita não vou dissertar sobre o papel dos astrócitos na rede
neuronal, por exemplo, também não vou falar de Espiritismo num laboratório. Não quero hastear a bandeira do Espiritismo,
quero vivê-lo intimamente. Percebi claramente, pela minha experiência, que este conhecimento do Espiritismo tem de ser
pedido, a pessoa tem de ter necessidade dele para poder recebê-lo. Não adianta atirar com o Espiritismo à cara das pessoas,
tem de haver uma necessidade, um problema a resolver por parte delas. O tempo das cruzadas já devia ter terminado. Jesus não
divulgava o que fazia, divulgava aquilo que sabia ser o adequado, em determinado momento, para aquele indivíduo ou grupo de
indivíduos; divulgava conhecimento e não o que ele fazia ou organizava. Como dizia Chico Xavier, “para o acesso à verdade cada
um tem o seu tempo” e o amor ao próximo passa também pelo respeito do tempo de cada um.
Por outro lado, a relação do Espiritismo com a Ciência tem sido muito mal aproveitada e usada pelos diferentes movimentos
espíritas, passando pela endeusação dos cientistas e pelo uso equivocado da Ciência para justificar argumentos espíritas. O
Espiritismo defende-se a si mesmo, sem bengalas intelectuais.
Por último, resta-me pedir o auxílio e confiar que estarei sempre à altura do que Jesus espera de mim, dentro da minha
pequenez individual e social.

3. Como é que o yoga combina com a investigação científica e a filosofia espírita?
O yoga, tal com o Espiritismo, tem sido alvo de várias concepções erradas sobre o que seja. Uns pensam que o yoga é apenas
exercício físico, outras que é uma religião e outras qualquer misturada derivada da mercantilização de que o yoga tem sido alvo.
O nosso corpo não é mais do que um veículo que usamos para atingir um conhecimento maior, uma sabedoria que é inerente,
verdadeira e real e que precisa ser realizada.
Acreditamos nos pensamentos tornando-nos facilmente confusos, impacientes e ansiosos e, ancorados neles, a nossa paz fica
escondida. Por trás da tela da mente existe uma consciência imutável. Um silêncio, vasto e perfeito.
Ajustemos o ângulo de visão e possamos moldá-lo a nosso favor. Possamos confiar no processo e em vez de nos lamentarmos,
sentindo-nos vítimas e sofrer sem nada resolver, possamos escolher aceitar tudo o que a vida nos oferece e aprender, crescer,
evoluir.
O yoga não é apenas o caminho, ele é cada passo que damos nesse caminhar. Para algumas pessoas o yoga é visto apenas como
mais uma forma de trabalhar o corpo e manter níveis saudáveis de stress, obter a dita “qualidade de vida” sem que ninguém
saiba muito bem ao certo o que essas palavras possam significar. Nada contra, e como diz o meu professor: "o yoga é uma mãe
generosa". É facto e está claramente provado que ele proporciona uma aliança de benefícios para o corpo/mente que não
preciso aqui enumerar. Objetividade e discernimento são conceitos que aguçamos através da prática de yoga e do estudo do
Vedanta (sistema de conhecimento em que se baseia o Yoga). Mesmo não nos vendo como plenitude, adquirimos a capacidade
de nos questionar acerca do que nos limita a visão de quem somos verdadeiramente. Rompemos barreiras, quebramos
preconceitos, libertamo-nos de condicionamentos.
Deixamos de ser aquele autómato que reage às situações da vida, sejam elas boas ou más, procurando manter uma auto
observação constante que nos permita olhar para elas de uma outra perspetiva, aprender e crescer com cada uma. Com essa
perceção, com essa atenção alerta e com base no que o ensinamento nos diz, cultivamos sentimentos de compaixão, de alegria e
até de neutralidade perante as diferentes situações que a vida nos apresenta. E estas construções mentais proporcionam-nos
mais paz, mais confiança, mais harmonia nos relacionamentos que temos connosco, com as outras pessoas, com todos os seres,
com a natureza e com o universo. Por exemplo, uma das coisas que o yoga e ajudou foi a gostar mais de pessoas.

Passamos a julgar menos as pessoas, as situações e, principalmente, deixamos de criar expectativas sobre elas, pois percebemos
que essas projecções e expectativas são apenas nossas. Cultivamos mais aceitação e, pela adopção dessa atitude percebemos o
crescimento da nossa estabilidade emocional. Nasce em nós uma nova afectividade, uma nova forma de nos relacionarmos com
as pessoas e com o mundo, sem repressões dos nossos pensamentos ou das nossas emoções, mas procurando manter, na
medida do possível, o maior grau de objectividade. Já não procuramos mais de forma incessante o prazer ou a alegria nas
experiências, e isso não significa que não vivamos com alegria e prazer, mas percebemos a natureza dessas experiências como
algo finito, limitado, temporário. Nenhuma felicidade vinda do mundo externo (seja de objetos ou pessoas) é constante ou
permanente. Esse apego que se tem por objetos, pessoas ou sensações são uma falsa ideia de segurança. Ora, não foi isto – que
o yoga ensina – também o que Jesus ensinou?
O que quer que aconteça, seja mais ou menos fácil de gerir emocionalmente, deixa de
promover revolta, sofrimento desmedido ou euforia. Procuramos não fazer mais
julgamentos, portanto não perdemos mais o nosso tempo a justificar ou a mudar aquilo que
não pode ser mudado. Aceitamos com mais paz e reagimos menos e sobretudo fazemos
escolhas mais conscientes. Esse discernimento promove-nos uma serenidade interna, uma
segurança e um entendimento de que tudo está como deve estar e tudo é como tem de ser,
permitindo-nos viver cada dia com a beleza que antes não víamos, olhando para a vida como
uma verdadeira dádiva.
Esta autoanálise que a prática de yoga nos faz aguçar a cada dia permite conhecer-nos um
pouco mais, saber quem somos verdadeiramente e como funcionamos. Perguntar “para quê
a libertação do que somos?” “para quê praticar yoga?” corresponde a perguntar, para quê
ser feliz? para quê ser livre? para quê ter lucidez e ampliar a consciência? para quê entender
a verdadeira dimensão de plenitude e felicidade?
Praticar yoga está muito além de ter um corpo saudável ou uma mente menos ansiosa...
Podemos de facto não nos reconhecer ainda como esse ser divino e ilimitado, mas
entendemos que a vida tem um outro significado e esse não passa apenas por viver
experiências, por sobreviver ou por nos reproduzirmos. Há um universo imenso dentro de
nós que está por descobrir e o yoga e o ensinamento de vedanta são, tal como o Evangelho,
os caminhos de retorno a casa, são como as sete chaves guardadas, aquelas que vão abrir as
sucessivas portas que nos levam ao entendimento dessa nossa essência divina, plena,
completa, ao encontro dessa felicidade que tantas vezes procuramos fora de nós e que por
isso será uma busca sem fim que não nos traz o contentamento, pelo contrário, deixa-nos
mais longe da nossa paz. É apenas quando percorremos o caminho de volta – tal como na
Parábola do Filho Pródigo - um caminho de auto conhecimento que a prática de yoga no
tapete e fora dele nos dá, é aí que começamos a aproximar-nos da paz e da felicidade
genuína e permanente que tanto procuramos.

Agora, penso que a pergunta que me é feita tem outra curiosidade implícita. De facto, conciliar o Espiritismo e seus
ensinamentos com o ensinamento do vedanta não tem sido uma tarefa fácil e, muitas vezes, tem sido muito penosa e
desconcertante. Pelo contrário, estudar textos antigos e com linguagens e formas de exposição tão diferentes tem exigido
bastante mais dedicação do que alguma vez imaginei. São já 8 anos a estudar vedanta e 10 a estudar Espiritismo diariamente.
E até hoje não encontrei, apesar das diferenças de linguagem, de simbolismo e culturais, qualquer diferença de conteúdo e
de valor entre o vedanta (parte final dos Vedas) e o Evangelho. Ambos levam-nos ao auto-conhecimento e, através dele, ao
amor ao próximo. (De ressalvar que falo aqui do Yoga dentro da tradição do advaita vedanta e não dos outros tipos e
invenções de yoga que invadiram o mercado).
Por outro lado, a parte prática, digamos assim, do yoga e do Espiritismo, são complementares, pois ambas levam ao trabalho
interior e ao desapego aos frutos das nossas acções. Isso é algo, por exemplo, que a prática física do Yoga nos mostra mais
cedo ou mais tarde.
Por fim, e porque a resposta já vai longa, sendo a primeira vez que abordo publicamente este assunto, o vendata tem algo
único e que falha, por exemplo, nos livros espíritas: a explicação da existência de Brahman ou de Deus. A forma lógica,
detalhada, sistémica e didáctica fala da existência de Deus foi o que, definitivamente, me agarrou ao yoga e ao vedanta. Para
além disso, dá-nos uma metodologia, e sugere-nos um estilo de vida, que nos permita ter uma mente apta para esse exercício
de nos compreendermos como criaturas de Deus. Por outro lado, o vedanta só é acessível a quem tenha já uma mente
saudável e aí o Espiritismo é bem mais abrangente por poder auxiliar aqueles que não o têm. Enfim, vejo-os, no essencial,
como sistemas de conhecimento semelhantes e complementares. Mas isso só é compreendido para quem estuda ambos os
sistemas de forma muito dedicada. Como tudo isto se conjuga com a ciência, bom, o que já escrevi atrás já responde um
pouco, é o meu malabarismo diário e a razão da minha vida actual.

As parábolas e ensinamentos de Jesus III
António Manuel Bento

A PARÁBOLA DO SEMEADOR
Concluindo este estudo sucinto sobre as parábolas de Jesus, vamos analisar a Parábola do Semeador.
Entendida por alguns autores como a parábola das parábolas, ela sintetiza as características predominantes
em todas as almas e ao mesmo tempo ensina a distingui-las pela forma como recebem os ensinamentos
espirituais.
Afluindo uma grande multidão e vindo ter com Ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola:
“Saiu o Semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do
caminho; foi pisada, e as aves do Céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra; e tendo crescido, secou, porque
não havia humidade. Outra caiu no meio dos espinhos; e com ela cresceram os espinhos, e sufocaram-na. E
a outra caiu na boa terra, e, tendo crescido, deu fruto a cento por um. Dizendo isto clamou: Quem tem
ouvidos para ouvir, ouça.
Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhes Jesus: A vós vos é dado
conhecer os mistérios do Reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não
vejam; e ouvindo não entendam” Sendo uma parábola de tripla tradição sinóptica, pois como já vimos
aparece nos três Evangelhos, Mt13:1-9; Mc4:1-9; e Lc8:4-15, é descrita também no Evangelho Gnóstico de
Tomé de forma semelhante à dos Sinópticos. No Evangelho Segundo o Espiritismo, a narração da parábola
do semeador é a que surge em Mateus.
A parábola do Semeador dirige-nos para o problema da crença versus não crença, ou seja, receber e aceitar
ou não a mensagem que a narrativa contém. Os discursos das parábolas não podem ser evidentes, pois tal
como a realidade também não é evidente, importa por isso analisar o seu conteúdo:
- A Semente significa os ensinamentos doutrinários contidos no Evangelho, e a terra o estado intelectual e
moral de cada um. Para uns, atendendo apenas ao sentido literal, esta não passa de letra morta, não
produzindo qualquer fruto, ou seja, não retirando da narrativa qualquer ensinamento espiritual. São idênticos
à semente caída em sítio espinhoso ou pedregoso. Para outros, a narrativa contem sublime ensinamento,
que dela sabem extrair, aproveitar e difundir. São como a semente em terra boa, que germina, cresce,
floresce e dá fruto.
No comentário à parábola do semeador referenciada no ESE, Allan Kardec aplica-a às diferentes categorias
dos espíritas: Aos que se agarram aos fenómenos físicos e deles não extraem nenhuma consequência,
porque só os vêm como objecto de curiosidade; aos que só procuram a comunicação com os espíritos e só se
interessam se esta satisfizer a sua imaginação, mas que depois de a ouvir, permanecem indiferentes e dela
não extraem nenhum ensinamento; aos que só aplicam aos outros os conselhos bons que admiram, mas não
a eles próprios; e finalmente aos que aproveitam os ensinamentos e as instruções dos espíritos para se
aperfeiçoarem, instruírem e progredirem.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
No mesmo sentido afirma Cairbar Schutel:“ Que os espíritas, compenetrados dos deveres que assumiram,
semelhantes ao Semeador, levem, a todos os lares, e plantem em todos os corações, a Semente da fé que
salva, erguendo bem alto essa Luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos
que tanto têm prejudicado a Humanidade”.Como gostaríamos que sempre assim fosse!
Bibliografia:
Bíblia Sagrada, Soc. Bíblica de Portugal, Lisboa, 1997, Trad. João Ferreira de Almeida
KARDEC, A., O Evangelho Segundo o Espiritismo, CEPC, Lisboa, 1987, 4ª ed.
MIRANDA, H. C., O Evangelho Gnóstico de Tomé, Ed. Lachâtre, S.P., 2007, 4ª ed.
SCHUTEL, C., Parábolas e Ensinos de Jesus, S.P.,1979,11ª ed
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Para Hans, as noites em que era escalado para serviço nocturno constituíam um suplício. Um
suplício porque os gemidos e a tosse daqueles homens que estavam ali com a finalidade única de irem morrendo
percutiam como tambores em arruada na sua sensibilidade.
E isto ainda não era nada. Ainda não tinham chegado os muitos prisioneiro soviéticos; Belsen
ainda não fora “promovido” (a lógica do quanto pior, melhor) a campo de concentração; ainda não recebera
mulheres e crianças.
Mas Hans não o sabia, nem podia saber. Nos seus solilóquios dizia “Isto qualquer dia acaba”,
sobretudo nessas noites de suplício, em que para afagar o coração lá se imaginava com a namorada, revivendo
momentos e criando outros.
Quando a vida se transforma num pesadelo, a morte parece fazer sentido, torna-se razoável.
Hordas de malfeitores desencarnados juntam-se aos malfeitores encarnados e essa aliança promove a inversão
dos valores. Dá-se o desprezo total pela vida, alheia e própria, porque há a incapacidade de amar a si mesmo e ao
próximo.
Amar a Deus está fora de questão, porque amar a Deus é amar o que é bom, o que é belo, é amar
a verdade, a justiça, a paz… Amar a Deus sobre todas as coisas não é amar uma estátua nem uma abstracção; é
algo dinâmico que parte do próprio indivíduo, passa por todos os seres que o rodeiam e segue rumo ao infinito,
mas no respeito absoluto por tudo e todos.
*
Cemëh quando saiu do repouso – porque a violência deixa fadigas que requerem repouso – foi
levado a uma sessão de pintura, que também é uma terapia, e pasmou de admiração; admiração quer por se fazer
pintura no mundo espiritual, quer pela pintura em si, que transcendia tudo quanto pudera conceber dessa
actividade. E Cemeh, empolgado, decidiu ser pintor. Nesse momento, também, lembrou-se de que já havia estado
nessa arte – e por isso se acendeu subitâneo o fogo das cores. Desse modo, ao mesmo tempo que curava feridas
aperfeiçoava técnicas.

Se ser adulto é ser desconfiado e duro de coração, Blondine, nas ruas de Paris, adquiria
diariamente essa madurez. O mundo de Blondine estava já todo ele virado do avesso – e era tão velho e gasto do
lado de dentro como do lado de fora.
A barbárie apenas episodicamente se disfarça de polidez na vida dos homens. São breves episódios de
tréguas na absoluta falta de paz. O corrupio das traças no forro sem naftalina dos homens, forro que será o
coração, impede-lhes a paz. Virados do avesso, só dá fome, peste e guerra.
E assim andava Blondine neste pessimismo, a sentir-se inútil e impotente, todavia à cata de esperança.

Em Belsen, Hans surpreendeu uma conversa pilhérica de superiores acerca dos campos da morte por
gaseamento e ficou em choque. Que era aquilo, afinal? Seriam as bestas do apocalipse à solta?
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Nem pintores nem música nas ruas de Paris. Nem nas ruas que a França tem. Nos anos 40 de mil e
novecentos, a alegria de viver andava arredia da Europa.
Não se pintava nem cantava nas ruas de Paris. Nem nas ruas que a Europa tem. Até os cegos
tocadores de acordeão tinham ficado sem som. E na União Soviética, Deus meu, e na União Soviética!... (E também
no Japão.)
Vai, Blondine, não deixes que a desesperação seja a tua melodia. Porque tu tens uma música (tu,
nós, somos música. Frequentemente desafinada) e aqueles que cruzam contigo precisam que estejas harmonizada
para que a tua música interior lhes leve alguma tranquilidade. E podes cantar e tua voz ser uma luz na escuridão,
uma estrela cadente de bom augúrio a sulcar a noite das almas que se arrastam no mundo em teu redor.
Sem pintores nem músicos nas ruas, Paris é uma caricatura de si.

Gritos guerreiros vêm das esferas inferiores, onde Espíritos ainda dados às trevas não percebem os sons da
luz.
Vai, Blondine, dá voz aos teus ouvidos interiores. Se cantares, alguns dos que depois de morrer
continuam assanhados em combate poderão dormir.

Und du, Hans, não temas o amor. O teu coração universal não pode encerrar-se numa expressão
sectária. Um dia ficarás a sós com a tua consciência; trabalha para que encontres paz.
(A melhor música é a produzida pela vibração do amor.)

Do caderno de Arvi
De certo modo consola-me ter chegado ao ponto de estar incapaz da barbárie. Demorou, mas
atingi um nível de consciência que não me permite a crueldade – direi mais, acredito ter atingido um nível de
consciência que me firma na não-violência.
Quando reencarnar (ainda não se fala nisso) veremos como me comporto, porque o facto de
estarmos imersos na matéria densa prejudica muito as melhores resoluções que tomamos à partida.
Pelas lágrimas que me tem provocado esta guerra, peço a Deus me poupe a prova de ir viver
uma, porque não a conseguiria suportar.
É dia, hoje, de tomar a resolução de pedir a mediunidade, como a divindade a quiser,
poupando-me a horror como ao que agora assistimos.

continua

Episódios Singelos na Vida de um Homem
Graça Magalhães

No ar vibra a certeza da vida triunfante. O calor do sol aquece o corpo e a alma sente esse abraço, energizando-se para mais um
dia de descobertas. Sensações e memórias cruzam-se na mente inquieta: há que deixar viver a inquietação para que as forças
armazenadas se soltem e o ser se acalme, mas a tentação é ou fugir à inquietude – anestesiá-la, forçá-la a inexistir - ou ficar à sua
mercê, criando cenários e filmes acerca do que deveria ser e não é.
É certo que durante a infância somos exemplo da capacidade que todos temos de ser espontâneos, mas no percurso do tempo,
condicionados pelos hábitos que as civilizações definem como o que é aceitável, limitamos a dignidade às convenções humanas.
Assim, as ideias cultivadas segundo o que se considera a perfeição alimentam a dor que se vai instalando: alimento mortífero que
sufoca o Ser normalmente de forma subtil mas com o vigor férreo da falta de retorno do que é mais autêntico em nós.
Envenenados na intimidade do Ser sofremos porque passamos a ler a vida à luz desses tóxicos. Se tivermos alguma dúvida sobre
esta realidade basta pensarmos nos estereótipos sociais e nas atrocidades que aceitamos em seu nome, sendo chocante
constatar, por exemplo, a existência de tantos jovens e menos jovens com anorexia e bulimia e de tantos esgotamentos nervosos
por considerar-se que não é perfeito, como profissional, pai ou mãe, homem ou mulher…
Quantas vezes expressões inconscientes como ‘Não és autêntico!’ ou ‘Não és bom!’ surgem a ditar o padrão de normalidade
do que é ser autêntico, bom, virtuoso, dado que quem o diz, fala como se soubesse perfeitamente o que é viver tais qualidades,
fazendo parecer um crime aquilo que somos. Semeiam-se tóxicos com inconsciência e sem noção das repercussões nos corações
desatentos.
Tal como a floresta virgem não vive com a ação nefasta da desflorestação realizada em defesa dos interesses humanos e os
animais não vivem quando os seus habitats são destruídos, nós não vivemos ao ingerirmos as toxinas vigorosas alimentadas dos
padrões de normalidade vigentes nos grupos a que pertencemos. No entanto, o amor é a força que move tudo o que existe na
Terra e a própria força da vida abre frestas, rasgos, nos cenários a que nos habituamos a ver como verdadeiros e desoculta-se no
seu verdadeiro esplendor. Quando tal ocorre somos levados por ela no ímpeto de novos entendimentos, para além das
convenções estabelecidas.
Timóteo sabia, lá no fundo, bem no fundo, que a Vida era muito mais do que aquilo que vivera até ali. Os anos passavam e
apesar de parecer que ele não se deixara aprisionar, o facto é que ele se sentia prisioneiro: todas as experiências que se permitira
viver, apesar de serem consideradas socialmente meritórias, não o realizavam. Esforçara-se, trabalhara, dedicara-se… tentara
viver o que aprendera nos livros sobre a dimensão espiritual da vida, mas… dentro de si faltava algo! Teorias e práticas deixavamlhe o sabor subtil de satisfação momentânea. Refletira na sua própria falta de humildade, no seu orgulho e descobrira-se na
máscara que construíra de si mesmo para quem quisesse ver! Entregara-se ao trabalho físico árduo, à disciplina mental… mas na
intimidade a voz da própria consciência gritava que não era esse o passo vital… “Então, que fazer?” – questionava Timóteo à
Vida, mas esta guardava silêncio.
Viver! As árvores emanam vida em abundância, possibilitando a sua multiplicação; as flores exalam odores criadores de
atmosferas únicas; os pássaros marcam os espaços com melodias ímpares e os seres humanos inspiram-se e aprendem com a
natureza nas suas múltiplas dimensões.
Timóteo trouxera para o seu novo dia a aprendizagem realizada durante a noite enquanto o seu corpo físico repousava. Como
nos é explicado no Livro dos Espíritos (400): “O Espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é
o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado.”; (401)” o Espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao
corpo se afrouxam e o corpo não necessita do Espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros
Espíritos.”; (401)” O sonho é a lembrança do que o vosso Espírito viu durante o sono; mas observai que nem sempre sonhais,
porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu
desenvolvimento; frequentemente não vos resta mais do que alembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a
vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília.”

No sonho, Timóteo, deslocara-se mais uma vez a um espaço de estudo sobre a Vida e sobre quem somos e depois de uma aula cheia de
dinamismo e boa disposição, comentava com um outro estudante, enquanto caminhavam iluminados pelo brilho das estrelas:
T(Timóteo) - Uns vivem fascinados com a vida como se apresenta na Terra: as festas, as modas, as aparências; outros vivem fascinados com a
vida no mundo espiritual: o céu ou o ‘alto’; o auxílio dos Espíritos… qualquer que seja o deslumbramento é um tóxico a evitar! Tóxico porque
nos tira vida, dado que num processo de fuga o indivíduo evita olhar para si próprio.
A (Amigo) – Às vezes, será uma forma de lidar com a dor, o sofrimento, a angústia. O encantamento, o deslumbramento, seja pelo que for é
uma forma de se viver no hoje o que não existe e, assim, não viver o que existe.
T – Precisamos, então, de conquistar lucidez sobre o que é fuga e o que não é… mas, tal parece-me uma tarefa inglória dado que nós não
temos mecanismos que nos permitam essa identificação com rigor… Eu receio esse estado de espírito, essa disposição ilusória…
A - Talvez estejas a procurar no exterior esse mecanismo, essa técnica, que nos trará a salvação! Talvez precisemos de virar o olhar noutro
ângulo: o importante é o momento presente que vale por si e não porque é o meio para se atingir um resultado posterior seja na Terra seja no
mundo dos espíritos (reconhecimento dos outros). É a consciência…
Um instrutor aproximou-se e convidou Timóteo para um passeio. O resultado foi acordar pela manhã com uma alegria indizível, um bem
estar sem preço e uma confiança imparável na vida!
Uns consideravam Timóteo como um homem bom como poucos, outros pensavam que ele era um presunçoso, um construtor de
artificialidades e de atos pouco comuns. “Afinal, quem sou eu?” – indagava Timóteo aos seus botões, desenvolvendo o sentido de auto análise que lhe permitiria a conquista de si próprio. Num percurso pessoal e intransmissível, distanciava-se de antigas verdades. Mais do que a
memória que carregava consigo, mais do que as expetativas, Timóteo via-se como a criança que descobre a vida para aprender a vivê-la.
Apesar das incertezas, ele confiava que era possível entrar em contato com um espaço interno de segurança e aceder à fonte de paz. No
entanto, no dia- a – dia onde se desenrolavam as situações que o confrontavam com as suas próprias inseguranças, apercebia-se que, muitas
vezes, não era tão pacífico como gostaria de ser: um mundo conturbado, desconhecido, invadia-o, emoções desencontradas escapavam ao
controle racional e ele ancorava-se no silêncio e orava o auxílio de forças benfeitoras que o socorressem na aflição.
A sensação inexplicável de algo estar diferente, de novidade, pairava no ar. Descera pela rua e sentara-se numa esplanada, onde o som do
vento despertava-lhe os sentidos da alma: o carinho com que a natureza o brindava, enternecia-lhe o coração e até os pequenos insetos
traziam-lhe notícias acerca do que é Viver.
Cada dentada no pão caseiro que trincava aumentava a gratidão por todos aqueles que anonimamente houveram contribuído para que ele
estivesse a usufruir daquele momento único. De repente, percebeu que ele não era o mesmo de ontem: alguma coisa ocorrera mas Timóteo
não conseguia recordar-se de nada que fosse digno de ser valorizado.
Na intimidade glorificava o Criador de todas as coisas que lhe permitia usufruir de tanta beleza. O chilrear dos pássaros acariciava-lhe a alma
reforçando aquele sentimento sublime de gratidão e a certeza de que está tudo certo na Vida, que todas as ocorrências apresentam-se
corretamente encadeadas no tempo manifestava-se como nunca no seu coração.
Timóteo sentia-se feliz, calmo, grato e, nesse particular momento, uma ideia surgiu-lhe em pensamento como um imperativo: “Vive! Vive
intensamente!”
No ar continuava a pairar aquela sensação de que nada voltaria a ser como dantes. Sem ruídos exteriores e em plena reverência à vida, ele
estabelecera contato com novas possibilidades de viver em plenitude e porque a Vida não se guia pela lógica humana, apresentar-lhe-ia um
momento único de liberdade, quando nada na sua vida parecia dar a entender de que de tal ele fosse merecedor!
***
Nestor vivera uma vida atribulada de tropeços e quedas morais. Estava cansado e, embora ninguém o suspeitasse, à sua maneira, dispunha-se
a viver outros ritmos, a conhecer outros sentimentos. Os que o conheciam não sopitavam de tal alteração de perspetiva, julgando-o pelo
passado, continuando a catalogá-lo segundo juízos limitados e limitadores. Mesmo os defensores dos denominados Direitos Humanos teciam
comentários ‘pouco humanos’ acerca da sua pessoa.
Timóteo tinha algumas contas a ajustar com Nestor. Quantas vezes se convencera de que lhe perdoara, para depois constatar que não
conseguia eliminar do seu coração uma rejeição profunda. Conhecera Nestor nos seus melhores dias segundo os julgamentos humanos.
Encontrava-se Timóteo ainda na esplanada, tecendo a gratidão pela Natureza com fios de amor profundo, quando Nestor surge à sua frente.
Timóteo quase parou de respirar. “O que é que ele quer?’- pensou. Mas, disse-lhe: ‘Olá! Como vais?’
Nestor olhou-o nos olhos e respondeu-lhe: - Eu sei que não me consideras como igual, dado ter abusado da tua confiança! Eu sei que não
confias na minha palavra – o que não censuro – porque ela foi o punhal que feriu o teu coração! Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não sou o
mesmo! – respirou fundo e continuou: - Não te quero pedir nada, nem te quero convencer de nada! Deixo-te apenas a sinceridade que
inauguro e que sei que não pode, ainda, ser percebida por ti! – respirou mais uma vez – ‘Eu sei que seria para ti mais fácil que me ajoelhasse
aos teus pés e te solicitasse perdão, mas, também sei que tais gestos exteriores por si só não revelam a dignidade de um Homem. Não sei ser o
que não sou, mas quero dizer-te que hoje já não faria o mesmo que te fiz no passado!
Nestor calou-se e ficou no ar apenas o canto dos pássaros. Timóteo não encontrou nada para lhe dizer e, por isso, reconhecendo a
autenticidade das suas palavras, apenas lhe abriu a mão, ficando esta disponível para receber a mão daquele que até ali ainda não conseguia
receber.
Realmente, a mudança estava a acontecer! Não tinha nada para pedir a Nestor e não tinha nada para lhe dar, mas o espaço que encontrara
dentro de si para abrir a sua mão, deixava-o confortável.
Nestor apertou-lhe a mão com honestidade e despediu-se: um capítulo da vida tinha-se fechado e outro ganhava espaço e cor nas folhas do
tempo.
A vida triunfa sempre!

Socorro e Auxílio – Assim na Terra como no Céu
Arlindo Pinho

Com alguma frequência ouvimos dizer que a Terra é uma cópia ainda imperfeita do céu ou do Plano Espiritual. Como
diz o velho ditado, “onde há fumo há fogo”.
Na realidade, acreditemos ou não, o funcionamento das coisas terrenas tem como base ou principio, o
funcionamento das coisas nos planos superiores da vida, e, é evidente que nós, ainda num estágio evolutivo inferior,
não podemos ter as coisas tão perfeitas como aqueles que já estão muito mais evoluídos. As próprias descobertas
que na Terra, os chamados génios têm feito, não são mais que produto da influência dos planos maiores, onde o
avanço a todos os níveis, está muitos passos á frente do nosso, e é claro que, pela Lei de Justiça, cada vez que a Terra
está preparada para mais algum avanço, e existe alguém que dedica todo o seu esforço a um estudo ou causa para
de algum modo auxiliar a humanidade no seu percurso de melhora e evolução, terá que receber o seu premio,
premio esse que chegará dos planos superiores numa espécie de intuição, para que complete aquilo que lhe faltava.
De repente, como que se faz luz na sua mente, as peças de seu estudo se encaixam, o discernimento é maior, e a
solução para o produto de todo o seu esforço chega enfim.
Tudo, em todas as coisas é assim. Os Cientistas, os Médicos e todos os trabalhadores de todas as profissões que já
partiram para o plano Espiritual (termo mais comum, já morreram) e depois de deixar a Terra, compreendendo essa
nova etapa, encontraram conhecimentos e tecnologias mais desenvolvidas, tudo fazem para que, havendo as
condições necessárias, possam trazer toda essa informação, ou a possível, á Terra, e, é aí, que surgem as intuições de
todos que trabalham na investigação em todas as áreas do conhecimento.

Desse modo também a nossa própria força de vontade, a nossa verdadeira fé na continuação da vida após a morte
física e o conhecimento de que o trabalho também contínua fora do plano físico, dá-nos a certeza de que, quando
Jesus nos disse que tudo o que pedíssemos ao Pai em oração e com a verdadeira fé, nos seria concedido, não eram
apenas vãs palavras, se não vejamos:
Deus, como nos disse o Mestre, quer que alcancemos a perfeição, e para isso, deixou-nos Leis perfeitas que nos
guiam e ajudam a consegui-lo, numa justiça sem qualquer falha, assim, quando necessitamos de algo e em oração
sincera pedimos ajuda ao Pai, a Jesus ou até a outro intermediário em quem confiemos como Espirito mais evoluído,
isso nos será concedido, salvaguardando é claro, a ação perfeita das Leis de Justiça, que de imediato serão ativadas
para analisar o nosso merecimento ou não, na realização de nosso pedido. O nosso trabalho e esforço em nos
melhorarmos, tem profunda influência, por isso, também o Mestre repetia constantemente, sempre que curava ou
auxiliava alguém, as palavras: “A tua fé te salvou”. Isso diz-nos que não foi apenas a sua ação, mas também, a força e
as condições merecedoras daquele que era ajudado.

Sob este prisma, e sabendo que todos os espíritos já melhorados e mais evoluídos espiritualmente, os anjos e todos
quantos colaboram com o Amor Maior, estão ao serviço do Bem, poderemos entender porque muitas vezes se dão as
curas a que, por ignorância, chamamos de milagres. A exemplo da Terra, se um médico é chamado a assistir a um
doente, ele vem, e tudo faz para curar esse doente. Se em outros planos de vida também os médicos lá se encontram
e conseguem atuar em nosso plano, poderão, a nosso pedido, em oração, e porque não, ir até ao local ou á pessoa
onde está o problema e, com outros conhecimentos e acesso a outro tipo de energias e fluidos, aqui ainda
desconhecidos, canaliza-los para esse doente e curá-lo, e com toda a certeza o farão, desde que possível. Em outros
casos, apenas auxiliam os próprios médicos terrenos nas suas consultas ou intervenções cirúrgicas, muitas vezes, na
forma de intuição para que descubram o problema do doente e encontrem a solução para a sua cura.
Há uma passagem nos Evangelhos que nos demonstra a crença ou certeza de um centurião romano, de que o
funcionamento do mundo invisível era idêntico ao da Terra, quando procurou Jesus para que lhe curasse um criado
que estava gravemente doente em sua casa. Quando Jesus acedeu a ir lá, ele retrucou: Senhor, não é preciso que te
incomodes tanto, nem eu mesmo sou digno de te receber em minha casa, diz somente uma palavra e meu servo será
curado. Eu também sou sujeito á autoridade e tenho inferiores às minhas ordens, e digo a este: vem cá, e ele vem; faz
isto, e ele faz.
Através desta passagem podemos verificar um grande entendimento sobre o funcionamento das hostes celestes,
deduzindo o óbvio, que se Jesus dissesse para ele se curar, os espíritos com conhecimentos nessa área, que
trabalham às suas ordens, levariam até ao doente os fluidos e energias superiores necessárias para que isso
acontecesse.
Como seria grande o avanço evolutivo da humanidade se todos tivessem a certeza do funcionamento das Leis que
regem toda a Evolução e Vida, quer no plano físico, quer fora dele; se todos tivessem a certeza de que o trabalho
continua; que temos tantos Espíritos Superiores e outros também já muito mais evoluídos que nós, prontos e
dispostos a ajudarem nesse trabalho, desde que façamos a nossa parte, agindo, também nós, dentro da maior justiça
que nos seja possíveis entender ou alcançar, e que apenas dependerá de um pequeno esforço e de um pouco de
força de vontade de nossa parte.
Que o Mestre Maior faça chegar as bênçãos de sua Luz-Sabedoria às mentes daqueles que estão em lugares e
posições de maior importância e poder na Terra, e que por isso, mais e melhor podem agir e influenciar a
humanidade no seu progresso, para que desse modo, possamos avançar mais rapidamente para uma Terra mais
perfeita e justa, eliminando dela toda a corrupção e toda a injustiça, e, regenerando ao mesmo tempo os corruptos e
injustos, através de uma educação correta, para que também estes, no futuro, se transformem em Homens de Bem.

A Casa do Pai tem muitas moradas

O Universo tem 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro de 0,2 bilhão para mais ou para menos.
Embora a esfera observável pareça ter quase 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, ela é muito maior. Os
cientistas sabem que o universo está em expansão. Assim, enquanto pode ver-se um local que estava a 13,8
bilhões de anos-luz da Terra no momento do Big Bang, o universo continuou a expandir-se ao longo de sua
vida. Hoje, esse mesmo ponto está a 46 bilhões de anos-luz de distância, fazendo com que o diâmetro do
universo observável seja de uma esfera com cerca de 92 bilhões de anos-luz.

Segundo a NASA , os cientistas sabem que o Universo é plano, com uma margem de erro de apenas 0,4%.
Um Universo plano, é um universo infinito. Sendo assim, ao que se sabe até o momento, o tamanho do
Universo também é infinito (o que confirma o que ensina A Génese).

Penrose e Gurzadyan já diziam, desde
2010, que conseguiram detectar
pequenas flutuações na radiação
cósmica de fundo, na forma de círculos
concêntricos.
Isso, segundo eles, seria resultado da
colisão de buracos negros gigantes,
numa época que precedeu o Big Bang,
ou seja, seria implicação de que o
Universo já existia, em outra forma,
antes do período de expansão que
conhecemos e observamos hoje (o que
também confirma o ensinamento de A
Génese, no que toca ao infinito
temporal)

Parte visível do cosmo
100 bilhões de galáxias x 100 bilhões de estrelas por galáxia (número médio)
= 1.000.000.000.000.000.000.000
Via Láctea = 200 bilhões de estrelas
1000000000000000000000
x 4 planetas = 4000000000000000000000
KOI é a abreviação de 'Kepler Object of Interest', ou
"Objecto de Interesse de Kepler" em português, o
que significa que a estrela foi observada pelo
telescópio espacial Kepler, da NASA. Essa observação
ocorreu entre 2008 e 2013. No momento, KOI -351 é
a estrela com a maior quantidade de exoplanetas (6)
já observada, e sua distância é de 2.500 anos-luz.
Kepler descobre seu exoplaneta número 1.000 ( 07
Janeiro 2015)

A NASA anunciou no final do passado mês de fevereiro 2017 a descoberta de sete planetas com potencial para
albergar vida. A cerca de 40 anos luz de distância da Terra, as investigações possíveis estão agora limitadas até
2018, altura pela qual deverá estar operacional o novo telescópio espacial James-Webb.

