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(http://dissertacaoespirita.blogspot.com/)

Diz sabiamente o povo que o sol quando nasce é para todos. Ricos e pobres, assassinos e
ladrões, honestos, preguiçosos e trabalhadores, ignorantes e sábios, todos devem a vida ao sol criador.
Porém, há quem se julgue mais merecedor. Há quem se tenha como um iluminado,
possuidor da verdade, agente directo de Deus, ao Seu serviço vinte e quatro horas sobre vinte e quatro
horas; há quem se julgue o filho mais querido de Deus e tão sobredotado que sabe tudo de tudo; há quem
julgue que a sua leitura de qualquer texto de qualquer livro sagrado é um autêntico achado, verdadeira
revelação do Altíssimo; há quem julgue que a sua religião ou igreja seja a única salvífica; há quem julgue que
os membros das outras congregações nem tão pouco são dignos de serem chamados seus irmãos; há quem
viva, enfim, tão bem com a sua terrível obsessão que vive a cegueira de nem se dar conta dela e, por isso,
incapaz de a combater. Caindo na alucinação de que os seus próprios pensamentos são os de Deus, termina
no desvario de que é um profeta.
Desta forma se vão criando clivagens entre os povos, as políticas e as religiões,
transformando este planeta num mundo de loucos. Ora a nossa vida não pode ser uma sucessão de actos
desvairados, nem as religiões organizações que os alimentem. Quem assim pensa, de facto, está contra o
ecumenismo, na sua essência, pois teme perder o controlo da verdade de bolso, o poder/influência social e
a resposta unidireccional que defende.
O ecumenismo tem uma palavra a dizer sobre esta temática. Porém, há quem o queira
tornar redutível ao encontro entre as várias igrejas cristãs, devidamente seleccionadas, dentro de uma
perspectiva do politicamente correcto. Mas o ecumenismo não é isso. Esse é o falso ecumenismo, pois é
impensável, no actual contexto social e político, definir ecumenismo como o encontro entre um punhado de
igrejas de uma mesma religião. O verdadeiro ecumenismo, e não uma caricatura, é o encontro, não apenas
de igrejas cristãs, mas de todas as congregações religiosas com fim ao estabelecimento da paz mundial. Não
serve para converter ninguém a outros princípios religiosos que não os seus; não é para discutir verdades
supremas, Deus, fé, nem para hierarquizar religiões classificando umas como “mais perfeitas, assertivas,
mais conformes com a “vontade de Deus” do que outras.
O encontro ecuménico é, tal como o conceito indica, um Encontro de todas as congregações
religiosas nesta casa comum que é o mundo em que habitamos, sejam elas quais forem, com fim à
coexistência pacífica de todos os grupos religiosos, tendo como base o respeito mútuo e a harmonia entre os
mesmos, no empenho da construção da paz universal. Como tal, a tolerância religiosa está e estará sempre
na ordem de trabalhos e o diálogo jamais se esgotará.

O ecumenismo nunca poderá ser a construção de uma religião universal, como pensam os
mais intransigentes e temerosos. Respeitando as diferenças religiosas, nunca poderá ser a criação de
qualquer outra manifestação religiosa com base em princípios que seriam incompatíveis com algumas
religiosidades. Não se trata de uma ameaça à fé de cada um, qual processo aniquilador das fés já existentes,
não é um neo-paganismo; não é a defesa da construção da paz e solidariedade ateias, não é uma ausência de
princípios judaico-cristãos, nem de outras quaisquer fontes, não constroi slogans nem clichés, não substitui
Deus pelo culto da Mãe-Terra, não é um movimento ecológico. Para o ecumenismo Deus tanto se manifesta
na História e na Natureza como no Homem. O diálogo ecuménico respeita aqueles para quem a História é o
mais importante, como aqueles para quem o é a Natureza. Ao ecumenismo interessa a Vida na sua
totalidade.
Quanto aos dogmas, cada um tem os seus. Imagine-se que no painel ecuménico os crentes
converter-se-iam às religiões/igrejas uns dos outros (uma autêntica confusão). Algo estaria errado, pois o
ecumenismo não serve para converter ninguém. Não é de converssão que se trata, mas da salutar harmonia
dos diferentes. Por exemplo, a presença de ateus é fundamental para o enriquecimento do diálogo
ecuménico. Os textos ditos sagrados também são lidos por não crentes, seria ridículo pensar que só os
crentes sabem ler os referidos textos. Os ateus fazem críticas muito pertinentes, como as fazem os crentes
mais atentos e emancipados. Aliás, para o ecumenismo não interessa quem crê no quê ou se não crê, somos
todos humanos, habitantes de um mesmo planeta, é bom não esquecer.
No diálogo ecuménico a matéria mais importante é a paz, a convergência de interesses
humanitários, a fraternidade entre todos os povos, com fim a fazer deste planeta um lugar mais feliz e onde
todos tenham lugar.
É claro que se alguém julga crer segundo uma perspectiva de que a sua religião ou igreja é a
única verdadeira, certamente o ecumenismo assusta-o. É pena. Sem pluralismo não há ecumenismo. A
grande riqueza do Cristianismo, por exemplo, está na multiplicidade de igrejas, a da Humanidade, em sentido
religioso, no ecumenismo. Não podemos falar a uma só voz. Depender de uma única interpretação, tornando
qualquer texto religioso redutível a uma pessoa que, supostamente, seria a detentora de uma sapiência
sobre-humana, seria a maior obsessão da humanidade.
Há que perceber que as diferenças religiosas são tais que parece, não raro, que estamos em
planetas diferentes. As questões culturais, geográficas, políticas, civilizacionais, que, nos tempos em que
vivemos, se traduzem por perda da herança religiosa e livre adesão a formas de fé que não as recebidas pela
família, precisa que essas mesmas organizações, a nível macro, se entendam definitivamente.
Assim, e porque a família é a base do religioso, devemos acreditar na força da palavra,
transmissora, inovadora, vivificadora da Humanidade. O ecumenismo é a construção desse lar que abre uma
janela ao mundo, onde o outro é pessoa, cheio de história e pleno de natureza. Na sua capacidade de luta
pela paz, na fé incondicional, na solidariedade, na felicidade como objectivos comuns orientados por uma fé
que, qual arco-íris, se apresenta ricamente num miosótis de cores.
Vou a caminho dos dezoito anos de prática ecuménica e confesso que muito tenho aprendido
sobre a minha fé. Devo aos irmãos das outras congregações, nomeadamente do universo não cristão,
momentos de grande elevação cívica. Muito obrigada aos irmãos hindus, umbandistas, budistas, judeus,
cristãos das mais diversas igrejas, ateus, grupos como a Antroposofia, Teosofia, Espiritismo, entre outros,
tudo o que me têm ensinado. Convosco aprendi de forma muito incisiva até onde vai o poder do respeito
mútuo e a força da tolerância, pois nisso consiste o Amor Universal e a paz com Deus e com a Humanidade. E
isso é a coisa mais importante que há.
Bem hajam todos aqueles que lutam para que este planeta tão azul seja um jardim de
corações floridos. Que Deus esteja com todos.

REINO DE DEUS
OU PATAMAR EVOLUTIVO DO ESPíRITO
Arlindo Pinho
Na maioria das religiões e apesar da resposta concreta de Jesus á pergunta feita pelos fariseus:
“Quando virá o Reino de Deus?”, continuam, quase todas as religiões, a passar a mensagem de que o
Reino de Deus é um lugar para onde irão todos os que são bons, mas pior que isso, é que dizem, na
maioria dos casos, que quem vai para o Reino de Deus são os que cumprem todas as normas instituídas
pela igreja que cada um segue, não se preocupando sequer se essas normas estão ou não de acordo
com as verdadeiras Leis de Deus e com os ensinamentos de seus Mensageiros, aliás, raramente dizem
que se devem seguir as Leis de Deus, o que sempre dizem é que devem seguir as leis da igreja (feitas
pelos homens segundo os seus interesses).
Eis a resposta de Jesus: “O Reino de Deus não vem com mostras exteriores, nem dirão: Ei-lo aqui ou eilo acolá; pois o Reino de Deus está dentro de vós”.
Ora, perante esta resposta, não restam dúvidas de que o Reino de Deus não é um lugar físico, e sim, um
patamar de evolução espiritual a alcançar por cada um. Resta-nos procura-lo em nós, mas para isso
teremos que limpar todo o lixo que nos impede de chegar lá; todas as misérias que temos em nosso
íntimo terão que ser substituídas por coisas de elevado valor; os nossos vícios terão que ser vencidos; os
sentimentos inferiores, eliminados; não pode haver ódio, rancor, vaidade, orgulho, inveja ou qualquer
outro sentimento de ordem inferior. Em substituição de tudo isso, que são escuridão e trevas
profundas, teremos que levar a luz que nos permita ver o caminho: Compreensão dos defeitos alheios,
tolerância para com os seus erros ou falhas, não julgar ou condenar porque têm ideias ou uma visão
diferente das coisas; ensinar e ajudar sem qualquer interesse ou segundas intenções; fortalecer o Amor
através de uma Caridade de ordem Superior; trabalhar o perdão pela compreensão e conhecimento, até
alcançar total vitória, até conseguirmos “Amar os próprios inimigos”; querer bem àqueles que nos
fizeram mal, sem qualquer mágoa ou sentimento de vingança. Com isso, encontramos a chave para
abrir as portas desse Reino.
Quando conseguirmos tudo isto, apenas teremos em nós luz, virtudes; alcançaremos o conjunto de
energias, forças ou poderes que existem latentes em nosso espirito, que ficarão á nossa disposição, e aí
sim, seremos pequenos deuses; passa a ser real o que nos disse Jesus: “Todos vós podereis fazer aquilo
que faço e até mais”; não mais o mal ou qualquer sentimento de ordem inferior terá lugar em nós; um
campo magnético impenetrável para qualquer força ou energia negativa nos envolverá; de nós apenas
irradiará luz e amor, nada mais; passamos a viver no Reino de Deus, independentemente do lugar ou
plano onde quer que nos encontremos; nossas ligações serão plenas com os Planos Superiores da Vida;
poderemos penetrar os Reinos Celestes, os Céus, os Planos ou Dimensões Superiores, como verdadeiros
filhos de Deus e Espíritos imortais que somos.
Mas meditando neste momento sobre tudo isto, numa reflexão profunda, somos obrigados a
reconhecer que ainda estamos a anos-luz desse Reino, mas ao mesmo tempo, nos dá a certeza de que
não é impossível lá chegar, melhor, que nem é tão difícil como parecia, desde que tenhamos essa
vontade. Cada um só depende de si próprio, o resto é trabalho, dedicação e persistência na batalha
contra si mesmo, ou melhor, contra o ser inferior que ainda habita em cada um de nós. “Ajuda-te e os
Céus te ajudarão”.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

25. Sendo tu simplicidade, contigo aprendemos a apreciar as coisas simples.
Na Primavera ou no Outono com os exercícios de respiração provocava-nos um
prazer infantil a inalação dos odores característicos; junto de água corrente com os olhos
fechados embalava-nos o seu murmúrio; quando atentávamos nos lírios dos campos víamos
belezas que dantes pareciam não existir.
Contigo havia uma luz que penetrava as coisas e as embelezava. Era as
andorinhas e as formigas e era o mendigo que estendia a mão. E era até o leproso que em vez
de se esconder se mostrava, porque perdia a repugnância.
Só quem anda contigo e conhece estas coisas é que sabe o que digo. Porque eu
digo e em verdade o digo: dois milénios após ainda é possível andar contigo, basta seguir-te
nos exemplos, basta levar um alforge de amor para dar.
E depois, se dois ou mais seguirmos em teu nome tu caminhas connosco e o
caminho se faz fácil nas dificuldades.
Sê connosco como no caminho de Emaús.

26. Estranhávamos que frequentemente optasses por caminhar descalço.
Na verdade, na nossa ignorância estranhávamos quase tudo vindo de ti, pela novidade e
pela alteração às vezes radical das ideias e das tradições que traziam as tuas propostas.
Depois lá nos dizias que os corpos eram feitos de barro e que era saudável
o contacto directo com a terra. E sem mais explicações, como crianças que imitam os
pais, em terreno macio caminhávamos descalços.
Só mais tarde, quando a estranheza era já menor, é que deciframos o
simbolismo da argila e da sua importância na saúde.
Ah!, o Deus de Amor era o Deus das coisas simples, que só os simples
podiam entender. O conhecimento esconde-se dos orgulhosos, sem dúvida. E foi nessa
descoberta maravilhosa que Simão, num arroubo, gritou para a posteridade que eras o
Messias de Deus.

27. A mente das multidões sedentas de aprender e cheias de fé era
uma tela onde se projectavam as imagens das parábolas. Uma só imagem valia as
palavras todas que já haviam sido ditas sobre ela no correr dos tempos, e essa
imagem iria permanecer latente no sono dos homens que a receberam até se
consubstancializar no seu despertamento.
Pois o que mais aflige os homens é o sono que os impede de estar
uma hora em vigília contigo, e não conseguindo estar uma hora em vigília contigo
a imagem lá está, mas só latente, ainda não desabrochada em consciência.
Mas é o lento curso das coisas e tu, como conhecias a nossa
natureza preguiçosa e jamais serias precipitado, plantaste as imagens como
sementes resistentes às condições mais adversas, para que, quando as condições
fossem mais favoráveis, irrompessem para a aurora como primícias gloriosas.

28. Mensagens de amor irrestrito e universal, quem as
pode entender?
Do mesmo modo que o finito não abarca o infinito nem
a parcela compreende o todo, assim o amor em patamar ainda
próximo do instinto não concebe as culminâncias do amor sacrificial.
Por isso, tal como João, que lhe aplanou o caminho,
passou incompreendido e dele escarneceram, porque o escárnio é a
sabedoria dos néscios, que à diminuta intelectualidade aliam um
coração ainda não o lugar que o lento burilar dos elementos às vezes
em fúria transformou em oásis de candura e benevolência.

A Espiritualidade na prevenção e cura da droga
Por João Passos Gonçalves
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4.. Como usar as distintas naturezas da Inteligência para prevenir ou curar o
vício?
a.

Inteligência Intelectual. Quociente Intelectual (QI).

A primeira, o que chamamos de Inteligência Intelectual ou Racional, foi descoberta em 1905,
após investigações sérias de Alfred Binet e Theodore Simon. Esses cientistas perceberam que, ao
colocar um problema lógico a pessoas diferentes, algumas o resolveram mais rápido do que as
outras, e a dinâmica dos resultados seguia um padrão. Pensaram então que uma escala poderia
ser estabelecida para quantificar essa capacidade. Conseguiram então estabelecer uma escala de
156 níveis, a que chamaram de Quociente Intelectual ou QI. Concluíram que é com base nesta
natureza da inteligência que se resolvem os problemas lógicos, que se elaboram conceitos, que a
ciência é produzida ou os problemas objetivos são resolvidos. Por exemplo, é por recurso a esta
natureza da inteligência que se resolve o seguinte problema:
Suponha que um nenúfar cresce na superfície de um lago. Ao longo dos últimos 10 dias
medimos a superfície da sua folha e concluímos que ela vem duplicando a cada dia que passa
(24h). Estamos no dia 10 e a folha de nenúfar já ocupa metade da superfície do lago, como
mostra a ilustração abaixo:

A questão é ... Em que dia o nenúfar ocupará toda a superfície do lago?
Vamos deixá-los pensar, temos a certeza de que todos chegarão à resposta logicamente correta,
embora alguns possam demorar um pouco mais. Para esses, deixaremos a resposta nas últimas
linhas deste artigo.

Que contribuição traz o exercício dessa natureza científica da inteligência ao problema do
vício?
Algumas coisas na vida normalmente nos agradam, porque estão ligadas à nossa capacidade
de sobreviver, como sejam comer e fazer sexo. Mas há alguns que não são tão boas para nós,
como algumas drogas, ou gastar muito tempo na internet. Eles podem trazer-nos as mesmas
sensações e podem conduzir-nos ao vício! No nosso cérebro, temos um circuito de recompensa
localizado no sistema límbico, na área onde as emoções são formadas e (as) memórias também.
E esse circuito sugere que receberemos uma recompensa por escolher algumas ações, como
comer! Um neurotransmissor, a dopamina, é libertado, chamando nossa atenção para o que
estamos fazendo e encorajando-nos a repeti-lo no futuro. Isso é bom! O nosso cérebro está a
dizer-nos que isso é bom!
Mas devemos também reconhecer que isso também pode induzir em erro caso o nosso
cérebro nos diga o mesmo sobre as drogas, ou outros comportamentos prejudiciais ...
normalmente, quando a dopamina é libertada nos neurónios, é posteriormente absorvida pelo
mesmo neurónio que a libertou. Mas algumas drogas, como a cocaína, impedem essa absorção.
Isso resulta num excesso de dopamina, no espaço entre dois neurónios, produzindo um
aumento da sensação de euforia -estar. Os nossos cérebros, que continuamente buscam o
estado de equilíbrio, ajustam-se a algumas drogas, reduzindo o número de recetores neuronais
de dopamina. Basicamente, isso significa que a mesma quantidade da droga não fornecerá mais
a mesma intensidade de euforia, já que o número de recetores estimulados é agora menor. É
isso o que é chamado de "tolerância". E como essas drogas alteram os neurónios, a reincidência
pode ocorrer quando o dependente pára ou reduz drasticamente o seu uso. Os sintomas variam
com o tipo de droga e podem incluir depressão, dores de cabeça, vómitos e dificuldade para
respirar. É importante saber que a dependência não ocorre apenas com drogas e álcool.
Comportamentos como o vício do jogo podem estimular o cérebro de maneira semelhante. Mas
há sempre uma ajuda disponível, drogas e outros vícios podem ser derrotados!

Tolerancia às drogas, conhecimento que nos é trazida pelo uso da Inteligência Intelectual ou Quociente Intelectual (QI).

Em resumo, e com base no que a Ciência já demonstrou, como devemos usar o nosso QI na
prevenção e cura do vício?
Evitar ou reduzir o consumo até à sobriedade, uma vez que o seu uso provoca
dependência física, mental e química, com os efeitos físicos e comportamentais que
temos visto.

Como usar a Inteligência Intelectual ou Quociente Intelectual (QI) no vício da droga.

continua

O Perdão
António Soares

“ Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu
lhe perdoe? Será até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até
sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. “ (Mateus, 18: 15, 21, 22)

Uma das ferramentas mais determinantes à evolução espiritual, é o perdão. Mensagens do
Plano Espiritual e pesquisas científicas, confirmam os benefícios do perdão. Quem perdoa é
leve, livre, ágil, tem um sistema imunológico mais saudável, e tem um maior índice de
felicidade. Ao contrário, quem tem dificuldade em perdoar, é tenso, insensível, cansado,
adoece com facilidade, e sente-se infeliz.
Infelizmente, a ideia sobre o perdão pode limitar, e até dificultar nossa vontade em perdoar.
Mas porquê? Porque muitos pensam que perdoar é um ato de fraqueza, de covardia, perdoar,
é para quem não tem honra. Mas não só, pois são muitos os que ainda têm dentro de si a
ideia de que perdoar é aceitar de forma passiva todas as ofensas. Achamos assim, que
perdoar é aceitar agressões, falta de respeito, criticas, até humilhações. Será mesmo que a
pessoa que perdoa demonstra falta de carácter? É fraca? Certo que não, quem perdoa, tem
um coração nobre, é indulgente, é caridoso e tem amor pelo próximo. Jesus deu-nos um
grande exemplo, perdoando aos seus algozes que o cruxificaram. A nobreza do seu coração, e
o amor que sentia pelo semelhante era tão grande, que pregado na cruz pede ao Pai:
“Perdoa-lhes Pai, pois não sabem o que fazem”
Perdoar é muito importante. Dá tranquilidade e paz ao coração. Assim, movidos pela vontade
de desenvolver em nós a virtude do perdão, devemos no exercício diário, ativar o desejo de
perdoar sempre que surja a oportunidade, mesmo nas mais pequeninas coisas, pois é
exercitando nossa indulgência que chegaremos ao verdadeiro ato de perdoar. O perdão é
conseguir acabar com a dor sentimental causada pelo ressentimento, pela mágoa, ou pela
raiva contra alguém, ou contra nós próprios pelas ofensas recebidas. Perdoar é compreender
o momento do outro irmão, de suas deficiências, do quanto seu espirito está distante em
relação ao que existe de mais valioso no seu interior. Ter conhecimento de nossas
imperfeições, faz-nos compreender que muitas das ofensas que nos atingem, partem de
pessoas desatentas ou em desequilíbrio emocional, e muitas das vezes movidas pelos seus
sentimentos de orgulho, egoísmo e vaidade. É pois necessário, ver nosso ofensor como um
espírito desajustado e não como um inimigo. Diz-nos Allan Kardec que “O verdadeiro perdão
é aquele que lança um véu sobre o passado”; é o esquecimento completo das ofensas, vem
do coração, é sincero, generoso e não fere o amor-próprio de quem ofende, não impõe
condições humilhantes e nem é motivado pelo orgulho e pela ostentação. O verdadeiro
perdão reconhece-se pelos atos e não pelas palavras. Perdoar é amar a vida, amar a si
mesmo, amar o próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor.

“ Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto
estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não
vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos,
em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último
ceitil. “ (Mateus, 5: 25 e 26)
Se todos conseguissem entender o alcance destas palavras, compreenderiam que com a morte
do corpo físico, não se livram de suas ofensas, pois permanecem com o espírito desencarnado,
e enquanto não se der o perdão, estas vão atrasar sua evolução moral e espiritual. Kardec diz
que o espírito sendo imortal, seu estado estará sempre ligado a todos os atos que vai
cometendo nas sucessivas reencarnações e não sendo resgatados segundo a lei do amor.
Espíritos vingativos e rancorosos, esperam que seus inimigos permaneçam encarnados, para
assim conseguirem mais facilmente atormenta-los e feri-los nas suas mais caras afeições.
Acontecem assim a maioria de casos de obsessões, quase sempre vítimas de vinganças em
existências anteriores.
Quem deverá tomar a iniciativa do ato de perdoar? Disse-nos Jesus, que se nos lembrasse-mos
que nosso irmão tem alguma coisa contra nós, devemos ir ter com ele. Não importa se somos o
ofensor ou o ofendido. Devemos sim, tomar a iniciativa com humildade e brandura, pois nem o
tempo, nem o silêncio são sinais de perdão. É necessário o confronto com amor e respeito.
Quantas pessoas doentes emocionalmente por não libertarem perdão? E aquelas debilitadas
espiritualmente, porque não têm a humildade de pedir nem de conceder o perdão? É
imprescindível quebrar essas correntes, a fim de vivermos a plenitude do amor.
Caros amigos, perdoemo-nos, reconciliemo-nos, e tentemos mudar nossa linha de
pensamentos e de sentimentos, pois nossos pensamentos são decisivos para tudo o que
fazemos. Amemo-nos para que possamos amar nosso próximo. Só amando conseguiremos
perdoar, pois perdoar é o mesmo que amar. “Perdoai as nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido”. A quem estamos a pedir para perdoar nossas faltas, do
mesmo modo que nós perdoamos a quem nos ofende? Quem julgará nossos erros e ofensas?
Deus? Certamente que Deus não nos julga. Somos nós, ou melhor, é nossa consciência que nos
julga e nos condena, fazendo muitas vezes esquecermo-nos no fundo do poço da autopunição.
Por isso, devemos ter mais consideração por nós próprios, examinar nossos conceitos, e ter
mais atenção nas atitudes para connosco e para com nosso próximo. Acima de tudo, tornemonos vigilantes atentos de nossos pensamentos, para que possam ser conduzidos para o lado
positivo, pois tudo na vida tem o seu lado bom, sempre que o queremos ver. É muito
importante que perdoemos ao nosso próximo, é imprescindível, mas antes perdoemo-nos a nós
mesmos.
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