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A ciência do Amor
Quando se tem a ciência como o garante da sabedoria, estude-se
e aprenda-se a ciência do Amor. Porque esta é ciência primeira, que dá asas e
colorido a todas as demais; não obstante, é a menos usada, a menos estudada, a
menos enaltecida (excepto na retórica dos vocábulos vazios, circunstanciais, de
ocasião).
A ciência do Amor muda radicalmente a estrutura social,
filosófica, política, económica e religiosa do mundo; a ciência do Amor altera
todos os paradigmas no sentido da renovação, da consecução dos ideais nobres,
dos conceitos não realizados - tais como paz, liberdade, justiça; a ciência do
Amor, depois de aprendida, permitirá que os demais ramos da Ciência dêem os
frutos esperados pela divindade e que os homens de boa vontade desejam.
O Amor é, de facto, uma ciência. Tem, realmente, muito que se
lhe diga. Amar transcende a mesquinhez dos interesses egoístas, transcende a
vontade impositiva dos orgulhosos, transcende os impulsos sexuais, genésicos.
A ciência do Amor está aí, disponível, pronta a ser abraçada pelas
massas e já não só por missionários entusiastas.
É certo que não há doutoramentos nesta ciência; é certo que não
proporciona carreiras académicas nem distinções honoríficas; é certo que não
traz proveitos materiais e pecuniários. Ao contrário, traz trabalho laborioso,
humilde e anónimo; ao contrário, é passível de trazer incómodos e dissabores.
Todavia, no silêncio daquele que se educa nesta ciência, o coração pacificado
imprime tranquilidade ao cérebro; todavia, no sorriso sereno daquele que se
forma na ciência do Amor, liberalizam-se centelhas de luz; todavia, naquele que
ama fulge a sabedoria.
E a sabedoria é bem mais do que o domínio do método
científico, e bem mais do que os diplomas; a sabedoria põe amor em tudo o que
faz e, por via disso, conquista as possibilidades dadas para o momento à
investigação científica.
É, portanto, a ciência do Amor a maior das ciências, é a matriz da
qual derivam (derivarão) todos os ramos de investigação.
«Amai-vos,
em
primeiro lugar; instrui-vos, em
segundo», já o disse o Mestre da
Ciência do Amor.
…/aps
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Ectoplasma - 1

Também denominado pelo termo duplo etérico ou corpo
ectoplasmático, o princípio vital situa-se entre a matéria densa (corpo físico) e a
matéria perispiritual (perispírito), existindo em todos os reinos da Natureza. É
constituído pela articulação das energias emitidas por todas as células do organismo,
formando um “tecido de força” ou “halo energético” ao redor dos seres vivos.
«(...) Considerando-se toda a célula em acção por unidade viva, qual
motor microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível
que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se
articulem, através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que
podemos nomear por «tecidos de força» em torno dos corpos que as exteriorizam.
Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se
revestem de um «halo energético» que lhes corresponde à natureza. (...)» Evolução
em Dois Mundos, André Luiz, cap. XVII
O ectoplasma, fluido magnético ou força vital é um material com
características semelhantes ao “citoplasma celular ou protoplasma”, originando-se
do fluido cósmico universal, emanada de todos os seres da Natureza. Intermediário
entre o corpo material e o perispírito, com características extremamente plásticas,
subordina-se ao pensamento do Espírito, podendo assumir as mais diversas formas
segundo o influxo da vontade.
«- Esta força não é património de privilegiados. É propriedade vulgar
de todas as criaturas, mas entendem-na somente aqueles que a exercitam através de
acuradas meditações. É o 'spiritus subtilissimus' de Newton, o 'fluido magnético' de
Mesmer, e a 'emanação ódica' de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da
mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as
correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da Natureza,
dentro do Universo. Cada ser vivo é um transformador desta força, segundo o
potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. (...)» (Libertação, André Luiz,
cap. XI

In A Natureza Imaterial do Homem, Marcus Zulian Teixeira
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psicografia

Morri há dias. Acho eu. Achava eu. Porque quando
dei conta de que tinha morrido pareceu-me que tinha sido “há dias”;
na realidade, apenas não dei conta de o tempo passar.
Sabes quando morri? Há quanto tempo?
O mais esquisito disto tudo, a ver agora, é que fui ao
meu funeral e chorei com os que choravam – e não sabia que o
morto era eu! E muito tempo (alguns anos) não o soube. Acho que
estive a dormir, pois quando dei conta do que estava a acontecer à
minha volta todas as coisas estavam diferentes, isto é, as pessoas
que conhecia e a que estava ligado eram já mais velhas, tinham uma
vida diferente sem mim, algumas já tinham desparecido de
circulação.
E depois surgiu a pergunta a mim mesmo: «E agora?».
E quando me fiz essa pergunta, ouvi chamar por mim:
«Zé Pedro!...».
E fiquei ainda mais baralhado, porque era alguém que
de facto não tinha morrido, mas estava ali sem corpo. «Ai, estou
maluco – pensei».
Mas sorriu para mim e disse: «Não, não estás
maluco». Pior ainda: se só pensei e não falei, como é que ouviram o
pensamento?
Como era alguém que conhecia e não tinha em má
conta, lá exigi: «Explica-me o que é que está a acontecer. Não
percebo nada disto».
E lá me levou junto com outros que tinham de facto
morrido, mas estavam mais vivos do que sei lá o quê, e fui para um
sítio que me pareceu que já tinha sonhado e que era mais belo que
as terras que tinha conhecido.
E hoje, só hoje, o meu desejo de me comunicar à
Terra foi ouvido e fui evocado. (Dizem-me que clarifique: o
pensamento evocativo surgiu porque o meu desejo foi sentido. Foi
mais uma anuência do que uma evocação.)
E disse um pouquinho, mas o bastante para o
momento.
Que bom!

Zé Pedro/aps
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Poemas de Pentti S. (Espírito)

Pensava eu

Pensava eu que nunca mais me iria lembrar
(com desejos de lá voltar)
Da terra, das gentes e das suas coisas também.
Pensava eu, mas era engano.
Pensava, pois, que nunca mais me iria lembrar
Da terra e das suas coisas
Com desejos de lá voltar,
Porque julgava-me já mais espiritual.
Afinal, com não corpo, mas ainda muito homem,
Porque ando com desejos de lá voltar,
Lá, à terra e às suas coisas –
E talvez pelo desejo me ande a lembrar.

Mãos vazias
Ergo a Deus as mãos juntas
Porque estão vazias de dar.
Se estivessem cheias do bem que não fiz
Teria de as erguer separadas e abertas
Pois por tanto amor não as conseguiria juntar.
Para ofertar a Deus tenho apenas palavras.
E bastava que uma só lágrima enxugada estivesse de permeio
Para que erguidas eu fosse a orar.
Tão pouco que era preciso para ser feliz…
Depois de ser feliz com pouco
Deus sabe que eu seria capaz de muito.
Todavia, eu quis ser ignorante.
E agora ergo juntas
As mãos vazias de dar.
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Sentido é Êxtase
Sara Rodi

Até que um dia, por razões que
desconheço (talvez só porque a idade o
tenha imposto) o meu corpo pediu-me
que parasse. Estava cansado de me ver
correr. Na fuga do niilismo, tornara-me
não mais do que uma niilista ativa. Era
tempo de perceber o que havia para além
da ação. Para além da ausência absoluta
de sentido.
O meu corpo arrastou-se então à varanda.
Mostrou-me as estrelas que nunca tinha
tempo para ver e que tinham afinal algo
Mesmo na fase mais niilista da minha
para me dizer. As árvores com os ramos
vida, quando procurava aceitar que os
balouçantes que nunca tinha tempo para
dias não fossem mais do que pequenos escutar, e que queriam afinal revelar-me
troços de um caminho sem sentido, não todas as verdades do mundo. Os pássaros
me revia na visão de Kafka sobre a sua
a rasgar os céus. As flores coloridas que
experiência de ser. Não, não me sentia
me beijavam os pés. A paz do silêncio. O
verdadeiramente eu quando estava
êxtase da inação. Aquilo que me
insuportavelmente infeliz. Muito pelo
arrebatava o peito e me gerava sentido
contrário, era eu e verdadeiramente eu em todos os poros do meu corpo, estivera
nos momentos de êxtase, de entrega
sempre ali, à minha frente. À minha volta,
completa, de arrebatamento por tudo
fora e dentro de mim, numa comunhão
quanto existe, de rendição absoluta ao perfeita que era toda a razão do meu ser.
milagre da vida. Era a fugacidade do
De todos os seres.
êxtase o que me deixava vazia. Era a
Aquele era o verdadeiro êxtase da vida.
banalidade imposta o que me roubava o Sentido todos os dias, a todo o momento,
sentido. Por isso vivia na ânsia da
sempre que os meus olhos o quisessem
experiência. Na busca permanente do
observar e o meu coração o quisesse
novo. Procurava escapar à queda no
sentir. Sempre que me deixasse abraçar
niilismo correndo permanentemente
pela vida e levasse este abraço a todos
para a ação. Não era vida. Era fuga.
aqueles e a tudo aquilo que comigo a
Parecia sentido. Mas era apenas uma
partilham.
forma de não pensar sobre ele.
E hoje sinto-me insuportavelmente... feliz.
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Um médium: William Stainton Moses
Inglaterra, 1839 - 1892

William Stainton Moses, Speer e o
Espírito materializado de Rector

“Era dotado de um poder extraordinário.
Nunca se produziram menos de dez
espécies diferentes de manifestações no
decurso das sessões realizadas por seu
intermédio. Quando as condições eram
favoráveis,
as
manifestações
multiplicavam-se, as pancadas tornavamse mais frequentes, as luzes mais
brilhantes e os sons musicais mais
distintos.
Fenómenos maravilhosos produziram-se
por seu intermédio: sons musicais,
pancadas, clarões, balsamização do
ambiente com perfumes diversos, passos
pesados produzidos por um Espírito que
se denominava "Rector", os quais
estremeciam o ambiente, tilintar de
campainhas, levitação de corpos pesados:
mesas, cadeiras; transposição da matéria,
fenómenos de voz-directa, além de uma
variedade indescritível de fenómenos dos
mais variados matizes.
Durante o período activo da sua
mediunidade, Stainton Moses ocupou-se
assiduamente da formação de sociedades
com o fim de estudar o Espiritismo.
Contribuiu para a fundação da Associação
Nacional Britânica dos Espiritualistas, em
1873, da Sociedade Psicológica da GrãBretanha, em Abril de 1875, da qual foi
um dos primeiros membros do conselho;
da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em
1882 e finalmente da Aliança Espiritualista
de Londres, da qual foi o primeiro
presidente, cargo que exerceu até a sua
desencarnação.
Além dessas actividades, dirigiu a revista
Light, periódico de fundo espírita. Embora
a sua faculdade mediúnica decrescesse de
intensidade, ele conservou sempre a
faculdade de psicografia.”
http://www.autoresespiritasclassicos.com/
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Energia e Saúde
A. Pinho da Silva

Uma leitura mais filosófica da célebre equação E=mc2 dir-nos-á que a
matéria tangível resulta de uma desaceleração, portanto de um arrefecimento. A
matéria tangível é, pois, energia condensada. Em sentido inverso, uma aceleração da
matéria tangível provoca-lhe o aquecimento, logo, a descondensação, ou seja, volve a
ser energia.
Isto conduz a que no Universo coexistam diversos graus de
condensação e de ponderabilidade de um elemento primordial único. Na filosofia que
adoptamos chama-se fluido cósmico universal (FCU), que vem a ser o princípio
material.
Sendo respeitável a tese que defende que o todo está reflectido nas
partes, o homem, no seu componente material, pode ser visto como a parte onde
coexistem diversos graus de condensação e de ponderabilidade desse elemento
primordial, cósmico e universal, não sendo desprezível aquilo que nele, homem, é
energia.
Transposta esta ideia para o campo da saúde, teremos que os
desajustes profundos verificar-se-ão no que é mais subtil, porque mais imponderável,
portanto, nos níveis mais energéticos, repousando aqueles desajustes, ou
desequilíbrios, onde a matéria se torna densa o bastante para reter as ondas de
choque das mais variadas agressões.
O problema é que quando nos sentimos doentes o que cuidamos de
tratar é dos efeitos, o que leva a que nunca nos curemos, porque o que importa tratar
é as causas, o que não fazemos.
Há, de facto, medicinas e terapias alternativas bastante atentas a este
aspecto energético; porém, como a medicina que vige ainda não conhece a tal
equação de Einstein, não é holista e nós gastamos boa parte dos nossos parcos
orçamentos em médicos e medicamentos.
Mas o que nos adoece e mata é mesmo o que pensamos, porque o
pensamento é uma permanente libertação de energia que, conforme o teor daquele,
se propaga a velocidades diferentes, desde as ondas ultracurtas até às longas, o que
tem consequências diferentes na quantidade e na qualidade da massa produzida e
absorvida. E quando fruto do pensamento em ondas longas no fim da linha temos a
produção e absorção de massa deletéria, sobrevém-nos a doença, nas suas várias
facetas.

Publicado originalmente no jornal A Voz de Cambra
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Fluido Cósmico e Memória Etérica (Akásica)
“O fluido cósmico ou éter tem a capacidade de armazenar em sua
intimidade todos os acontecimentos que se desenrolam à sua volta, funcionando
como um arquivo de memória universal, que pode ser acessado a qualquer hora
por quem tenha essa capacidade.
«Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do
Espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas
disseminadas pelo Universo, o fluído universal, enfim, sede da Criação, veículo
da Vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas
indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do Sol, na
Terra, ou pela vastidão do Infinito. A História da Humanidade, portanto, estaria
arquivada em imagens e sons pelo infinito a fora, e, como a da Humanidade,
necessariamente a história de cada individualidade, particularmente. Rever,
portanto, o que passou, rebuscando imagens e cenas fotografadas nas
“ambiências etéricas”, não será, para um Espírito trabalhador, tarefa muito rara,
embora penosa. Comumente esses Espíritos o realizam para estudos científicos
e filosóficos, lições profundas e muito eruditas para as almas fortes que se
dedicam a cursos elevados na vida espiritual, para análises magníficas, que
somente ao mundo invisível interessam, por enquanto.»” (Dramas da Obsesão,
Bezerra de Menezes, Espírito, Yvone do Amaral Pereira, Médium)

In A Natureza Imaterial do Homem, Marcus Zulian Teixeira
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Em que se discorre sobre a Verdade e um certo
Jesus de Nazaré
A. Pinho da Silva

Pilatos perguntou a Jesus: “O que é a verdade?”, e Jesus fez silêncio.
Teria feito silêncio por não saber o que é a verdade ou, pior ainda, por não haver
verdade alguma para além das nossas crenças acerca do que é a verdade e o que é
verdadeiro?
Jesus silenciou por Pilatos não ser capaz de aceitar como sendo a
verdade algo que era substancialmente diferente daquilo que pensava ser a
verdade. Para Pilatos, a verdade era o poder, a cupidez, a concupiscência – e o
nada com a morte. Dizer-lhe algo diferente era ininteligível ao seu raciocínio,
porque o raciocínio estava embotado pelo domínio que as sensações e o instinto
exerciam sobre o espírito.
A questão, agora e aqui, é sabermos se somos superiores a Pilatos
ou se estamos ao seu nível. É que mesmo que não vivamos já somente de
sensações e tenhamos domado o primarismo dos instintos, podemos estar
subjugados por qualquer outra limitação psicológica, intelectual, moral. Pode
subjugar-nos o medo, o preconceito, o comodismo, a vaidade, o egoísmo e, ah!, o
orgulho.
A verdade há de ser algo que não muda ao sabor dos interesses
ocasionais, há de ser algo que o progresso a que tudo e todos estamos sujeitos
não alterará. A verdade há de ser inabalável como a fé, e a fé só será inabalável se
for capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Então, a
verdade há de ser algo que sobreviverá a todas as mudanças, inclusive a mudança
de estado vibracional, ou seja, a verdade sobreviverá à desagregação celular.
E se formos imortais – e somos imortais enquanto Espíritos – a
verdade somos nós. Ou melhor, somos parte da verdade porque a Verdade total é
a Vida, Vida esta que andamos a descobrir. Enquanto não a descobrimos na
totalidade, perguntamos no meio de névoas e incertezas: ”O que é a Verdade?”
E Jesus de Nazaré aponta para si e diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E
quem me segue terá aquilo que no fundo do seu coração anseia: a certeza de
vencer a morte”.
O Jesus a seguir é o do ensinamento moral e da vivência dessa
moral. É o Jesus que pode falar-nos porque o queremos imitar, e não o Jesus que
faz silêncio porque o reduzimos a um ícone pendurado algures, crucificado,
exangue, morto. Porque não nos convém vivo por causa de coisas como a
humildade, o amor, o perdão, a honestidade...

Publicado originalmente no jornal A Voz de Cambra
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Flores de Silêncio
Margarida Azevedo

23
“Por que existem tantas organizações espiritualistas, tantas religiões, tantas correntes
filosóficas? Então Deus não é um só? Por que seguem os homens tantos ideais/ideias
estranhos?”, perguntam-se muitos, confusos na multiplicidade, ávidos de algo que lhes
dê alguma segurança. A este problema respondo-lhe:
Por falta de amor. Por carência afectiva. A Humanidade é um conjunto de almas à
procura do amor. Somos gente que não sabe amar, mas que sabe que, algures, existe
um ser muito especial que nos comanda, segundo qualquer coisa que não sabemos
definir mas a que chamamos Amor.
É por falta de amor que os homens são levados a tentar concretizar, sublimando ideais,
o que não têm no seio em que reencarnaram, na família que construíram. Essa carência
é móbil sagrado que os conduz a preencher o vazio, o vácuo abismal do afecto sem
regra, e a criar recordações mais felizes.
As ideologias mais ou menos estranhas a que aderem são um misto de capacidade para
sofrer, falta de esclarecimento espiritual, ou, no intuito de quererem tornar-se deuses,
seguirem, por afinidade, todo o tipo de negatividades.
Muitas dessas formas de pensamento são criadas artificialmente, muitas delas de
forma bastante inteligente e elaborada, mas completamente ocas de sentido espiritual.
Isto porque muitos ainda não perceberam que o sagrado é simples, a complexidade é
posta por aquele que não compreende.

Tantas teorias, tantos tratados, tantas doutrinas. No entanto, continuam a faltar
trabalhadores na seara de Deus. Por exemplo, à caridade, expoente máximo do amor,
quem lhe dedica o mesmo tempo que ao estudo desses tratados? Quem deixa tudo
para socorrer um irmão, como o faz em relação a essas leituras de gente que nem tão
pouco acreditou no que escreveu?
Meu irmão, tratemos antes, você, eu, e todos de sermos um com o Pai, na sua divina
Luz e no Seu divino Amor. A prece, o recolhimento, a caridade são caminho próprio da
vigilância permanente para que não venhamos a cair na tentação do fastidioso próprio
da mentira. Só assim seremos livres para seguir a Deus.
Que a Sua paz esteja consigo.
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Conquistar o Amor
Arlindo Pinho

São frases comuns
que de ordinário
ouvimos, quer em
programas
televisivos, em
novelas, em filmes e
mesmo no nosso
convívio social: “Foi
amor à primeira
vista”, “ eu amo
aquela mulher”, “ela
tem um amor louco
por fulano”.
A ânsia de encontrar o verdadeiro Amor, sem
contudo termos o conhecimento e a necessária educação
para compreendê-lo, faz-nos, na maioria das vezes, esta
completa confusão de sentimentos. Queremos ser felizes, e
sabemos que a felicidade vive juntinha ao Amor, então na
falta de conhecimento ou qualquer simples informação
valida sobre este assunto, vamos alimentando a alma com
esses pequenos e parciais sentimentos, no entanto bons,
mas que na realidade mais não serão que a esperança de
chegar a senti-lo verdadeiramente. Entretanto desse modo,
quantas vezes, para não dizer na maioria, após algum tempo
de convivência, resvalamos exactamente para o lado oposto,
criando conflitos, mágoas ou até ódios, porque a realidade
não era aquilo que sonhamos ou idealizamos.
A confusão entre desejo, paixão, atracção e
Amor, continua a existir para a maioria da humanidade.
Temos ainda o caso daqueles que ficam a
espera que os outros melhorem e se adaptem às suas
expectativas para poder amá-los. Certamente que também
esta noção de gostar é aquela em que acreditamos que Deus
faculta isso como um Dom Divino e natural em nossos
corações conforme sua vontade. Se estamos neste patamar,
nada mais estamos a fazer que transferir para Deus a
responsabilidade pessoal que temos na criação dos elos
entre todos aqueles que acompanham nossa caminhada
evolutiva.
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Amor não é empréstimo Divino para o homem e sim uma aquisição diária
na aprendizagem de construir relacionamentos que proporcionem felicidade e paz.
Por isso também não existe o “Amor à primeira vista”, como também não
existe o “desamor”, e sim simpatia ou antipatia.
O verdadeiro Amor não deve e não pode ser confundido com um
sentimento ocasional especialmente dirigido a alguém. Devemos entendê-lo como um
sentimento Divino que alcançamos a partir do momento em que tomamos consciência da
nossa condição de operários na obra universal, um estado afectivo de plenitude,
incondicional, imparcial e crescente.

Esse sentimento exige aprendizagem, que só poderá ser
conseguida pela educação, e nós como Espíritas, temos a vantagem de ter o conhecimento
necessário de todos os motivos para acreditar na força do Amor, e também sabemos que a
falta desses motivos e razões, tem induzido e arrastado multidões distraídas aos
precipícios da dor, pois logo após os primeiros sentimentos, pelos mais insignificantes
motivos, deixam-se resvalar para a grave queda do desrespeito, da lascívia, da infidelidade,
da vingança, da injustiça, etc., todas as velhas formas de desamor.
Ninguém ama só de sentir. O Amor verdadeiro é vivido e construído nas
atitudes de cada dia. Sentir, é apenas o primeiro passo, mas se em seguida não vêm as
acções transformadoras, podemos estar a confundir o nosso amor com pequenos e
passageiros momentos de felicidade interior.
Mesmo para aqueles em que a simpatia chega instantaneamente, o Amor e
a convivência sadia serão obra do tempo e do esforço diário do entendimento e de
mutuamente partilharem o desejo de manter essa simpatia que houve no primeiro
contacto, fazendo-a amadurecer e fortalecer com o progresso dos elos de ligação entre
ambos.
Sabendo isto, podemos evitar frases definitivas de desânimo ou precipitação
em razão do que sentimos por alguém. Qualquer relação exige cuidados para ser edificada
no Amor, e esse aprendizado é feito de muitos testes no decorrer dos tempos, mas só
assim se alcançará o verdadeiro Amor, “Amor a toda a prova”.
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A terapêutica do Amor é, sem dúvida, a melhor e mais
profiláctica medicação do Pai para seus filhos na criação. Compete-nos
experimentá-la o mais que pudermos, gerando factos abundantes de
Amor, na mais perfeita sintonia possível com as Leis Naturais para a
felicidade do ser, adquirindo o merecimento do título de “Filhos de Deus”.
Façamos, por isso, tudo o que estiver ao nosso alcance
para essa conquista, num treinamento diário, quer no lar, quer no
trabalho ou na convivência social, com actos e atitudes cada vez mais
nobres e elevados, estreitando e fortalecendo cada vez mais os laços de
união e lealdade com aqueles que nos rodeiam, e jamais perdendo a
oportunidade de, sempre que possível, estender a mão do
esclarecimento aos irmãos necessitados que connosco fazem a
caminhada nesta vida.
É chegada mais uma vez a melhor época para a busca do
Amor, é Natal e início de um novo ano, sempre nesta época as vibrações
são de nível mais elevado, há mais partilha, mais boa vontade, mais
fraternidade entre os homens, e podemos aproveitar estas sintonias
melhores para reforçar a nossa vontade, iniciando também na nossa vida
um novo ciclo, encontrar em nós o verdadeiro Amor, que depois de
devidamente educado e compreendido, nos conduzirá mais fácil e mais
rapidamente à Felicidade, o objectivo maior de todos nós.
Termino, rogando ao Divino Mestre, nosso irmão Maior,
que neste seu aniversário a todos conceda as oportunidades e as
necessárias condições para o encontro e a compreensão desse Amor, que
Ele tão bem soube viver e exemplificar, durante todo o tempo em que
esteve encarnado entre nós.
Bom e proveitoso Ano de 2015
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Evangelização Infantil e Juvenil 2014/2015

A todos os sócios e amigos

E a todos os leitores do Boletim

um Feliz 2015
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Notícias de dezembro

1. Educação para o Desenvolvimento - Elsa Marisa
Silva
2. Multiculturalidade - António Soares
3. Valores democráticos, Direitos Humanos,
Direitos da Minorias - Sofia Pinho
4. A Defesa, a Segurança e a Paz – Tânia Rodrigues
5. Igualdade de Género – Ana Carina Quental
6. Consumismo – Margarida Tavares
7. O Risco – Arlindo Pinho
8. Ambiente e Sustentabilidade – Joana Carvalho
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