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Espiritismo na Finlândia
Spiritismi Suomessa

Depois da romagem de saudade a Jyväskylä e ao
Jyväsjärvi; depois de fartas caminhadas por Hollola
e Lahti e pelas margens do Vesijärvi, a jornada de
divulgação da doutrina espírita.

Vääksy é uma bela localidade (na Finlândia que lugar
não é belo?) no istmo entre o Päijäne e o Vesijärvi,
onde herra Ahti pôs de pé uma associação filantrópica e cujas instalações cedeu para uma jornada
de divulgação do espiritismo.

Conduzida (e traduzida) por Pekka Kaarakainen, esta
jornada de aproximadamente 6 horas levou junto
de finlandeses vindos dos mais variados lugares
(alguns a trezentos e mais quilómetros), e escolhidos pelo reconhecido interesse e seriedade para
com o espiritismo, a sensibilização, o incentivo e o
método para a organização de grupos de estudo
da doutrina espírita nas suas localidades.

Neste convite que tanto
nos honrou, coube-nos
falar do que se faz e
como se faz em Portugal. Encheu-nos de felicidade o carinho com
que nos receberam, a
atenção com que nos
ouviram, e a emoção
com que de nós se despediram.
Deixou-nos
vontade de um dia voltar.
Por iniciativa do Pekka,
que é também o tradutor para finlandês da
Codificação, estiveram na Finlândia para
conferências: Divaldo Franco, que dispensa
apresentações; Andrei Moreira, presidente
da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais; Charles Kempf, francês, membro do
CEI desde 2004; Jussara Korngold, presidente do Spiritist Group of New York .

E no sétimo dia um passeio por Helsinki, num
adeus sentido à floresta,
aos lagos, ao
silêncio, ao
verde, ao ar
puro e fresco,
ao
Pekka, à Michelle,
ao
Gabriel…
Kiitos, amigos!

Evangelho no Lar
12/09— "É

o Espírito quem dá a vida; a carne não serve de nada: as palavras que vos disse são espírito
e vida". - Jo 6, 63
As palavras são espírito e vida quando traduzem a verdade, e as envolve a vontade de que produzam o bem em quem ouve, isto é, quando são proferidas com sinceridade e amor.
“No princípio existia o Verbo” – eis como João começa o seu Evangelho.
A palavra, depois de proferida, produz o seu efeito e não volta atrás. Deve, pois, pensar-se tudo o
que se diz, mas não dizer tudo o que se pensa, para não ferir desnecessariamente o irmão.
19/09—"Curai os doentes que nela houver e dizei-lhes: O Reino de Deus já está próximo de vós". - Lc
10, 9
Não há cura de corpos se não houver cura de almas e a cura das almas é a transformação moral. O
reino de Deus constrói-se perto: no coração, que é onde se encontra a causa primeira das enfermidades.
É do coração do homem que nasce todo o mal, é, portanto, este que urge tratar, para que, dele
apenas brotando o bem, sejamos os seus primeiros beneficiários.
Porque somos, realmente, os primeiros beneficiários do bem que fizermos aos outros.
2" 6/09— “E não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido". - Gál 6, 9
Este é o convite à perseverança.
Quem anda na sementeira do bem, sabe o quanto encontra de ingratidão; mas esse não é ainda o
tempo de colher a sementeira atual, pois quantas ingratidões não deixamos, eu e vós, também
plantadas no vasto campo do nosso passado secular…
As sementeiras são livres, mas as colheitas são obrigatórias: a seu tempo, tudo que plantamos colhemos.
É hora de plantar o bem.
0" 7/10—”Por isso, com medo, fui esconder o teu talento na terra. Aqui está o que te pertence". - Mt
25, 25
É o caso, por exemplo, daqueles que tendo mediunidade temem pô-la ao serviço dos outros (ou
deixam o trabalho a meio), que é o fim pela qual a pedimos e trazemos, seja por respeito humano
(medo daquilo que os outros possam dizer), seja por um mau entendimento. Outras vezes ainda é o
comodismo e a preguiça que faz com que se escondam na terra os talentos. Ou só se multiplique
por três o que se podia multiplicar por cinco.
O medo conduz ao fracasso.

É natural que fale mais da noite que do dia:
É à noite que mais escrevo
E antes de escrever olho para as sombras,
Por uma qualquer janela que esteja próxima,
Que a noite produz com as árvores.
(Isto que é real parece-me simbólico.)
Não tenho medo porque sei que as sombras são árvores,
Mas houve uma altura na minha meninice
Em que às sombras e aos ruídos da noite
O meu coração batia como o de um passarinho
Quando o aprisionamos na mão.
O medo da noite é, pois, coisa de crianças.
E o medo das sombras que hão de dia
Também já deixei de o ter faz muito tempo.
As sombras que hão de dia e podem assustar
Não são as das árvores que existem à noite
E em que num estio eventualmente durmo um sono.
Não digo mais nada.
(Ouvi isto em mim.)

Quis dar a alma num beijo
Mas deixei o beijo por dar

Anna / aps

Por medo de perder a alma.
Depois de dada eu já não me era
Mas receei que me jogassem fora.
Mereço mais que estar numa sarjeta.
Foi apenas por isso que não dei o beijo
Embora quisesse dar a alma.
Mas só a podia dar se o beijo desse –
Como se essa oferta dependesse
Mais de um gesto do que da vontade.
De alguma maneira me iludo,
Até com um “dá-lo-ei amanhã”.
Anna / aps

Propriedades do Perispírito (2)
sensibilidade magnética
Devido a esta qualidade, torna-se o Espírito suscetível às influências da energia ambiental que o
envolve (psicosfera) e é essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar – e também transmitir – a energia espiritual que capta ou recebe.
expansibilidade
Intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, ampliando o
seu campo de sensibilidade e, pois, de perceção. Está praticamente na base de todos os processos
mediúnicos.
bicorporeidade
Graças a esta propriedade, pode apresentar-se bicorpóreo, ou seja, com um outro corpo, de forma
igual ao físico, fluídico, com maior ou menor densidade, mas suscetível de ser visto e até tocado.
unicidade
A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, é única como esta. Não há perispíritos iguais, como
a rigor, inexistem almas idênticas.
perenidade
O corpo espiritual é indestrutível como a própria alma.
mutabilidade
O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, o é em relação à sua estrutura e forma.
capacidade refletora
Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, produzindo
dois tipos de efeito: gera na aura a sua imagem (forma-pensamento), e na dimensão física influi na
fisiologia dos centros vitais, repercute nos sistemas nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias
de sustentação do edifício celular.
odor
O perispírito, a refletir-se na aura, caracteriza-se também por odor particular, facilmente perceptível pelos Espíritos.
temperatura
É lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria, relacionada, naturalmente, com o grau de evolução do Espírito .

CONCEITO DE FAMILIA – VISÃO ALARGADA
“…Afeição real de alma a alma, a única que sobrevive á destruição do corpo, porque os seres que não
se unem neste mundo senão pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos
Espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais…” (ESE cap. IV, item 18)

Fazemos na Terra, e isto desde os mais remotos tempos, muita confusão com o que entendemos
por ser “a família”, com seus compromissos e obrigações, e com o que na verdade é a verdadeira família.
É na Terra considerada família a instituição social constituída por indivíduos ligados entre si por laços de consanguinidade.
Na verdade, não considerando qualquer ligação espiritual, isto é a família; entretanto adota-se como vida familiar uma série de formas de convivência em grande parte prejudiciais ao desenvolvimento
dos seus próprios elementos, assim como das verdadeiras ligações entre todos os seus membros, que
deveriam ser cada vez mais fortes e mais repletas de verdadeiro amor.
Temos famílias que adotam um sistema orgulhoso e exibicionista, em que os membros do lar se
associam e tudo fazem uns pelos outros para aparecerem socialmente, serem vistos, ouvidos, apreciados
e admirados. Ajudam-se, salientando uns a imagem dos outros focalizando-se nas áreas em que podem
ser valorizados pelo social. São as famílias vaidosas, que quando bem-sucedidas se exibem sistematicamente diante dos outros, para compensar o orgulho de que estão revestidos, mantendo assim um dos
sentimentos mais prejudiciais á evolução do homem e que, ao contrário, deveria ser eliminado e não cultivado.
Outras famílias, formadas mais por interesses mesquinhos que por afeições sinceras, passam a vida
a fazer comparações e a observar características de outras famílias bem sucedidas, das quais têm inveja,
tentando copiar a qualquer custo o tipo de vida que levam, para subirem socialmente. São os chamados
“alpinistas sociais”, que tentam formar o lar em modelos de elegância e com peculiaridades voltadas à
afetação social, moldando o recinto do lar ao que consideram como “chique”. Vestem-se á imagem dos
que invejam, compram carros, móveis e comidas idênticos e negam as verdadeiras vocações de cada
membro, tentando copiar os moldes de viver dos outros, que muitas vezes em nada corresponde com as
suas reais motivações, impedindo assim o verdadeiro processo de melhora e evolução de todos eles.
Outros ainda, achando que assim é que deve ser uma verdadeira família, adotam a “eliminação
quase total da vida particular”. Focam-se exclusivamente no grupo familiar, vivendo neuroticamente uns
para os outros, quase esquecendo que existe uma sociedade á sua volta, na qual estão inseridos e da
qual necessitam para seu próprio
desenvolvimento.
Bloqueiam
seus próprios direitos à vida, à
liberdade de agir e de pensar,
impedindo assim o processo de
desenvolvimento espiritual, para
se ocuparem apenas de cuidados
improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros
numa “simbiose doentia”.

Vivendo presos a um relacionamento desse tipo, relacionamento de permuta egoísta, afirmam para
si mesmos: “se eu me sacrifico pelo outro, também posso exigir que ele se dedique a mim”. Pensam que
por se dedicarem ao outro em tal exclusividade apenas visam o “bem-estar familiar”. Na verdade, desse
modo não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a verdadeira satisfação de cada
um como pessoa.
Não estamos a referir-nos aqui ao verdadeiro companheirismo afetivo, esse verdadeiramente reconfortante e vital para toda a família, mas sim a uma postura de obrigatoriedade, através da qual os
membros se vigiam e se encarceram reciprocamente.
A formação do grupo familiar tem como função a educação, implicando, porém, outros fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e sobretudo respeito à individualidade de cada componente
do lar.
Com os ensinamentos do Espiritismo, porém, o conceito de família se alarga e outros horizontes se
tornam visíveis. Caiem por terra os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado, cedendo lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Admitindo que os laços de parentesco são preexistentes á vida atual, caiem também por terra os
preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos, em face à possibilidade de as almas poderem retornar
ao mesmo domicílio, ocupando roupagens (ou corpos físicos), conforme as necessidades evolutivas de
cada um.
As verdadeiras e reais afeições do Espirito, sobrevivem á morte, ou destruição do corpo, e permanecem indissolúveis para sempre, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades. Ao contrário, todas as
atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extinguemse ao mesmo tempo que a “causa que os fez nascer”.
Assim considerando, os laços de família formados nas verdadeiras bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação, perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortes. Os Espíritos simpáticos envolvidos nestas uniões vivem verdadeira felicidade por poderem juntos trabalhar para o seu próprio progresso espiritual.
Certifica-nos literalmente isto, o texto do “Evangelho Segundo o Espiritismo, cap IV, item 18” que
diz: “Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra: a morte as separa sobre a Terra e no Céu”
Se ainda desconhecíamos os verdadeiros laços de família, meditemos sobre isso e tratemos de reformular os nossos conceitos, construindo assim um verdadeiro lar, e aproveitemo-lo ao máximo para o
nosso próprio crescimento e desenvolvimento espiritual. Na realidade é para isso que aqui estamos.

Arlindo Pinho

Bibliografia:
Renovando atitudes – Francisco do Espirito Santo Neto (Hammed)
Em Torno do Mestre – Vinícius
Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec

Vindos de Januária - 4
Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva
V

- Viu o quê?
Segundos de silêncio.

Amamos Sebinho com extremado cari- Tem neném na barriga?
nho. É uma criatura no fio da navalha a nós
Sebinho, com os olhos rasos de lágriligada nesta rede januarense. E por isso, já
mas, botou-os nos de Tico. Como eles lhe panos angustia a sua nascente angústia de penreceram enormes de boniteza e luz! Quando a
sar em que pode estar grávida. O problema a
primeira lágrima cedeu à lei da gravidade, volresolver é que está mesmo.
tou a encostar a cabeça no ombro do amigo.
- Sabe, eu vi cê com seu Monhé.
Apeteceu-lhe muito, muito, falar de coO coração de Sebinho disparou, assusração aberto a Tico. Mas agora, que estava ali
tado como o de um passarinho. O passarinho
lado a lado com ele, sentindo-o embora o irsebinho. Não conseguiu distinguir de imediato
mão mais velho que não tinha, mas porventuse ficou aliviada, se odiou Tico.
ra fora, as palavras reais dos sentimentos tar- Não disse a ninguém. Nem digo a nindavam em sair.
guém – tranquilizou-a.
Sobre o rio, calmo, a posição do Sol puE como um relâmpago, Sebinho sentiu
nha-lhe um manto de prata luzente. À somque
Tico
não merecia que ela se degradasse,
bra, recostados em um feixe de canas esquecidas, Sebinho parecia querer que Tico lhe adi- não respeitando o sagrado templo do corpo.
vinhasse o íntimo com a sua reserva.
- Me perdoa…
Tico, sensível, pegou-lhe na mão e
- Se cê quiser, quando eu for grande
olhou-a, ele próprio abrindo-lhe o coração no tomo conta de cê e do neném – repetiu Tico.
olhar.
Amolecida pela bondade daquele espíri- Amo cê, sabe?
to e a ele rendida, Sebinho beijou-o na face e
encostou-lhe a cabeça ao peito. Tico deitou-se,
- Como ama, Tico?
por sua vez, para trás, e ali ficaram, na relva,
- Quando eu for grande tomo conta de
o peito dele a fazer de travesseiro para Sebicê, e de seu neném, se cê quiser.
nho, a olhar o imenso azul do céu, a ouvir o
Sebinho estremeceu e retirou a mão, canto dos pássaros e o suave marulho das
em involuntário gesto, mas logo pegou ela na águas, a sentir o profundo amor das almas
afins, postas a caminhar junto para mutuamão de Tico, arrependida do impulso.
mente se ampararem, ajudarem, inspirarem.
- Que dizes, Tico?
Tico pensou um pouco – pareceu fazê-lo
– e disse:
- Não sei, veio-me isso. Mas se cê quiser
eu tou sempre com cê.
- Oh!, Tico!
E Sebinho encostou a cabeça no ombro
de Tico e ficou com vontade de chorar. Mas
não chorou, conteve-se.
- Cê não sabe nada de mim, Tico.
- Eu vi.

Rio S. Francisco, em Januária

Quando seu Monhé ouviu Sebinho dizer-lhe que tinha neném na barriga, foi como
se ela lhe tivesse mandado, com toda a força,
com um pau na cabeça. Ficou-lhe mesmo a
chiar. Foi quando acordou para a real. Era
uma situação de acontecimento tão previsível, que não percebeu como não tinha avaliado isso. Porque se tivesse avaliado isso, as
coisas não teriam chegado ali.

Entrementes, no lá bem longe, no hemisfério norte, o velho finlandês que agonizava desencarnou. E continuou no frio. Não estava no inferno, mas sofria. Ou então o inferno não era quente. Em realidade, a coisa que
mais se possa semelhar à ideia de inferno só
pode ser fria, por força da baixa frequência
vibratória dos seres com consciência pesada.

Ai!, as obsessões! Mas seu Monhé sabia lá disso. Mas sabê-lo, por si só, pouco vale. Às vezes quem mais sabe mais depressa
cai em obsessões, porque isso não é uma
questão de conhecimento, mas de moralidade. E a obsessão pode entrar pela vaidade intelectual. E o obsidiado fica cego. Literalmente, pois se não vê o evidente!

Arvi.

Não havia cobertores nem sauna para
Pior ainda eram aqueles seres (ainda
bem que aparições fugazes) com membros
que pareciam patas de aranhas peludas, e
aqueles outros que se semelhavam a polvos
de um amarelo esverdeado, cor e consistência
de escarro. Que nojo!

E que horror! Bem queria poder regres“E agora”, conseguiu ainda pensar seu
sar ao aconchego da matéria, mas não se visMonhé. A cabeça continuava a chiar da paulumbrava essa oportunidade no imediato.
lada. Nem o sono aliviou. Se dormiu e teve
sono.
E agora, seu Monhé?

Continua

Colton Burpo tem 14 anos; aos 4 teve de ser operado de urgência ao apêndice. Semanas depois
de voltar para casa, começou a contar à família pormenores do que viu durante a operação. Entre algumas descrições que não sendo fantasia são adaptações à crença religiosa, fazem prova de veracidade a do encontro com o avô Pop que morrera antes de ele ter nascido, a de ter conhecido uma irmã,
que não tinha chegado a nascer, pois mãe abortara espontaneamente de um bebé antes de engravidar de Colton, sem que alguma vez lhe houvesse falado sobre isso.
Colton fala do “céu” como um sítio onde nunca escurece, com portões feitos de ouro e pérolas,
cheios de flores e árvores lindas, com animais de todas as espécies e pessoas que nunca envelhecem.
(Cf “Nosso Lar”)
Comentando este e outros casos, uma médica encarou tudo istro como delírio ou alucinação; o
presidente da Sociedade Portuguesa de Neuropsicologia diz que “as experiências de quase morte não
provam que há vida depois da morte: mas sugerem que a morte não é um fenómeno de tudo ou nada; é possivelmente um contínuo ou uma transição. Como se este eu transitasse para outro nível de
consciência.”; um padre católico diz que tem fé em Deus e em vida além da vida, mas que não tem
como prová-lo, e que não faz ideia do que seja a vida para além da morte.
APS
(Fonte: Sábado, nº 433, 16 a 22 agosto 2012, pp 36 a 45)

Vim de longe não vim bem.
Trago uma dor. A dor de não ter atendido
aos propósitos do amor.
Do amor, eu digo. Porque apenas atendi
aos propósitos do desejo, como se amor fosse.
Mas quantos não confundem uma coisa
com a outra? É certo que o equívoco alheio não
desculpa o meu, mas este é comum, tão comum,
que se formos de amar em vez de desejar somos
apontados como aberrações.
É certo também – e já o aprendi – que o
desejo conduz ao sentimento, e quando ainda
estamos naquela transição de um estado a outro,
o sentimento já dominante induz ao desejo.
Já amamos, mas ainda não conseguimos
dissociar amor de desejo.
Mas é bela a descoberta do sentimento. É
uma luta contra o instinto, contra apelos primários – que hão de ser canalizados para outros
bem superiores.
As energias criadoras de base hão de ser
energias criadoras da inteligência, mas o caminho, o caminho é uma dor. É a dor de querer, é a
dor de não devermos ter certo querer, é a dor de
não querer querer…
Complicado? É complicado de sentir, como
há de ser descomplicado de dizer?
O amor é o desejo sublimado. O desejo faznos andar enquanto não conhecemos outro modo, mas quando descobrimos o amor – esse dános asas.
Vim de longe. Vim nas asas do amor. De um
princípio de amor. Quando o dominar – quando
for amor – mais alto e mais longe voarei.
Hoje vim só de ali até aqui: amanhã (um futuro mais ou menos breve) irei de aqui até onde o
tempo acaba.
… / aps

“O

meu filho começou com sete anos a falar de morte. Falava muito insistentemente. Dizia que ia morrer. E eu dizia: «Pois vais, vamos todos, um dia».
- Oh mãe mas eu vou morrer agora.
- Ó Rodrigo não digas isso. Já viste o que era a mãe ficar sem t i?
- Ó mãe, tu deixas de me ver, passo
a ser invisível, mas eu vejo-te.
- Rodrigo, pronto. Vamos acabar
com esta conversa.
- Mas mãe, é verdade. Eu vou para
um sítio muitoooooo lindo. Muito
verde.
- Mas como é que tu sabes?
- Porque eu às vezes de noite vou
lá, converso com Jesus e ele já me
explicou tudo.
Aquilo começou a intrigar-me. Até
pensei que, se calhar, seria bom
levá-lo a um psicólogo.

Rodrigo morreu numa segundafeira de janeiro.
Na véspera, domingo, convidei uma
amiga dele para passarem o dia juntos. Brincaram, almoçaram, lancharam, brincaram mais, até praticamente à hora do jantar. Rodrigo estava contente, tinha sido um dia feliz e, no dia seguinte, ir-se-ia
embora para sempre, disse-me. A conversa ficou assim. Antes de dormir ainda pediu que comprasse
uma prenda para a professora.
Na segunda-feira Rodrigo parecia abatido. Levei-o ao colégio, em Alcântara, depois fui trabalhar, mas
sentia um “aperto no coração” e telefonei ao marido (que trabalhava também em Alcântara). Pedi-lhe
para dar um salto à escola e confirmar que estava tudo bem com o menino. Estava. Mas o pai decidiu,
ainda assim, ir busca-lo à hora de almoço e deixá-lo na casa da avó.
Pouco depois recebi um telefonema. Alguém explicava que tinha havido um acidente.”

Fonte: Público, 18.08.2012

NOTICIÁRIO DE AGOSTO
Dia 9: Jornada de Divulgação em Vääksy, Finlândia

Dias 25 e 26: acampamento e convívio da
ACBMI

