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É claro que continuamente trataremos de questões morais. Se andais aflitos, que importa tratar
senão as causas da aflição, e apontar soluções?
Neste tempo de aflições, importa indicar o caminho de e para Jesus, porquanto Ele asseverou:
“vinde a mim, aflitos e atribulados, que eu vos aliviarei, porque leve é o meu fardo e suave o meu jugo”.
É imperioso que a humanidade terrestre se aproxime de Jesus. Quando mesmo dentre as hostes
cristãs (e o espiritismo é cristianismo) se pretende
pôr aquele que é a primeira figura em segundo
plano, relegando-o para lugares reservados aos
mitos, ou a meras personagens históricas, sem
qualquer transcendência, tudo vai mal e de mal a
pior irá.
A dor de viver plumbeará os corações e se
já são egoístas tornar-se-ão ainda mais frios e calculistas, quedando-se em indiferenças de que se
colherão sofrimentos ainda mais acerbos, porque
sem solidariedade qualquer cruz pesará incomportavelmente.
Sem Jesus, o Cristo, a ciência e a filosofia
do próprio espiritismo cairão nos erros que se
apontam às demais doutrinas, sejam materialistas,
sejam espiritualistas.
Tontos, porque banis o Rabbi? Porque era
doce e sendo sábio não se ufanou da sabedoria
que possuía?
Se sois incapazes de não seguir mestres,
porque vos negais a seguir o Mestre de Amor?
Porque era amor? Néscios, sem amor sereis videiras ressequidas que nem sequer parras florirão.
Duvidais que em negando-O atraireis a negação da vossa consciência perante a Deus?

Lamentais o estado das nações, das sociedades, das famílias, de vós mesmos: não vos ensinou já o
espiritismo que o mal não está fora de vós, mas em vós? Aliás, Jesus, aquele que banis do vosso léxico
vivencial, não ensinou já que é no vosso íntimo que está todo o mal? Ah!, não creiais que já erradicastes
do vosso interior todo o mal. Não vos iludais.
Se negais e renegais Jesus – e isso as mais das vezes está nas ações que não tanto nas palavras –
que alegrias esperais?
Ouçam: ninguém vai ao Pai senão por Ele. E não é pelas palavras, é pelo amor real, que se traduz
em ações concretas. Entendei: amor é religiosidade, é um sentimento de beleza, é uma iluminação onde
Deus cintila. Isso é religiosidade. Não vos apavore o nome. Com Jesus em vós influenciareis o ambiente
exterior: tanto até o transformar à medida dos vossos desejos de bem.
Espíritas, porque temeis Jesus? Por respeito humano? Salvem-vos então os homens do caos.

José, frei / aps
Quando se diz que o ódio é o amor doente, a asserção empírica refere uma realidade neurobiológica complexa. De facto, uma equipa do Laboratório Wellcome de
Neurobiologia, da Universidade de Londres, descobriu que o
mecanismo cerebral onde tem início o sentimento de odiar
se encontra na mesma região onde surge a chama do amor.
Os estudos mostraram que o circuito neuronal do
ódio inclui estruturas do córtex e do subcórtex cerebral e
possui componentes que são também ativadas quando se
produz um comportamento agressivo. O que mais surpreendeu os investigadores foi descobrir que essa paixão negativa
produz atividade em duas estruturas do subcórtex cerebral,
o putâmen e a ínsula, ambas igualmente ativadas pelo amor
romântico. Contudo, o estudo detetou uma diferença importante: enquanto, no amor, se “apagam” zonas cerebrais associadas ao raciocínio e ao juízo, no ódio isso não se verifica.
Se o apaixonado é apenas crítico em relação ao ser amado,
quem odeia mostra-se calculista e utiliza o raciocínio para
fazer mal ou vingar-se da pessoa detestada.
Sabemos, porém, que o cérebro limita-se a “traduzir”
a realidade profunda do Ser inteligente, o Espírito, que ao
nível em que nos encontramos na Terra ainda muito deve ao
controlo emocional, logo ao amor incondicional.
A. Pinho da Silva (De notícia in Superinteressante,
Outubro 2012)

Evangelho no Lar
05/12— “Curai

os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes
de graça, dai de graça”. - Mt 10, 8
O que se recebe de graça? As faculdades mediúnicas. O que se deve dar de graça? A ajuda espiritual.
Assim, esclarecimento doutrinário, fluidoterapia, desobsessão, jamais podem ser objeto de negócio.
Acresce ainda que todo aquele que tem faculdades mediúnicas as deve usar, pois se não o fizer simplesmente não dá.
Apraza a Deus que eu jamais caia em fascinações, nem diante das dificuldades ceda ao desânimo ou
caia na tentação do mediunismo.
12/12—“Deus que criou o mundo e tudo quanto nele se encontra, Ele, que é o Senhor do Céu e da Terra,
não habita em santuários construídos pela mão do homem, nem é servido por mãos humanas, como se
precisasse de alguma coisa, Ele, que a todos dá a vida, a respiração e tudo o mais”. - Act 17, 24-25
Um santuário: a Natureza.
Um altar: o coração.
O sacrifício: o trabalho sobre os defeitos e os vícios.
19/12—“De facto, a ira de Deus, vinda do céu, revela-se contra toda a impiedade e injustiça dos homens
que, com a injustiça, reprimem a verdade”. - Rm 1, 18
As catástrofes naturais são a natureza a ressentir-se das nossas agressões ecológicas e da saturação
psíquica negativa. A natureza constantemente se reequilibra e nessa ação somos punidos pelas nossas
transgressões (reprimir a verdade, impedindo a sua divulgação por ação ou por omissão, é também
transgressão). Deus faz justiça através meios naturais; é a ira de Deus, vinda do céu.
Neste jogo de ação e reação, cada um responde por si. Então: qual a minha quota de responsabilidade
no estado do planeta?
26/12—“Mas Pedro disse-lhe: «Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou: Em nome de
Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!» E, segurando-o pela mão direita, ergueu-o”. - Act, 3-6
Frequentemente entendemos que a ajuda tem a ver com bens materiais e escusamo-nos de ajudar por
não termos esse tipo de bens, mas amor todos podemos dar e dar em abundância, porque é daquelas
coisas que quanto mais se dá mais se tem.
E o amor, aliado à fé, pode produzir fenómenos tão reais quanto este.
(E se tenho inteligência, que uso lhe dou?
E se tenho jeito para as artes, que uso lhe dou?)

A Importância da Música na Evolução do Espírito — 2
A Doutrina Espírita perante a Arte Musical
Paulo Miguel Fregedo
Experiência Laboratorial com plantas
Em 1968, Dorothy Retallack nos Estados Unidos da America, enquanto aluna do Temple Beull
College em Denver, no Colorado, realizou uma experiencia muito interessante utilizando plantas com
o objetivo de procurar compreender se estas respondem a estímulos sonoros, e neste caso, a estímulos musicais com uma seleçao de diferentes estilos. As musicas utilizadas foram, entre outras, J. S.
Bach – musica para orgao, Ravi Shankar “Sounds of India” e um pout-pourri de “Acid Rock” com musicas do grupo Led Zepplin, Vanilla Fudge e Jimi Hendrix. Esta experiencia foi publicada na obra “The
Sound of Music and Plants” em 1973.
Em diferentes camaras sonorizadas e isoladas acusticamente, foram colocadas as plantas, todas
igualmente posicionadas em alinhamento com a fonte sonora e uma de controlo sem escuta musical.
As experiencias observaram tambem a regulaçao automatica e plenamente controlada do ar, temperatura e luminosidade. Um dos parametros medidos foi o grau de inclinaçao dos caules em relaçao
com a posiçao das colunas. Foi observada entao, uma tendencia na inclinaçao dos caules em funçao
do estilo musical escutado em cada camara, como se pode observar na figura abaixo:
Camara I - Reaçao positiva: Ravi Shankar e Bach Camara II - Reaçao negativa: Acid Rock Diagrama da inclinaçao dos caules de plantas em ambiente sonorizado com musica
A autora sugere que a inclinaçao que as plantas apresentaram nas extremidades, se deve a reflexao sonora no fundo das camaras de crescimento. Observou-se ainda que ao fim de tres semanas
de experimentaçao, com uma execuçao diaria de tres horas de musica em cada uma das camaras sonorizadas, as plantas sujeitas a musica rock, tinham definhado por completo. As que estiveram sujeitas a musica barroca de Bach e a musica indiana de Ravi Shankar tinham um desenvolvimento acima
do normal e de forma exuberante e as que estiveram privadas de musica apresentavam um desenvolvimento normal.
Podemos aferir desta forma que a musica tambem afeta fisicamente o ser humano, assim como
afeta os seres vivos dos reinos inferiores da natureza, e que, certamente, afetara espiritualmente
atraves da energia que a sua mensagem em forma de linguagem
musical transmite, descodificada pela razao e pelo sentimento humano.
A pergunta: “A musica afeta o corpo físico do Homem?”- A
pesquisa científica moderna atraves de Podolsky (1946) afirma
positivamente:
“E difícil encontrar uma unica fraçao do corpo que nao sofra
a influencia dos tons musicais.”
As raízes dos nervos auditivos estao mais amplamente distribuídas e possuem conexoes mais extensas que as de quaisquer
outros nervos do corpo. Mostrou a investigaçao científica que a
musica influi na digestao, nas secreçoes internas, na circulaçao, na
nutriçao e na respiraçao. Verificou-se que ate as redes nervosas do cerebro sao sensíveis aos princípios harmonicos. O corpo e afetado de acordo com a natureza da musica, cujas vibraçoes incidem sobre ele.
Constatou-se que a tensao da laringe sofre influencia com as vibraçoes produzidas pelas melodias, contraindo-se, por exemplo, durante uma serie descendente de acordes. Como a laringe e sensivelmente influenciada pela corrente constante das emoçoes e dos processos mentais do homem, suas
reaçoes a musica talvez indiquem o que e basicamente um efeito da musica sobre o psiquismo humano.

Em 1963, Julius Portnoy, um famoso musicologo americano, escreveu no seu livro intitulado
“Music In The Life Of Man”:
“… a musica pode, positivamente, modificar o metabolismo, afetar a energia muscular, elevar
ou diminuir a pressao sanguínea e influir na digestao. E pode fazer todas essas coisas com maior sucesso e de maneira mais agradavel do que quaisquer outros estimulantes capazes de produzir as
mesmas alteraçoes no nosso corpo.”
Em parte, o poderoso efeito produzido por ritmos diferentes sobre nos talvez seja determinado pelo primeiro ritmo que ouvimos, ou seja, a pulsaçao cardíaca da nossa mae, ouvida por nos continuamente no transcurso dos meses que passamos no seu ventre.
Numa experiencia dirigida em 1960 pelo psicologo infantil norte-americano Dr. Lee Salk, fez
soar um disco com os batimentos cardíacos normais gravados para um grupo de bebes recemnascidos num berçario de um hospital americano. A maioria acalmou-se e adormeceu. De seguida, o
Dr. Salk fez ouvir a pulsaçao cardíaca acelerada de uma pessoa excitada. As duas gravaçoes foram
reproduzidas com a mesma intensidade, mas, quando ouviram a segunda, todos os bebes despertaram, quase todos tensos e alguns chorando.
Desde o tempo mais remoto, pescadores, ceifeiros e outros trabalhadores tem cantado em
uníssono a fim de estimularem seus espíritos para obter o maximo rendimento no trabalho. Pesquisadores científicos descobriram que a musica melodiosa, animada, ouvida nas fabricas com períodos
intervalares de silencio, aumenta consideravelmente a produtividade.
Vemos, portanto, que a musica afeta o corpo físico de duas maneiras distintas:
Diretamente, como efeito das vibraçoes sonoras sobre as celulas e os orgaos;
Indiretamente, como efeito das características globais (ritmo, harmonia, melodia, dinamica,
interpretaçao, etc.) do objeto sonoro que e a musica, agindo sobre as emoçoes, sobre os sentimentos
e por seu turno influenciando numerosos processos químicos do corpo físico.
E justo, deste modo, afirmarmos que quando um musico se apresenta perante uma plateia para
realizar um concerto ou uma audiçao, ele nao esta apenas a tocar o seu instrumento musical, esta
tambem “a tocar” na mente e no coraçao da assistencia, influenciando positivamente ou negativamente, de acordo com as características do objeto sonoro, da mensagem inerente, da performance
musical e da sintonia criada com o publico.
“Lembremo-nos de que, alem de acreditar que a musica afeta o corpo, as emoçoes e o espírito
do homem, os antigos tambem afirmavam que o poder da musica e objetivo e nao subjetivo, ou seja,
que tipos diferentes de musica sao inerentemente bons ou inerentemente maus; que certas combinaçoes de notas musicais sao intensificadoras da vida e possuem uma natureza evolutiva, ao passo
que outras se revelam malsas e perigosas.” Tame (1984:155)

continua

DERRUBANDO BARREIRAS PARA O AUTOCONHECIMENTO
“A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e a doçura, que lhe são

manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se nas aparências; a educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades…”(E.S.E. cap.IX, item 6)

Falamos no passado mês da “projeção”, fenómeno psicológico que consiste em passar ou projetar nos outros
os defeitos ou sentimentos que não queremos ver ou admitir em nós. Hoje quase que inversamente, vamos falar de
outro fenómeno psicológico, que é um mecanismo de defesa através do qual atribuímos a nós mesmos as qualidades
dos outros, a “introjeção”.
Todos estes fenómenos de origem psicológica, são barreiras que nos impedem de mergulhar em nós mesmos,
para podermos conhecer-nos e avaliar-nos interiormente; tudo isto são empecilhos para o nosso avanço evolutivo
espiritual.
Quantas vezes muitos de nós fazemos de pessoas famosas, importantes ou de sucesso os nossos ídolos, vivenciando num processo semi-inconsciente e às vezes por longo tempo, a ilusão de que somos eles ou como eles. Tentamos comportar-nos como eles, vestimo-nos, gesticulamos, escrevemos e damos até a mesma opinião das coisas, como se na realidade o fossemos, representando isso porem uma farsa psicológica.
Num outro aspeto por vezes deixamo-nos influenciar de tal modo pela conduta social que acabamos por ter
um comportamento padronizado que nos impede de ver a nossa verdadeira realidade.
Outras vezes ainda por querermos aparentar alguém que não somos, ou impressionar algumas pessoas a fim
de conquistá-las de algum modo, por interesses imediatistas, incorporamos um personagem de ficção como numa
peça de teatro, sendo que aqui se trata do palco da vida.
Como combater tudo isto?
Na realidade é dentro do reduto domestico que melhor nos podemos conhecer, embora também na sociedade
quando usamos este tipo de máscara para esconder intenções menos boas, mais tarde ou mais cedo ela acaba por
cair; raposas matreiras e lobos com “pele de cordeiro”, é o que muitas vezes nós somos, e é no lar como atrás referi,
onde normalmente e mais facilmente caiem as máscaras ou o verniz, como refere o texto em análise.
É no lar que o trato, os gestos e as palavras meigas usadas para com os superiores no trabalho ou para com os
amigos na vida pública caiem por terra, para mostrar muitas vezes punhos cerrados e palavras agressivas, é aqui que
temos de prestar atenção em nós e aproveitar este isolamento da sociedade e dos outros para meditarmos profundamente, mergulhando em nosso intimo para perguntarmos a nós próprios as causas ou razões que nos levam a agir
desse modo, e se queremos realmente melhorar temos que encontra-las e começar a trabalhar nelas, para aos poucos podermos erradicar de nós, completamente, esse tipo de atitudes, tornando-nos melhores e mais autênticos quer
dentro quer fora do lar.
Sabemos que manter por longo tempo duas faces, resulta gradativamente numa psicose da vida mental, e um
dia podemos perder a consciência de quem na realidade somos e do que queremos e necessitamos da vida.
Quanto mais conscientemente notarmos as influências ou estímulos externos, sejam eles de ordem cultural,
física ou social em nós, melhores, mais autênticos e sinceros serão os nossos relacionamentos com os outros.
Quando nos conseguirmos relacionar sem levar em conta o nível socioeconómico, a idade ou sexo da pessoa
saberemos que estamos no bom caminho, e que estamos a descobrir em nós a verdadeira Essência Divina, que nos
manterá em paz com nós próprios e com o mundo.
Arlindo Pinho

Há obrigações. Obrigações que nos impomos pela necessidade delas mesmas. E necessárias porque são o meio e o modo de equilibrarmos a balança a nosso favor.
Impomo-nos as obrigações que devemos. E devemo-las a nós próprios, porque delapidamos o
nosso património orgânico, moral e intelectual; porque malbaratamos o património que Deus pôs nas
nossas mãos para administrar, fosse a riqueza material, fosse a riqueza de bens intelectuais e artísticos,
fosse o da saúde ou o da alegria; porque desperdiçamos a oportunidade de sermos úteis ao outro
(cristãmente seria de dizer próximo).
Sempre ficamos aquém do possível, do justo, do necessário.
Posteriormente damo-nos conta desse deficit. Consciencializados do que nos compete e cientes
de que só pelo trabalho nos quitamos com a Lei, impomo-nos obrigações. Deste lado, a par com as
obrigações próprias daqui, a obrigação de trabalhar com a Terra e pela Terra, pois foi nela que deixamos obra incompleta – ou, o que é pior, que deixamos má obra, que se impõe reparar.
Como para trabalhar com a Terra e pela Terra precisamos de instrumento material para o efeito,
procuramos um companheiro e amigo, que ciente também das suas obrigações sente a necessidade de
um companheiro e amigo espiritual para levar a cabo o que lhe compete fazer – para que a elucidação,
a razão consoladora flua para essa Terra a que tanto devemos.
Eis-nos aqui, portanto, hoje e muitas mais vezes, porque assim terá que ser. A nossa consciência o
afirma.
Sempre,
Nietzsche
p/ aps

A renovação celular é constante; como tal, temos como que vários corpos ao longo de uma mesma existência. De facto, e em rigor, o corpo que temos quando morremos nada tem já a ver com o corpo que tínhamos quando começamos a pensar o corpo. A transformação integral é cíclica.
Em decorrência, a legitimidade de uma interrogação: que o mantém organizado?
Há, tem que haver, algo estruturador ali presente, que agrega e sustenta a forma. Pode chamar-se
-lhe o que se queira; até que haja um acordo quanto às palavras e seu significado, como espíritas acertamos chamar-lhe perispírito. Neste particular, o perispírito é efetivo organizador biológico, e modelo.
Outras funções e outras faculdades tem o perispírito, qual delas a mais espantosa, mas cujo conhecimento explica satisfatoriamente o que em vindo a intrigar – e a produzir estúrdias teorias explicativas.
Importa, e muito, que se estude o perispírito para que se entenda a questão da saúde e se a possa
manipular eficazmente.
É o caminho certo que Kardec assisadamente previu.

E.M./aps

Vindos de Januária - 6
Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

VIII
Pessoas há que são mais atreitas a crises de melancolia do que outras. É uma questão de personalidade. Essas pessoas, em situação de crise, tendem a introverter-se e a dor
introvertida conduz, ou pode conduzir, a uma
qualquer afeção mental, a qual, junto à enfermidade moral e à perturbação espiritual, conduz à tragédia.
Seu Monhé estava para aí, nesse tipo
psicológico. É um brasileiro atípico. Não se é
brasileiro numa primeira ou segunda geração
de emigrantes. Não é, cremo-lo, um januarense baiano.
Em outro plano, o inimigo-mor de Sebinho ao perceber que diretamente com ela cada
vez menos podia atuar (que ódio ao espírito
reencarnante!) cirandava agora entre seu Monhé e a família direta de Sebinho, particularmente o pai, que não sendo mau, sob o efeito
do álcool alucinava um tanto e tomava atitudes que, quando sóbrio, não acreditava ter tomado. É evidente que se fosse bom o álcool
não o transformava desse modo e a esse ponto; é evidente que, se com alguma solidez moral, sabendo da ação nefasta do álcool sobre
si, evitá-lo-ia; mas esse entendimento e essa
preocupação ultrapassavam-no em muito.
Então, a espiritualidade ignorante do
mal que a si mesma faz ao querer o mal para
os outros, assestava baterias para a trincheira
debilmente defendida.
Estas famílias pobres, quase miseráveis, ribeirinhas ou não, muitas vezes têm facilidade em aceitar as misérias acrescidas que
lhes vão batendo à porta, porque são-lhes como que hábitos na vida. É assim que a gravidez de Sebinho, em si, era sinónimo de apenas
mais uma boca. Desonra nenhuma. E por essa
aceitação natural das provações é que as sugestões dessa espiritualidade má no sentido de
eliminar a vida em formação não encontrava
grande eco naqueles corações próximos da

simplicidade e da ignorância, também porque
a mãe de Sebinho – outra sofrida – via a maternidade como bênção de Deus.
O caminho de sedução para o pai de
Sebinho foi então pavimentado no proveito
material que podia tirar junto do pai putativo
da criança, se houvesse por onde.
Em Januária era frequente os senhores
de dinheiro, comerciantes e fazendeiros, brancos, fazerem filhos às pretas, todos unidos no
mesmo desrespeito pela mulher de qualquer
coloração. E, na cabeça do pai de Sebinho, punha-se essa sorte. Congeminava uma chantagem; bastava que a filha não teimasse no silêncio e ele fosse endinheirado.
Porque não falava ela? – interrogava-se
Pilão. Estaria sob ameaça? Devia ser alguém
mesmo muito importante, porque os fracos
não têm nem impõem tantos receios. Não queria partir para a força, c’um raio, pois gostava
dela, mas se tivesse que ser…
No outro mundo, Arvi continuava cheio
de frio. Os sentimentos que o arrefeceram em
vida não podiam aquecê-lo em morto. A continuar assim por muito tempo, quando vier a
reencarnar não se vai dar com o frio.
A esse tempo, na fria mas bela Finlândia a irmã preferida dirigia-lhe pensamentos
de saudoso amor, afetos esses que eram armazenados para quando ele os pudesse sentir.
Aquecê-lo-iam, sem dúvida, mas era ainda hora de provar o fel da sua indiferença para com
o frio dos outros. Haveria de entender que a
arte, nas suas mais variadas expressões, é um
excelso caminho de acesso a Deus quando
honrada. Haveria de entender que o sexo sem
sentimento nem regra desequilibra, transtorna, fere. Haveria de entender que o egoísmo é
fonte de fascínio, que redunda numa perceção
irreal de si ante o mundo. Haveria de perceber
que o dinheiro é como um produto homeopático: tomado em pequenas porções é remédio,
tomado em grandes porções é veneno. Haveria,
primeiro, de perceber muitas coisas. Depois,

desfazer-se ou não dos equívocos será com ele.
E para que queira desfazer-se dos equívocos
convém que sofra. Por isso, o calor dos pensamentos da mana preferida ficavam em armazém.

Em sequência da conversa que tiveram,
Tico quis, pela primeira vez, ter uma casa como a dos senhores da cana-de-açúcar (mesmo
a daqueles que deitam fogo às plantações dos
pequenos para não terem concorrência e lhes
ficarem com as terras por tuta e meia) para neTer sido Dom João V não ajudou nada.
la albergar Sebinho como se alberga uma raiPelo contrário, só trouxe um agravamento dos
nha. Quis ser grande para proteger a menina.
problemas, pelas facilidades mundanas enconProteger a menina? Sim, fora isso que pensara.
tradas.
Mas porque pensara isso?
A este tempo, em Portugal, numa de entre muitas aldeias sem luz, a vida de duas mulheres, mãe e filha, paredes meias com uma
vaca era a de um presépio espiritual, porque
enfrentavam as provações com bom ânimo e
tementes a Deus.

IX

Depois de falarem várias soluções para o
que lhes aparecia como drama, qual delas a
menos interessante, Tico, intuído, pois claro,
lembrou-se de mãe Cirinha e da Casa de Maria
-Preta. Sebinho relutou, mas sem grande convicção, porque, na verdade, aquela saída surgiu como um clarão de esperança.
No arrojo de querer servir a amiga, Tico
tomou as rédeas à iniciativa e lá foi bater à
porta, com Sebinho a simples reboque. De
pronto Jandira chegou a substituir a atrevida
que fora atender.

Pilão, se mal o pensou pior o fez. E em
dia de maior calor e suor, depois da pinga no
boteco, cismou em que Sebinho devia dizer
quem era o progenitor da criança. Sendo ténue
a fronteira que separa a sanidade da loucura,
facilmente se treslouca. Milímetros nos separam de dimensões de trevas e de dimensões de
luz. Para lhes aceder basta ceder; ceder às sugestões e aos impulsos.

Cirinha e Tico não se conheciam de Januária. Mas quando se viram ficaram de olhos,
e sentimentos, presos um no outro. Uma comoção doce os envolveu. Por certo não tinham
consciência exata de onde nem quando - nem
teriam consciência da reencarnação – mas senO álcool pôs a nu o seu mundo íntimo e tiram-se como vindos de experiência comum
em outras eras, mais ou menos próximas.
assim sintonizou uma dimensão de trevas.
Conforme vão merecendo, as almas
Soube a verdade e viu a filha fugir.
afins vão-se encontrando e rejubilam. Esse júNem o choro gritado de Tiana, a mãe de bilo acaba por ser um cântico de louvor que se
sua filha, o incomodou.
ergue ao Pai bondoso que permite estes gozos
Confundida e assustada, Sebinho a advindos da afinidade.
princípio vagueou sem pensamentos e sem ruE Tico ganhou ali outra mãe, como filho
mo. Depois ocorreu-lhe uma das grutas que do coração de Cirinha.
Tico lhe havia mostrado, que bem lhe serviu de
casa para aquela noite de medo.
“Sim, vai aprender a ler e a escrever.”
De manhã sentiu a fome e procurou Tico, que encontrou à conversa com sô Ambrósio Cirinha decidiu isto para Tico enquanto sentano cais cheio de gente. Apenas à vista, Tico da na borda da cama onde Sebinho dormia lhe
acenou e sorriu-lhe; já próximo, sentiu o cora- assistia ao sono. Aquela mocinha não lhe era
ção opresso e inquieto. “Mau..”, pressentiu. tão próxima quanto Tico, mas este servia de
Como a amiga parara a alguma distância, por laço entre os três. Desse modo, Sebinho tamnão ousar vencê-la, Tico despediu-se de sô bém foi adotada como filha do coração. E sorriu-lhe ao corpo adormecido, sem saber que
Ambrósio.
Sebinho espírito ali estava, dulcificada na irra- Vamos daqui – disse Anamaria, de voz diação do amor incondicional de Cirinha.
e com igual gesto da cabeça.
Se os genitores de Sebinho estavam em
Os olhos grandes de Tico abriram-se pa- cuidados pela seu desaparecimento, deles fora ver o coração da amiga – como irmã – e num ram tirados por Cirinha e Tico, o conhecedor
entendimento sem palavras seguiu-a.
de todas as pessoas e recantos de Januária.

(E Januária, a escrava fugida? Terá sido
algo mais do que lenda? A história oral facilmente adquire contornos fantásticos…)
Vemos, porém, movimentações que passam invisíveis aos atores carnais desta trama:
de um lado, uma convocatória aos inimigos de
seu Monhé, (porque, infelizmente, todos temos
inimigos - se não somos nós inimigos!) com
vista a uma ação concertada contra ele; de outro, uma reunião de emergência dos amigos
(porque, felizmente, todos temos amigos – e
bom seria se fossemos amigos!) para combater
a ação violenta, que se avizinhava, das trevas.

Que pode colher-se senão a imensa dor da corrosão? Na sua enormíssima dor, que a dado
ponto se confunde com a maldade, os espíritos
trevosos anseiam arrastar outros a dor igual,
como se isso pudesse alivia-los. Ah!, mas mais
culpa jogam sobre si próprios, porque no bem
ou no mal, todos estamos irmanados. Certo,
cada um responde por si, mas responde por si
também naquilo que fez, por ação ou por omissão, ao outro.
A outridade não é só questão filosófica;
a outridade é uma questão de moral, e de moral religiosa, entendendo religião como uma
atitude interior de reverência perante a divindade. E Deus vê-se no outro. Não haja ilusões.

O suicídio é terrível porque é jogar à face de Deus a dádiva da vida. O desprezo absoluto por si é um ácido sobre a essência do ser.

CONTINUA

Natureza e Saúde

A Mycobacterium vaccae é uma bactéria inofensiva que vive no solo e que inalamos quando
passeamos pelo campo ou por um parque. Segundo um estudo recente publicado na revista Neuroscience, o micróbio estimula os neurónios do córtex pré-frontal do cérebro humano para libertarem serotonina, o neurotransmissor da felicidade e do bem
estar, o que nios põe de ótimo humor.
Graham Rook, imunologista, assegura que a M. vaccae é mesmo mais específica e eficaz do que os fármacos, pois
não tem efeitos secundários. Rook defende a teoria de que uma das causas
para o aumento de casos de depressão
no Ocidente ao longo do último século é
que não nos expomos o suficiente às diminutas criaturas. Somos prejudicados pela nossa obsessão
pela higiene. “Deveríamos deixar as crianças brincar e sujar-se mais, e até comer com as mãos sujas de terra”, assegura.
Dorothy Matthews, investigadora, verificou que a M. vaccae pode também melhorar a capacidade de aprendizagem. “Podemos especular se seria positivo as escolas programarem um tipo
de aprendizagem ao ar livre para adquirir novas aptidões”, sugere.
Elena Sanz, in Superinteressante, outubro 2012

A morte do materialismo
“Hoje em dia, ser materialista é assinar o seu próprio laudo de incompetência por motivos óbvios
e físicos: está provado que, se não houver um agente estranho ao sistema energético universal, ou seja,
que não pertença ao domínio da energia dita em expansão, esta, por si só, jamais terá condições de se
alterar e, com isso, dar formação até à mais simples e elementar subpartícula atómica ”. (Imbassahy,
Carlos de Brito. A Bioenergia no Campo do Espírito)
Traduzindo: sem os agentes estranhos ao sistema energético universal, ditos agentes estruturadores, a atuarem sobre o universo, nele não existiria mais do que uma grande quantidade de energia
amorfa em expansão, sem modulação e sem formas. Isto quer dizer que não existira matéria como a conhecemos, nem como a que desconhecemos, e muito menos existiria quem a pudesse conhecer.
Acresce ainda que “sendo a vida muito mais sutil do que qualquer outra forma material, é de se
supor que ela não possa advir da simples formação material de corpos ditos orgânicos, porque estes, por
si sós, não detêm a mínima condição de vida.” (Imbassahy, op. cit.)
É fácil de entender e aceitar que por detrás de um efeito inteligente terá de haver uma causa inteligente. Seria ilógico entender e aceitar o contrário. Logo, para a estruturação da energia (e toda a matéria é energia em gradações várias de condensação) faz-se presente uma inteligência e uma vontade
que lhe é estranha, e para a vida inteligente – e sobretudo para a existência de inteligência – muito mais
evidente se torna a ação de uma inteligência superior.
Dê-se a essa inteligência superior, ou suprema, o nome que se queira dar: a única coisa que muda
é o nosso entendimento dessa realidade transcendente (no seu primeiro significado). A verdade é que,
com a nova posição da Física, no domínio quântico e nos conceitos energéticos, o pseudocientista que
continua rígido em seus fundamentos materiais é tido como profundo desconhecedor da realidade fenoménica. Após a Teoria da Relatividade Generalizada e sua prova, é sabido que sendo a matéria um efeito
de condensação de energia, jamais poderá ser considerada como causa de nada.
Carece de fundamento a teoria do Acaso. Ainda que se invoque o princípio da incerteza de Heisenberg, onde se aceita que, na natureza, há eventos sem causa, ou ao acaso, convém notar que Heisenberg afirmou no seu trabalho relativo ao deslocamento da partícula que ela tinha “vontade própria”, significando com isso que as partículas podem sofrer a influência dos referidos agentes estruturadores, o
que veio a ser demonstrado por Murray Gell-Mann com o acelerador de partículas da Universidade de
Stanford.
Resumindo: Deus existe, queira-se ou não; em existindo Deus, a Alma, ou Espírito, existe, queirase ou não; em existindo Deus e em existindo a Alma, existe uma continuação da vida para além da morte, queira-se ou não. Não é indiferente que seja assim.

a. pinho da silva

NOTICIÁRIO DE NOVEMBRO
Dia 25: Encontro Nacional de Evangelizadores, sede da FEP

VISITE-NOS NO FACEBOOK
https://www.facebook.com/AssociacaoCulturalEBeneficenteMudancaInterior?ref=hl

EXPERIÊNCIA DE QUASE-MORTE EM FOCO
Em livro lançado há poucas semanas nos Estados Unidos, o neurocirurgião americano Eben Alexander III
trata de um assunto que há quatro anos jamais ousaria tomar sequer como hipótese: a experiência de
quase-morte.
Médico do “Brigham & Women Hospital” e da “Harvard Medical School”, em Boston (EUA), até então
ele compartilhava do mesmo pensamento de muitos dos seus colegas de profissão, que viam na chamada EQM apenas o resultado de uma atividade qualquer do cérebro de alguém que acabara de retornar
do coma após um grave trauma. Há 25 anos, na verdade, Alexander ouvia relatos a respeito, inclusive de
seus pacientes, sem dar importância, até que se viu na mesma situação.
“Não acreditava nesse fenómeno. Para mim, sempre houve
boas explicações científicas para essas viagens fora do corpo
descritas por pessoas que haviam escapado da morte” –
contou o médico em entrevista que concedeu à jornalista
Mónica Tarantino, para a reportagem “Sete dias em outro
mundo”, publicada na revista “IstoÉ – Independente”, de 26
de outubro, edição 2242.
Em seu livro, intitulado “Proof of Heaven: A Neurosurgeron’s
Journey into the Afterlife” (Prova do paraíso: a jornada de um neurocirurgião à vida após a morte, em
tradução livre), Alexander, de forma corajosa, expõe com detalhes tudo o que viu e sentiu na semana
em que esteve em coma profundo por causa de uma forma rara de meningite bacteriana.
“Enquanto meu corpo estava em coma, minha consciência viajou para outra dimensão do universo que
eu nunca sonhei que existisse. É um mundo novo, onde somos muito mais do que nossos cérebros e corpos e a morte não é o fim da consciência” – afirma o médico, que contesta na publicação os principais
argumentos utilizados para desacreditar as EQM.
“Sugerem que elas são resultado do mau funcionamento do córtex (região do cérebro). No meu caso,
ele não estava funcionando. Isso está documentado por exames neurológicos.”
www.boletimsei.org.br/?wpfb_dl=389

