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Richard Swinburne, filósofo teísta, ao pensar o problema do mal diz, a dado passo na sua
argumentação, que Deus não pode saber o que cada pessoa vai fazer no momento
seguinte. É especulação de filósofo e é devido à existência de filósofos que Deus deixou ser
o velho revelho de barbas do tamanho da idade. Por isso o deixo em paz.
Porém, já ouvi, ou li, esta ideia ser defendida no meio espírita, e agora o assunto já me traz
preocupações. É que se alguém se lembrar de a repetir muitas vezes, não tarda será uma
“verdade” espírita, porque ser avant-garde no espiritismo é muito sedutor.
Viver em estado civilizacional ainda ao nível da barbárie e saber o que é que Deus sabe, ou
não sabe, impressiona e é um bom começo para ser guru. E gurus no espiritismo são perigo
acrescido, porque, no mínimo, embotam ainda mais o raciocínio daqueles que pelo próprio
apelo da doutrina espírita o deviam exercitar. Nesta nação beata onde se compra ar de
Fátima sem questionamento, vender qualquer ideia, por mais delirante que seja, não é
difícil.
São muitas vezes apostrofados os espíritas de terem a mania de que sabem tudo e se sem
capacidade filosófica se põem a saber do que é que a Inteligência suprema é capaz, darão
plena razão aos zombadores, além de que essa posição de soberba é em tudo contrária
àquela que se quer segura em relação aos princípios fundamentais mas humilde.
Livre pensamento no espiritismo não isenta de bom senso nem de modéstia. Sabemos
efectivamente pouco menos que nada acerca de nós mesmos, mas se temos a pretensão
de penetrar o conhecimento da Causa Primeira, então ainda não desistimos da convicção
que somos o centro em torno do qual o universo genuflecte.
O livre pensamento permite que pensemos coisas maiores que nós, mas espalhar erros traz
tais responsabilidades que depois precisamos de várias reencarnações para repor o que é
certo. Vale também para os filósofos.
Sei que nada sei continua a ser de uma grande sabedoria.

a. pinho da silva

Continuando a pensar Deus e o problema do mal, mas agora pela perspectiva de um filósofo
ateísta, John L. Mackie, encontramos o seguinte silogismo: Deus é omnipotente; Deus é
sumamente bom; e, ainda assim, o mal existe. Ora, parece haver alguma contradição entre
estas três proposições, de tal modo que, se duas quaisquer delas fossem verdadeiras, a
terceira seria falsa.
Decompondo: Se Deus é omnipotente e o mal existe, Deus não é sumamente bom; se Deus
é sumamente bom e o mal existe, Deus não é omnipotente; se Deus é omnipotente e
sumamente bom, o mal não pode existir.
Em termos lógicos, esta argumentação não apresenta falácia. Assim sendo, e dada a
presença real do mal, conclui-se pela inexistência de Deus. Só que para tornar conciliáveis a
existência de Deus e a presença do mal no mundo, torna-se necessária uma premissa
fundamental: a da existência da reencarnação.
Na verdade, sem a teoria da reencarnação a vida como ela é perde sentido lógico, e dado
que o pensamento é cada vez menos não racional a falta de um elemento explicativo
facilmente conduz ao ateísmo e ao materialismo.
Bem vistas as coisas, o banimento da ideia de reencarnação do cristianismo produziu uma
Europa materialista que, por esse materialismo, falhou a sua missão civilizacional naquilo
que mais importava: libertar e iluminar consciências com a verdade. A Europa só pôde dar o
que tinha, e o que tinha, baseado em espiritualidade coxa, traduziu-se em destruição e
morte.
O Espiritismo talvez seja a derradeira oportunidade de a Europa se redimir, e Portugal, desde
Quinhentos como muito culpado da distorção operada (da cruz fez espada, o que lhe tem
trazido evidentes custos), parece ter neste particular papel fundamental. O mito do Quinto
Império é uma figura que representa muito trabalho em prol da Era do Espírito (mundo de
regeneração).

a. pinho da silva

Polaridade sexual e encarnação
a. pinho da silva

É voz corrente que a (re)encarnação em corpo masculino ou feminino depende
essencialmente da necessidade evolutiva (o que condiciona, de certa forma, a livre escolha de sexo
por parte do Espírito). Essa mesma voz corrente utiliza este princípio da necessidade como
primeiro argumento para explicar as encarnações em corpos “trocados”, ou seja, polaridade
masculina em corpo feminino e polaridade feminina em corpo masculino. Diz ainda que o Espírito
tem de integralizar as virtudes ditas femininas e as virtudes ditas masculinas, e por isso a
necessidade.
Mas depois lemos Léon Denis (O problema do ser, do destino e da dor) que nos diz,
e passo a citar: «Cremos de preferência, de acordo com os nossos guias, que a mudança de sexo,
sempre possível para o Espírito, é, em princípio, inútil e perigosa. Os Espíritos elevados reprovamna. (…) Quando um Espírito se afez a um sexo, é mau para ele sair do que se tornou a sua natureza.
(…) Entendemos antes que, pelo próprio facto da ascenção geral, os caracteres nobres e as virtudes
multiplicar-se-ão nos dois sexos ao mesmo tempo; finalmente, nenhuma qualidade ficará sendo
apanágio de um só dos sexos, mas atributo dos dois.» (Importante a leitura completa do trecho
para acompanhar a argumentação.)
Como esta opinião de Léon Denis parece não coadunar-se com a voz corrente,
fomos a O Livro dos Espíritos e as questões 200 a 202 permitem o seguinte comentário a A. Kardec:
«Os Espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em
tudo, cada sexo, cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de
adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens.»
Posto isto, a voz corrente ganha a força que Léon Denis perde.
Haverá aqui contradição (pois que L. Denis afirma apoiar-se no dizer de Espíritos
elevados)? Ou é a contradição mais aparente que real (e que só se resolverá após aprofundado
estudo, como ensina O Livro dos Médiuns quando trata das contradições e mistificações)?
Ainda sem outra referência, apenas me socorro de Jorge Andréa que, no livro Forças
Sexuais da Alma, alinha com a voz corrente: «Enquanto o Espírito não se apresenta integralizado
em sua dupla força sexual, exteriorizará sempre, no processo reencarnatório, a posição que está a
exigir experiências e vivências na zona física. (…) Tanto os espíritos masculinos como os femininos
expressam-se e imprimem condições condizentes com a sua posição genotípica, existindo as
variações de polarização do sexo ou mesmo integralização desses potenciais por condições
evolutivas.»

Resumindo:
A evolução é obrigatória. Pode ser protelada, mas não anulada.
A mudança de sexo é necessária para a evolução, segundo o comentário às questões
200 a 202 de O Livro dos Espíritos.
Em Léon Denis a mudança de sexo além de perigosa é inútil, porque desnecessária.
Pode concluir-se que L. Denis está enganado e que terá sido, eventualmente, vítima
de mistificação?
Ou há apenas contradição aparente que estudo aprofundado resolverá?

Verdadeira Amizade
António Soares

“ A verdadeira amizade é a que tem por base a virtude, ela é estável porque se baseia
sobre o bem e é característica dos homens bons “ (Aristóteles, 384-322 a. C.)
Amizade procede do latim, contudo existem algumas dúvidas quanto ao termo que lhe deu origem. Poderá
ter surgido de “amicus” (amigo), ou de “amare” (amor), como também pode ter origem na palavra
“amimi” (alma) mais “custas” (custódia), que significa “guarda/cuida da alma do outro”. Mas para nós
basta entender que o real significado de amizade é vibração que estabelece a simpatia espiritual, pois
como energia que somos, atraímos para nós e somos atraídos pelos que vibram na mesma frequência, ou
seja, todos os que estão na mesma sintonia. Vibrações e sintonia de afinidades, que ultrapassam as simples
preferências físicas.
Amizade, é o fruto das relações sinceras, é sentimento que exala do amor fraterno, humilde, sincero e leal.
A amizade fortalece no próximo o título de amigo, pois o amigo é aquele irmão que nos aceita como somos
e nos enche de alegria com seus sentimentos nobres guardados em seu espirito. É um sentimento de afeto,
um relacionamento entre pessoas unidas pela comunhão de valores profundos, é confiança, é
solidariedade, é ser sensível, é partilha de gostos e ideias, é o amor numa das suas variadas formas.
Amizade é um dos grandes valores que o homem possuí.

A amizade vive-se, sente-se, experimenta-se. É um sentimento onde não existe barreiras de cor, idade,
sexo, cultura, classe social, raça, religião. É um importante veículo para o desenvolvimento de virtudes e de
sentimentos pois na verdadeira amizade tem de haver lugar para o amor, caridade, perdão, tolerância,
justiça, indulgência…A amizade está relacionada com a afetividade, pois reflete um profundo
reconhecimento pelo valor da pessoa. O amigo imbuído na lei de sintonia e afinidade, é uma bênção que
nós devemos usufruir com respeito e elevação.
Compõem-se as nossas amizades reais, da aproximação na atual existência, de espíritos com quem em
nosso passado de vivências reencarnatórias, contraímos laços de verdadeira afetividade. Hoje sob o véu do
esquecimento temporário, nos identificamos por sentimentos de atração e simpatia, passando a vivenciar
a preciosa conquista.
É assim, que inimigos renascem juntos na mesma família, para refazerem os laços de afeto danificados, e
promoverem o crescimento moral e espiritual. Como dificuldades de relacionamento poderão ocorrer,
aprenderão através da convivência diária a se suportarem uns aos outros e a aperfeiçoarem a tolerância, a
compreensão, a paciência…Lentamente, pelos laços familiares, os sentimentos vão vencendo os
ressentimentos entre eles, reconstruindo vínculos e estabelecendo elos de afeto e amizade sólidos.

Ao retornarem ao Plano Espiritual após uma existência em comum, como pais, filhos, irmãos, marido,
mulher, novas imagens se sobrepõem ás antigas, e assim, as da última encarnação serão mais vivas e
fortes, ao passo que as do passado vão perdendo intensidade, criando pois novos relacionamentos de
afeto duradouro. A inimizade acaba por transformar-se em amizade, a desconfiança em confiança, o
ódio em amor.
A amizade é a base da elevação de todos nós, pois ela é contrária a vícios como o egoísmo, o orgulho, o
individualismo, a ganância…Amizade significa partilha, crescer não só mas em grupo. Sêneca, estadista e
filósofo romano, confirmou isso mesmo em palavras: “Se tenho prazer em aprender, é para ensinar”,
“Nenhuma descoberta poderia interessar-me por mais útil e importante que fosse, se eu tivesse de ser o
único a lucrar com ela. Se me derem a sabedoria com a condição de que eu a guarde para mim sem
poder transmiti-la, eu a recusarei”.
O livro dos Espíritos no cap.7 da Lei de Sociedade, e o livro O céu e o inferno no cap.3 item 8, esclarecenos sobre a necessidade da vida social para o progresso moral e intelectual. Intelectual, através do
trabalho, e o moral pela necessidade do contato entre os homens. Necessitamos pois, de conviver com
outras pessoas, conhecer novas culturas, novos usos e costumes, partilhar valores, ideais, sentimentos,
pois só na interação se podem construir verdadeiras amizades.
Epicuro, considerado o filósofo da amizade, diz que o homem deveria desenvolver a capacidade de
conquistar amigos; “Não podeis ser mais felizes do que quando partilhais vossa felicidade com vossos
amigos”, “De todas as coisas que a sabedoria nos oferece para a felicidade da vida, a maior é a
amizade”. Ainda segundo Epicuro, a amizade, mesmo que não nos livre das dores do corpo e da alma,
ela nos ajuda a suportá-las.
Está comprovado, que a amizade e as relações sociais produzem reações químicas no organismo
humano. Estudos científicos realizados por pesquisadores de diversas universidades, afirmam que as
interações sociais e as relações de amizade, trazem grandes benefícios à saúde física e mental do ser
humano. As pessoas que têm amigos e relacionamentos afetivos, apresentam uma menor tendência
para sofrerem de depressão, ansiedade e outras perturbações psicológicas. Amizades com teor de
satisfação e prazer, originam um estado mental que estimula o fortalecimento do próprio sistema
imunológico da pessoa.
Mas, a amizade vai mais longe; é a porta de entrada para o amor. O amor não existe se não houver uma
verdadeira amizade. Por isso, numa relação amorosa, para que o amor que dizem sentir um pelo outro
seja puro e verdadeiro, têm em primeiro lugar de serem verdadeiros amigos. André Luiz no livro “Entre a
Terra e o Céu”, diz-nos que: “Amizade pura é verdadeira garantia da ventura conjugal. Sem os alicerces
da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transformava em pesada algema de
forçados do cárcere social”.
Assim, o importante na amizade não é conhecer o amigo, mas sim, saber o que existe dentro dele. Cada
amigo que conquistamos na vida, nos aperfeiçoa e nos enriquece, não pelo que nos dá, mas pelo que
descobrimos de nós mesmos. Ser amigo não é circunstância de um dia. Ser amigo, são gestos, palavras,
sentimentos que se solidificam no tempo e que jamais se apagam. Amigo, é aquele que deseja e tenta
estar próximo mesmo quando não temos nada para oferecer, a não ser nós próprios.
E quem melhor e maior nosso amigo senão Jesus? Abramos a porta do nosso coração e aceitemos com
alegria Sua amizade. Ele é verdadeiramente o nosso grande amigo, pois mesmo sendo ignorado tantas
vezes por nós, nunca deixou de dos amar incondicionalmente e de nos chamar de amigo.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

1.
Lembro-me bem: eu era apenas mais um dentre a
pequena multidão desse dia, que se aproximou de ti curioso em
ver de perto aquele de que tanto se falava.
Até àquele dia só tinha ouvido falar bem; daquele
dia em diante, dissessem o que dissessem nada mais iria mudar a
minha opinião.
O que aconteceu foi simples, mas intenso: o teu
olhar pousou no meu por instantes, mas o suficiente para me
desnudar o ser (ainda hoje guardo a impressão de que esboçaste
um sorriso). E isso que aconteceu – e são experiências pessoais
intraduzíveis – foi o bastante necessário para me prender a ti.
Para sempre.
Não foi uma experiência transformadora como a
de Paulo a caminho de Damasco, porque não era nem sou ainda
dessa estirpe, mas não deixou de ser um experiência de amor
numa expressão ainda desconhecida.

2.
Outro acontecimento marcante, que
sempre emerge quando a memória acorda, ocorreu na
célebre tarde do Sermão da Montanha.
Já tinhas ido embora com os teus discípulos
mais chegados e restávamos ali uma dúzia de arrebatados
numa espécie de êxtase. Tenho presente que a dado
momento dei por mim a pensar que já não eram horas para
ainda estar dia, que era impossível o Sol ainda não se ter
posto. Que luz era aquela que impedia a noite? Que tinha
acontecido ao tempo?
Na altura aquilo permaneceu inexplicável e
nunca tive ocasião, nem coragem, de te perguntar o que
acontecera.
Estes séculos volvidos, sou levado a acreditar
que a força do teu discurso me abriu uma outra dimensão,
da qual, se disso soubesse, jamais teria querido voltar.
(Sim, eu sei que isso não era possível, mas o
Pedro, o Tiago e o João também disseram tolice semelhante
no Tabor.)

3. Éramos todos de limitado entendimento, tenho consciência disso, e
às vezes ficávamos desconcertados contigo. Foi vendo-nos hesitantes que pelo
menos uma vez perguntaste se também queríamos ir-nos embora. A resposta de
então é a de hoje (Pedro representa-nos): para onde iremos sem ti? Se nos faltas,
que é de nós?
É claro que mais tarde essa questão pôs-se, mas mesmo quando no-la
anunciavas, preparando-nos, não queríamos acreditar. Não, já não conseguíamos
ver-nos sem ti, muito menos nos achávamos capazes de continuar a obra sem a tua
presença.
E quando foste – e daquele modo terrível – dizer que nos sentimos
órfãos é dizer pouco. A dor, o vazio e o desnorte que no imediato tomou conta de nós
foi avassalador. Só conhece esta perturbação quem passa por ela.
Na esperança de que apesar da evidência dos factos não tivesses
morrido, ou que tivesse sido apenas um pesadelo que me sucedera, rondei o
sepulcro e vi as mulheres e depois ouvi aquelas notícias extraordinárias e
maravilhosas. Mas não fui digno de te ver – pelo menos com os olhos carnais,
porque sonhei que falavas comigo e tinha tudo para ser real.
Mais adiante entendi a tua promessa de que não nos deixarias, mas
a primeira grande falta que senti foi a da tua presença ferindo os órgãos dos
sentidos. Que queres? Quando penso em ti o que vejo é a tua forma material,
porque a outra, a espiritual, não estou capaz de a enxergar.

4. Soube logo na hora que era por caridade que evitavas
olhar a multidão basbaque que testemunhou o teu caminho doloroso com o
madeiro. Soube logo que era para que não se exaltasse ainda mais o mau
íntimo de cada um.
Eu sei desde o momento em que imaginei que levantavas os
olhos e me vias ali acobardado que ia ser profundamente ferido no orgulho
pela miserabilidade. E intimamente desejei que não os tirasses do chão.
Eu sei que o teu olhar ia ser compassivo, e isso iria doer mais
que uma acusação porque ilustrava o abismo entre a tua grandeza e a
minha pequenez.
Poucos dias antes, quando te aclamavam íamos ufanos
como se fosse também a nós, que te seguíamos, que aclamavam; logo
depois, quando chegou a hora do testemunho, desertamos como se não te
conhecêssemos.
Mas tu conhecias-nos. Foi por isso que sabendo-nos fingiste
não ver-nos, para que ficasse o arrependimento mas não o remorso, e desse
modo pudéssemos viver a alegria do dia seguinte.

Do livro Um Dia, Uma Vida
de António Augusto (A. Pinho da Silva)

V
Olá! Chamo-me Jouko, sou finlandês e tenho 56 anos. Pintor de paisagens lacustres
sem fama nem proveito, apaixonado pela pesca e apreciador de tabaco, salmão fumado e
bebidas fortes, tive um enfarte agudo do miocárdio e hoje é o meu terceiro dia após alta do
hospital.
Aconteceu-me uma coisa muito curiosa e até falei nela ao Dr. Uhro, que não se riu, e
inclusive me emprestou estranhos livros.
Foi assim: na manhã do dia 7, ao acordar, mal me levantei senti dor no peito. Depois
só me lembro – e isto é nítido – de estar a ver o meu corpo estendido no chão e eu a flutuar
acima dele, junto ao tecto. Via, ouvia e sentia; no entanto, percebia-me um outro, fora das
percepções sensoriais da Ulla, que corria aflita. Em seguida, entrei num túnel escuro onde
uma força incomum me sugava em direcção a uma luz num fundo inexistente. (As teorias
matemáticas das viagens no tempo através dos “túneis de minhoca” talvez se fundamentem
em algo como isto que experimentei, embora discorde em absoluto da possibilidade de
alterar o passado, pois revi instantaneamente o meu historial, mas senti que nada mais
podia fazer senão arcar com as consequências. No meu entendimento, mais plausíveis são
as viagens interdimensionais, pois a confirmarem-se os postulados da teoria das
supercordas, normal será as viagens entre várias dimensões – mas do modo como fiz a
minha, isto é, desprendido do corpo que jazia no chão, utilizando recursos por nós ainda
desconhecidos.)
Surpresa total foi inopinadamente dar de caras com a minha avó Irma, sem rugas,
sem cãs, um ar luminoso... Admitia que após a morte nós continuássemos uma consciência
em algum lugar, mas jamais havia imaginado uma realidade como a que deparei. Porque
tenho perfeita noção de que a minha avó era real, como reais eram aquela luz e aquela
música, que pareciam sair das próprias pessoas e que me penetravam como se me fossem
intrínsecas.
Bem pedi para ficar naquele lugar, mas algo, ou alguém, fizeram-me saber que nada
tinha feito para o merecer; mais, que devia regressar ao corpo não somente para completar
o tempo que me estava prescrito como também para repensar a minha actuação terrena. E
a verdade é que nestes dias de convalescença tenho andado a reavaliar os meus conceitos
sobre a vida. Não sei até que ponto vou conseguir alterar atitudes interiores e
comportamentos exteriores, mas que nada mais vai ser como antes, lá isso não.
Tudo isto levou mais tempo a contar do que a acontecer – pelo menos no tempo que
a Ulla mediu, porque eu perdi-lhe a noção. Se ela me tivesse dito que tinha estado uma
semana em viagem comatosa, aceitá-lo-ia intelectualmente com naturalidade. O que me
aconteceu foi parafísico, mas quando a física fala de distorções do espaço-tempo e de coisas
radicais como buracos negros, já tudo é possível. Além do mais, não sendo a matéria visível
mais do que uma décima da existente, nas nove invisíveis está o grosso inimaginável da vida

Quando relatei esta experiência ao Dr.
Uhro estava à espera que ele questionasse a
minha sanidade mental. Mas, pelo contrário, foi
peremptório ao afirmar que as Experiências de
Quase Morte (EQM) estavam devidamente
enquadradas em estudos científicos. Foi quando
me falou nos livros “Vida Depois da Vida”, do Dr.
Raymond Moody Jr, e “Lições da Luz”, do
professor Kenneth Ring.
Entretanto a Ulla, pelo parecer abalizado
do médico segura da minha lucidez, procurou e
encontrou publicados resultados de pesquisas
da Dra. Elisabeth Kubler-Ross, mormente as
realizadas em pacientes terminais e
consignadas, entre outros livros posteriores, em
“On Death and Dying”. Embora nado e criado
numa tradição protestante, essas coisas da
religião passavam-me ao lado, tanto por falta de
atractivo na mensagem espiritual, quanto por
desinteresse em coisas impalpáveis. Mas,
quando temos avós maravilhosas que moram
em regiões de luz, elas dão-nos safanões para
acordarmos da letargia. É assim que são
excelentes para retratar o que quero dizer as
palavras a seguir transcritas da referida doutora:
“Sei, com toda certeza, que há vida depois da
morte. (...) Após a transição, atinge-se um
conhecimento superior, que inclui uma revisão
da própria vida. A pessoa vê todos os
momentos em que devia ter agido de uma
forma e agiu de outra, todas as ocasiões que a
gente lamenta. Não é Deus quem vai
convencer-nos de nossos erros, somos nós
mesmos, e isto é o inferno”.
Deus é ainda uma “nebulosa” no meu
entendimento, embora não duvide de algo
superior a tudo, na dependência do qual vibram
harmonicamente o micro e o macro; em
contrapartida, amo mais a vida, amo mais a
Ulla, e agora até me incompleta não ter filhos. A
neve que cai, a leitura do “Kalevala”, a audição
do poema sinfónico “Finlândia”, têm súbitos
encantos dantes não encontrados.

Evangelho no Lar
(Junho)

“A noite adianta-se e o dia está próximo. Despojemo-nos, por isso, das obras das trevas e revistamonos das armas da luz.” Rm 13,12
Ouves falar em mundo de regeneração mas não sabes o que isso é. Claro, não conhecemos aquilo
que ainda não vivemos. Mas o que te parece um sonho está logo aí, ao alcance do teu mundo
interior: aprende o Evangelho de Jesus e as obras das trevas que te escondem da vista o futuro cairão
por si. A conquista que farás da luz iluminará o teu olho.

“Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem” Rm 12,21
Entendes Jesus quando diz que devemos orar pelos inimigos? Se és da Ciência a Ciência te explica: o
teu inimigo dirige-te uma onda; se és igual a ele, a tua vai somar à dele e destruis-vos mutuamente.
Mas se à do teu inimigo contrapuseres uma onda de sinal contrário, elas tendem a anular-se.
Salva-te a ti e ao teu inimigo fazendo da tua emissão uma onda de amor e que ela seja a mais forte.

“Jesus propôs-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes dizia.” Jo 10,6
Não importa aqui o que foi comparado; o que importa reflectir é se compreendemos o que Jesus
diz. É que se tanto temos distorcido e adulterado é porque não compreendemos o fundo do
pensamento de Jesus e interpretamo-lo à feição do nosso pensamento superficial – a nossa
imagem.
Importa, então que nos instruamos para que compreendamos (e importa que eduquemos o
coração, porque é lá que os pensamentos ficam maus).

“Jesus respondeu-lhes: «Se fosseis cegos, não estaríeis em pecado; mas, como dizeis que vedes, o
vosso pecado permanece.»” Jo 9,41
Admoestação atrás de admoestação!
Admoesta o rebelde quem o ama, para o poupar às amargas consequências da sua rebeldia.
Isto é para nós ainda hoje e, dada a dureza de coração, quem sabe se não será também para
amanhã.
Depois de saber não se pode alegar a ignorância como desculpa, e é culpável ficar voluntariamente
na ignorância para não assumir as responsabilidades de saber.

Série Em busca de si (pintura mediúnica)

“Neguinha”
Maluda (1934 - 1999)

“Auto retrato lisonjeiro de pintor mal afamado”
Vilho Lampi (1898 – 1936)

“Inuit, ou o homem só”
Albert Edelfelt (1854 – 1905)

“Camiños de dolor… hasta más allá”
Frida Kahlo –(1907 – 1954)

“Aqueles que ‘não’ existem”
Vieira da Silva (1908 – 1992)

“Lá”
Väinö Kamppuri (1891 – 1972)

