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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva
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A mediunidade tem os mesmos perigos
que qualquer potência de que se faça mau ou
indevido uso. Acresce que com a mediunidade
manuseiam-se potências inteligentes, as quais com a
vontade polarizam o pensamento conforme o
carácter quer têm.
Sendo os médiuns pessoas como a média
das demais bastante imperfeitas, é natural que nelas,
pela abertura ao exterior inerente à mediunidade,
faça ressonância a sintonia com frequências que
vibram iguais imperfeições. É no consentimento da
ressonância que reside o perigo, pois a amplitude da
vibração pode produzir o rompimento do equilíbrio.
É para esses perigos que com alguns
exemplos – casos reais – vimos alertar. Que algum
proveito se faça e a paz fique com todos.

20.
António Manuel Bento, em Fenomenologia e Fraude. Uma perspectiva mentalista. Notas de
conferência (Lisboa, 2007) escreve:
«Harry Houdini, Kellar, Maskelyne, David Devant foram alguns dos ilusionistas famosos que, no início
do século XX, começaram uma cruzada de desmistificação dos fenómenos mediúnicos,
desmascarando falsos médiuns, videntes e adivinhos, provando que através do ilusionismo podiam
reproduzir, sob certas condições, os mesmos fenómenos.
Quase todo o tipo de fenómenos físicos e psíquicos, foram objecto desta cruzada de desmistificação.
Entre os mais visados, encontram-se as fotografias paranormais, as levitações e catalepsias, bem
como os moldes de parafina feitos a partir de “membros” e “caras” de entidades espirituais.
Esta cruzada, iniciada há mais de cem anos, está longe de ter terminado. No entanto, das inúmeras
investigações realizadas ao longo dos anos, resultam vários aspectos:
•Nem todos os fenómenos mediúnicos conseguiram ser reproduzidos pelos ilusionistas nas mesmas
condições, principalmente no que respeita aos fenómenos de telepatia.
•Quase todos os médiuns estudados e analisados foram apanhados algumas vezes em fraude,
recorrendo ao truque durante as sessões.
•Esses mesmos médiuns nem sempre utilizaram a fraude, pois, pela própria natureza da experiência
realizada o recurso à fraude era impossível.
•Quase sempre a fraude foi detectada, após largos anos de actividade mediúnica.
•Todos os médiuns, apanhados em fraude, confessaram recorrer a truques apenas quando as suas
capacidades não se manifestavam, declinando, todos eles, terem fraudado sempre.
•Alguns fenómenos físicos, que com frequência estavam limitados ao contexto religioso ou
supersticioso, podem ser utilizados pelos médiuns fraudulentos, disfarçados com essa mesma
aparência sobrenatural. Nestes casos não há recurso ao truque, simplesmente se disfarça um
fenómeno natural com a aparência de mistério.
•Após aturados estudo realizados em diversos ramos da ciência, sobretudo a partir dos anos vinte, os
cientistas chegaram à conclusão de estarem perante a existência “de algo” que está para além da
compreensão e verificação científicas.
Face ao exposto, fácil se torna concluir que nesta matéria a verdade e a mentira partilham muitas
vezes o mesmo espaço, tornando-se quase impossível distinguir o real do ilusório.
Continuamos a acreditar na velha máxima de “mais vale rejeitar nove verdades do que aceitar uma
mentira”, desde que esta não constitua um obstáculo ou um preconceito contra a investigação
honesta.»

*
De Edgar D. Mitchell, em O Espaço Interior (artigo em O Livro dos Poderes do Espírito, coord. Louis
Pauwels e Jean Feller):
«A evidência prova que a energia psíquica é neutra, não dando acesso a qualquer sistema de
valores. Esta energia tem de ser manipulada com cuidado, porque um desenvolvimento psíquico só
por si não origina um crescimento moral ou espiritual. A história da investigação psíquica
demonstrou-o uma nova vez, expondo o caso de diversos sensitivos que utilizaram a fraude ou a
trapaça. Os investigadores foram, por vezes, desiludidos, no espaço de um momento, em contacto
com estes homens e mulheres psíquicos cuja preocupação principal não era agir de maneira ética,
de fazer avançar o conhecimento ou de auxiliar os que estavam em necessidade, mas antes de
impressionar os outros, de desempenhar o jogo do seu ego e reforçar o seu próprio estatuto social,
a sua riqueza e o seu poder sobre os outros.»
21.

[

O que a seguir se conta está sob investigação; investigação esta eivada de dificuldades
porque remonta a épocas recuadas[1]. Por isso o modo sucinto como vai ser contado, resumindo-se
ao essencial para o caso.
Então: era uma vez um grupo de pessoas, aparentemente liderado por um personagem
intitulado de Visconde[2], que aliavam a ambição de poder (económico e político) à prática
conjugada da mediunidade, do mentalismo e do magnetismo. Digamos que havia no grupo uns
magos que manipulavam uns tantos, fazendo-os servir os seus interesses, e que os recursos
ilicitamente obtidos eram recolhidos em local guardado por saturação magnética, onde quem lá
entrasse e não soubesse ler as indicações simbólicas iniciáticas sucumbiria.
Passaram os anos. Muitos. Na segunda metade do século XX quis a divina providência que
boa parte desse grupo reencarnasse nesse mesmo local (mais notícias do plano espiritual contam
que têm reencarnado juntos em outras ocasiões e outros lugares), de modo a que por afinidades
várias se reunisse sob a bandeira do espiritismo, sendo que ali estavam novamente como médiuns e
magnetizadores.
No deslindar de doenças misteriosas, e com a ajuda da Espiritualidade, veio a descobrir-se
que a causa era a passagem ou a frequência em determinados locais do “célebre” depósito de
outrora, ainda saturado magneticamente.
O que importa: os culpados sempre voltam ao lugar da sua culpa; quem fez o mal tem de o
desfazer; quem destruiu tem de construir. Neste particular: quem magnetizou tem de
desmagnetizar; quem mal usou a mediunidade tem-na atribulada; quem dominou mentalmente
sofre enxaquecas e domínios mentais; quem manipulou vontades tem de libertar imantados a
crimes e despertar consciências[3].
Conclusão: não se passa impune pela vida, porque a vida sempre retorna o que se lhe dá.
Mal usar o magnetismo, que é parente próximo da mediunidade, faz com que séculos volvidos ainda
se lhe sofra a consequência. Sabe Deus os tormentos que a cada um dos culpados desta história
coube neste hiato temporal, porque os desta existência esses não estão esquecidos.

[1]

Veio a datação: séculos XII/XIII.
Correcção: eram dois grupos distintos, a operar na mesma região. Algumas das principais personagens estão
reencarnadas, já o “visconde” tem recusado, até agora, o regresso à carne. Mas parece que, finalmente e após porfiados
esforços, começa a aceitar a necessidade de que tal aconteça.
[3] Ao longo dos tempos têm sido arregimentados Espíritos para guardar o local, e alguns estão lá presos há séculos. É
gratificante o que temos podido fazer por tantos, libertando-os das grilhetas magnéticas da culpa, da ignorância e da
submissão. Sensibiliza vê-los a reconhecerem-nos como se ainda nesse tempo.
[2]

*
Numa vez em que dialogávamos com uma entidade acerca deste caso, a dado passo
foi-lhe pedido que descrevesse o que via. Sucede que ao fim de pouco tempo ela própria achou por
bem interromper a descrição pois deu-se conta de que não só a médium por quem se comunicava
mas também a maioria dos elementos do grupo encontrava-se presa de indefinível mal-estar.
A explicação veio a seguir. Dotado que era de grande força mentomagnética,
plasmava nos ouvintes as imagens que descrevia e como que os transportava a esses sítios. O malestar advinha, neste caso, do desdobramento a que estavam a ser forçados – e sabemos, por
experiência, que as primeiras vezes deste exercício causam desconforto.
Entre outras referências a esta entidade, foi dito ter sido um mago maia, que dois
elementos do grupo descreveram de modo igual.

“O Magnetismo preparou os caminhos do Espiritismo, e os rápidos progressos dessa última
doutrina são, incontestavelmente, devidos à vulgarização das ideias da primeira. Dos fenómenos
magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, às manifestações espíritas, não há senão um passo; sua
conexão é tal que é, por assim dizer, impossível falar de um sem falar do outro. Se devêssemos ficar
fora da ciência magnética, nosso quadro estaria incompleto, e se poderia nos comparar a um
professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como o Magnetismo já tem entre nós
órgãos especiais, justamente autorizados, tornar-se-ia supérfluo cair sobre um assunto tratado com
a superioridade do talento e da experiência; dele não falaremos, pois, senão acessoriamente, mas
suficientemente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na realidade, não fazem
senão uma.”[1]
(Revista Espírita, Março de 1858)

[1]

Se espíritas sem o conhecimento do Magnetismo conseguem bons resultados (e bons resultados são a excepção),
imagine-se o que conseguiriam com o conhecimento dessa ciência. Por outro lado, também é verdade que se
magnetizadores conseguem bons resultados (e, aqui, bons resultados é regra), imagine-se o que conseguiriam com o
conhecimento do Espiritismo (leia-se, concurso dos Espíritos). Nada que Allan Kardec não tenha dito. Mas só se anda com
ele pela metade. Mete dó o estado a que o espiritismo sem Kardec chegou.

LIVRA-NOS, SENHOR, DE QUERERMOS CONVERTER O MUNDO
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

As nossas convicções são uma maquilhagem como outra qualquer. Estar convicto não é
sinónimo de estar correcto, de ter a certeza de alguma coisa ou de estar no caminho certo. A convicção é
como uma casa aparentemente muito limpa e arrumada mas que, na verdade, tem o lixo escondido
debaixo do tapete.
O convicto raramente ouve o outro; finge ouvi-lo, mas está distante, certo de que este
nada ou muito pouco tem a ensinar-lhe. Não encara a diferença como uma algo natural, mas uma
fraqueza de quem ainda não atingiu o seu nível.
No campo da religiosidade, o problema agudiza-se quando as religiões do Livro, ou assim
designadas habitualmente para as diferenciar das da Natureza, têm-se imposto pela violência e
agressividade em nome de um propósito salvífico. É a insensatez a impor-se na sua máxima ignorância
objectivando um mundo a preto e branco; é o crente a pensar que transporta consigo a ideologia que vai
mudar o mundo; é o fanático que se julga a voz de Deus ou que as Entidades que se manifestam na sua
doutrina são todas de luz.
A História das Religiões, a mais ensanguentada de todas as Histórias, e são muitas as que
temos, mais não tem sido que o percurso da intolerância levada a cabo por gente perturbada, distanciada
das boas práticas de respeito pelo outro. A certeza de que tem dentro de si a voz de Deus, que sabe o que
Deus quer e não quer, o que gosta e não gosta, tem sido, como não poderia deixar de ser, o mais bélico
dos pensamentos.
Isto conduziu a que o outro fosse perseguido na sua natural alterabilidade, a sua fé
rebaixada e vista como sem sentido e o mundo, no seu todo, passasse a ser visto no espartilho de uma
dualidade entre politeístas (retrógradas, atrasados e infiéis) e monoteístas (iluminados, sábios e fiéis).
As convicções criaram o super-homem, o feliz e risonho porque já descobriu deus dentro
de si, e sábio porque tem a certeza absoluta do que vai encontrar no outro lado da vida quando lá chegar,
isto é, grandes prémios, grandes prazeres, tudo à grande. É de lamentar, pois o insensato desconhece que
não temos a mínima noção, a mínima que seja, do que se passa no outro lado. E ainda bem, caso contrário
a situação seria ainda bem pior.
É impossível, assim parece, dissociar a Natureza de Deus e vice-versa. Criatura e Criador
estão acoplados existencialmente. São noções-ferramentas com que vamos moldando a nossa vida, fazem
parte de nós mesmos quais órgãos que formam o nosso corpo permitindo-lhe estar vivo.
Deus não cabe nas nossas cabeças. Descobrimo-Lo com o outro, com a Natureza,
magnífica na sua diversidade. Ninguém está no mundo para converter ninguém, e as religiões fazem falta
porque ainda não chegámos à fé livre. Quando a fé fôr um estado de graça, quando a fraternidade fôr a
grande vivência social, quando não mais houver interesses pessoais por oposição a colectivos, quando
aprender o respeito pelo Outro fôr a principal disciplina escolar, quando a Natureza fôr a grande Mãe,
então atingiremos o fim das religiões. Não haverá convertidos nem ninguém para converter, nem gente a
gastar o precioso tempo a estudar o modo como há-de convencer o outro a vir para a sua doutrina. Nessa
altura compreender-se-á que converter significa convencer o outro à nossa mesma finitude como o fim
máximo, fazendo-o abdicar de si mesmo, e que as doutrinas, todas, têm um termo. Felizmente.
A convicção é uma máscara.
Só faz sentido num dado momento.

TRANSIÇÃO PLANETÁRIA:
UMA VISÃO DO ESPIRITISMO
Arminda Santos
“O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão”
(Mateus Cap. 24 Vs. 35 e 36)
A Terra, planeta de provas e expiações, encontra-se em transição para planeta de
regeneração, obedecendo a um planeamento celestial de há muito tempo. Todavia, este
processo de transformação ocorre de forma lenta e gradual.
Esta questão já havia sido abordada por Kardec no livro, A Génese Cap. XVIII - A
Geração Nova. Nessa época, os Espíritos Superiores revelaram a Kardec que o planeta Terra
estaria dando início a um processo de ascensão na hierarquia dos mundos, mediante a
transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração.
Segundo Joana de Angeles, a transição foi anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo
Espiritismo. O planeta experimenta convulsões especiais, ao nível da sua estrutura física e
atmosférica e da sua constituição moral.
Nesta fase de transição que vivemos, os espíritos inferiores que habitam a terra, estão a
ser substituídos por outros mais elevados, de modo a impulsionar o progresso moral de uma
nova era de paz e de felicidade.
Por outro lado, aqueles espíritos que permaneceram nas regiões inferiores, estão sendo
trazidos à reencarnação, de modo a poderem disfrutar da oportunidade de trabalho e de
aprendizagem. Caso eles se oponham às exigências da evolução, sofrerão um tipo de
expurgo temporário em regiões primárias, entre as raças atrasadas, com o objetivo de se
tornarem úteis, ao mesmo tempo que vão expurgando os efeitos prejudiciais da sua rebeldia.
Ao mesmo tempo, estão chegando espíritos nobres a fim de promoverem o bem,
trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade.
Simultaneamente, estarão a reencarnar na terra missionários do amor e da caridade,
procedentes de outras Esferas, para tornar esta fase de luta mais amena, proporcionando
condições dignificantes, que estimulem ao avanço e à felicidade.
Os dias tormentosos que já se vivem, são de natureza moral, social e humana. São
combates individuais e coletivos que ameaçam a destruição da vida com hecatombes
inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos, atira-os nos abismos
da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as
direções.

Desfazem-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as
instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do
mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de
solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito
domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Todavia, essas ocorrências são
apenas o começo da grande transição.
“Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, pois será necessário que
aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, povo contra povo,
haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas acontecerão e haverá
grandes sinais nos céus!” (Lucas – Cap. XXI – Vers. 9/11).

O médium Divaldo Franco refere, que a conturbação que agita o nosso planeta é
resultado dos fenómenos da grande transição, acrescentando que, segundo os Espíritos
nobres, a situação ainda se irá agravar, em virtude da teimosia humana em optar pelas
sensações vis em detrimento das emoções libertadoras.
As tragédias naturais, como o enorme tsunami que assolou várias ilhas e países do
Oceano Índico em 2004; o furacão ocorrido no sul do Brasil também em 2004 e tantos outros
desastres naturais, oriundos de variações climáticas e outros, fazem parte deste processo.
Estas situações têm como objetivo fazer a Humanidade progredir mais depressa, através do
expurgo daqueles Espíritos renitentes na evolução moral e intelectual que perturbam o
processo de transição planetária.
Não é possível, portanto, esperar a chegada do mundo de regeneração de braços
cruzados, até porque, boa parte de nós deverá retornar a este mundo pelas portas da
reencarnação.
Se quisermos encontrar aqui stocks razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos
lixo e um clima estável - sem os flagelos previstos pela queima crescente de petróleo, gás e
carvão que agravam o efeito estufa, deveremos agir agora, sem perda de tempo.
Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade, no
entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e
enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento porque a terra o produz,
mas pela ausência total de compaixão e de solidariedade.
As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta da
humanidade, tem caráter pandémico, ao lado dos transtornos depressivos, da droga, do sexo
desvairado, das fugas psicológicas, dos crimes aterradores, do desrespeito às leis e à ética, da
desconsideração pelos direitos humanos, animais e da Natureza.
Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se
opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente.
Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o Espírito; ativam o movimento de
vaivém entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos
Espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da História, às grandes
crises sociais se seguiu uma era de progresso. (A Gênese Cap. XVIII – 28)
Neste momento conturbado precisamos entender que será natural o desespero das
criaturas. A situação tende a piorar pois o escândalo dos maus fará muito barulho a fim de
tentar intimidar o bem. Porém, o bem tem o aval de Deus, e por mais livre-arbítrio que se dê
aos irmãos estacionados no mal, a lei de progresso é irrevogável. Depende de nós que esse
progresso seja mais lento ou mais rápido.
Então, busquemos a nossa melhoria íntima para que o nosso exemplo atinja os irmãos
amados e para que a fraternidade reine no planeta.
Fora da caridade não há salvação, princípio de tolerância que relaciona os homens num
sentimento comum de fraternidade, em lugar de os separar em seitas inimigas.
Deste modo a grande transição prossegue porque se faz necessária. E a nossa única
alternativa legítima é cooperar.
A dor momentânea que nos fere, convida-nos, à necessidade imperiosa de seguir a
correnteza do amor no rumo do oceano da paz.
Até o próximo Boletim. Muita paz!
Fontes:
Kardec, A Genese - Capítulo XVIII - Sinais dos tempos – A nova geração
Espírito Manoel Philomeno de Miranda /Divaldo Franco - livro Transição Planetária)
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco, 2006, Rio de Janeiro)
Vários sites da internet

O VÍRUS VEM DE CARONA
Arlindo Pinho

“Carona”, é um termo brasileiro para designar boleia, e este nome é exatamente o do novo vírus com apenas
uma vogal alterada, mas é precisamente o processo que este vírus utiliza para se deslocar (carona), de uma
pessoa para outra; de uma cidade para outra; de um país para outro e finalmente, de um para outro
continente, percorrendo enormes distâncias e atacando o homem em qualquer lugar do Planeta.
O vírus não tem pernas e por isso não se desloca andando sozinho; não tem asas e por isso também não se
desloca voando; não sabe conduzir ou pilotar, e por isso, também não chega com seu carro ou seu avião, no
entanto, desloca-se por todos estes meios, de “carona”. Embora sem graça nenhuma, não deixa de ter sua
graça.
Não sabemos ainda se este vírus sofreu a mutação pelas mãos do homem ou se naturalmente, de qualquer
modo, tenha ou não pelo meio a mão humana, a Natureza soube aproveitar o momento e seus efeitos para
pôr ordem na sua casa, na sua própria organização, reequilibrando seus fluidos e suas energias e pondo fim
aos abusos provocados pela ganância desmedida do homem, do seu egoísmo e da sua vaidade ainda que só
de pensar que eram os donos do Planeta e que tinham como subordinadas ás suas ordens, as Forças da
Natureza. Puro engano, ilusão de simples ignorantes.
A Natureza tem alarmes que vão atuando e defesas que vão reagindo, conforme são passados os limites
previamente por Ela estabelecidos. Nada está ao acaso.
Há já algumas décadas que que a Natureza fez soar alguns alarmes, mas o homem simplesmente ignorou os
avisos que lhe chegavam, continuando a poluir, a destruir e a abusar da ordem em que está estruturada toda
a vida na Terra. Chegou o momento da Natureza fazer a sua justiça, e se analisarmos com atenção,
verificaremos que até aqui as forças da Natureza utilizaram formas de defesa, como terremotos ,maremotos,
ciclones, furacões e outras coisas do género, mas que acabavam por destruir muita vida inocente na Terra,
punindo também aqueles que não tinham qualquer culpa dos ataques que lhe eram dirigidos. A fauna e a
flora, em cada uma das reações, eram gravemente prejudicadas, o que acabava também por aumentar um
pouco mais ainda o desequilíbrio da sua organização. Mas para nós, eram avisos, que não quisemos, não
soubemos ou não conseguimos compreender, seja por egoísmo, seja por orgulho, por ganância ou por
simples ignorância.
Chegou agora o momento da sua ação ser dirigida unicamente àqueles que são os verdadeiros culpados do
seu desequilíbrio, “o homem”, e se pararmos mais um pouco para pensar, verificaremos que este vírus não
mata os animais, como também não mata as plantas, apenas e só, o ser humano.
Há varias décadas que se fala na urgência de pararmos com a emissão do dióxido de carbono, e de muitos
outros géneros de poluição, isto para não falar da poluição mental, que a maioria desconhece. Mas o que na
realidade temos feito? Nada, ou quase nada, e ao ritmo que estávamos, e caso continuassemos a trabalhar
nesse sentido, levaríamos ainda muitas décadas apenas para limparmos a atmosfera do Planeta, só que nós já
tínhamos ultrapassado os limites, e por isso, esse tempo já não nos era facultado, pois para isso, já
deveríamos ter iniciado o trabalho, pelo menos, a meados do seculo passado, não neste.
A Natureza avisou por várias vezes, e deu-nos o tempo suficiente para agirmos por nossa própria iniciativa,
mas a ganancia dos homens não tinha limites e desse modo a Terra teve que que reagir.
A atmosfera está praticamente limpa, o ar que se respira nas cidades já é outro; outras áreas de poluição
também diminuíram espantosamente, e este trabalho, que nas mãos do homem interessado, levaria quase
até ao fim do seculo para fazer, foi feito pela ação da Natureza, em apenas dois ou três meses, ao mesmo
tempo, punindo o homem pelo desprezo que lhe tem dado, pelos abusos praticados e pela falta de respeito
pelas Leis da Ordem e da Vida na Terra.

Podemos verificar ainda, nesta pandemia e mais uma vez, o sentido da verdadeira Justiça, aquela que o
homem não pode corromper, nem sequer ter qualquer poder de interferência. Aqui, como na morte, não
existem pobres ou ricos; não existem submissos e poderosos, para esta pandemia todos são iguais, as defesas
de uns são as mesmas dos outros, ninguém pode dizer que está a salvo.
Numa situação de guerra, como normalmente a conhecemos, em que as normas decretadas são muito
idênticas ás declaradas para esta pandemia, existe, no entanto, uma diferença muito grande no que diz
respeito aos que ocupam posições de poder. Numa guerra com armas, os governantes e outras pessoas com
poder, ficam fechados em suas casas ou quarteis militares, rodeados de proteção para que o inimigo não lhes
possa chegar e ordenam aos pobres soldados que vão enfrentar as balas do inimigo e afastá-lo de perto deles.
Na situação atual, perante um inimigo invisível e que não tem qualquer respeito por quem manda ou tem
poder, já não se importam de gastar fortunas para que alguém descubra uma maneira de impedir o seu
ataque, e ainda que para muitos seja hipocrisia, dizem preocupar-se com todo o povo, e na verdade até fazem
alguma coisa, pois sabem que este inimigo pode entrar-lhes pela casa dentro, “de carona”, oferecida ainda que
inconscientemente, por um familiar, por um amigo ou até por um qualquer funcionário seu, e abate-los ou
feri-los com gravidade, sem que qualquer guarda costas, por muito bem preparado que esteja, possa fazer
nada.
Com tudo isto, muita coisa já mudou, mas muito mais ainda terá que mudar, esperemos que depois de algum
alivio neste ataque, o egoísmo do homem não volte a vir ao de cima, pelo menos na proporção anterior, ou
então, muito mais e pior poderá vir a acontecer.
A Natureza está em mudança, e o homem como um dos seus elementos, também terá que mudar e, ou muda
em uníssono com ela, de livre vontade, ou será forçado a mudar pelo sofrimento e pela dor. As atitudes e
comportamentos do homem terão que ser de uma ordem muito mais elevada, onde a Ética deve estar acima
de qualquer interesse particular; a verdadeira Justiça terá que começar a reinar na ordem da Terra, a
solidariedade sem hipocrisia, também terá que ser outra constante, ou, caso contrário, a Natureza ativará mais
uma ação de defesa que o homem está muito longe sequer de imaginar. E todo essa mudança a Natureza a
fará, com ou sem a colaboração do homem, o maior ou menor sofrimento que essa mudança exigirá de nós,
dependerá sempre das nossas atitude e das ações que tomarmos neste breve futuro.
àqueles que na Terra têm o poder de decisão nas suas mãos, pedimos para refletirem bem sobre tudo o que
está a acontecer; àqueles que se sacrificam para nos manterem vivos, apesar dos ferimentos causados pelo
inimigo, devemos os nossos mais sinceros agradecimentos, pois também é neste momento que eles põe á
prova aquilo que juraram defender, “a Vida”, defender a vida em qualquer situação e a quem quer que seja.
Em boa verdade, é o que têm feito, por isso, em nome de toda a humanidade, os nossos agradecimentos.
A Natureza também não esquecerá esse sacrifício, como toda a Humanidade também sempre se lembrará,
essa ação já foi registada, quer na Natureza, quer na História.
Às Forças Superiores da Vida, pedimos animo, discernimento e a força de vontade necessária e suficiente para
vencermos esta guerra, e fazermos as mudanças necessárias que as Forças da Natureza esperam de nós.

Tempo de Reflexão (2)
António Soares
O momento por que passa atualmente a humanidade, põe a descoberto toda a fragilidade do ser humano,
refletida na angústia e no medo. Perante um inimigo invisível, o homem não encontrou ainda os meios de
travar a caminhada galopante deste vírus, que se instalou no planeta, trazendo a morte e a dor, acabando por
perigar todo um sistema económico, político e social.
Não querendo entrar por caminhos políticos, mas, somente aproveitar como exemplo a força económica e
política de alguns países, acabamos por perceber que nesta luta contra a pandemia, não existe forte e fraco,
rico e pobre, grande e pequeno. O estado atual da humanidade, põe simplesmente a nu a impotência de
todos nós em combater este ser microscópico, revelando que somos todos iguais, independentemente da cor
da pele, da cultura, da língua, da posição social que ocupa…

Muito se tem dito e escrito sobre o momento atual em que vivemos. Uns, dizem que foi a mão do homem que
lançou esta pandemia, através de um vírus criado em laboratório. Outros falam no apocalipse, na ira de Deus,
no fim do mundo. Outros ainda, trazem-nos relatos de espíritos (psicografias), relatando o tempo em que
vamos de ter de conviver com o vírus, datas previstas para nos redimirmos, pois se assim não acontecer,
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de maiores dimensões, e, por fim até a data em que terminará toda esta conturbação.
Não vamos enveredar por estes caminhos de tudo o que ouvimos é verdadeiro, mas sim, refletir sobre esta
calamidade que se abateu sobre nós, seguindo os ensinamentos que nos trouxe Kardec, através da Codificação
Espírita, que são sobretudo os ensinamentos dos Espíritos Superiores.
Todos nós sabemos, que tudo e todos estamos interligados com as Leis Naturais ou Leis Divinas que regem o
Universo. Essas leis, que procedem de Deus, são eternas e imutáveis. Umas regulam o movimento e as
relações da matéria bruta; são as leis físicas e o seu estudo pertence à Ciência. As outras dizem especialmente
respeito ao homem, a suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Incluem as regras da vida do corpo
e da vida da alma; são chamadas de leis morais. São leis apropriadas à natureza de cada mundo e equivalentes
ao grau de adiantamento dos seres que os habitam.
Cada um de nós, tem gravado na sua consciência essas leis, sendo que, o principal obstáculo à compreensão e
vivência das mesmas, é a nossa imperfeição, que se manifesta de diferentes formas, sobretudo, através de
escolhas impróprias que fazemos, e o mau uso do livre arbítrio que acaba por nos levar ao sofrimento.
Sendo assim, deixemos de culpar Deus e de rotulá-lo de castigador, pois, nossas mazelas, não passam duma
consequência direta da nossa fraqueza moral. Tudo o que acontece neste momento, faz parte de um processo
de regeneração do planeta, e, expressa a grande necessidade de transformação no estilo de vida do homem. É,
pois, o tempo propício para cada um de nós refletir, não só no modo de vida material, mas sim, na vida
espiritual. É o momento ideal para buscarmos valores que estavam a ser esquecidos, tais como: o verdadeiro
sentido da família, tempo para escutar e dialogar, a solidariedade, a verdadeira amizade, aperceber-se do
quanto necessitamos uns dos outros, pois, independentemente do que cada um exerça como profissão, existe
entre todos uma ligação igual a uma corrente que necessita de uma roda dentada para exercer um
movimento.
É, pois, na observância das leis de Deus, que nos tornamos verdadeiros homens de bem, que nos impele ao
encontro da lei do amor, que Jesus tanto apelou; “Fazer aos outros o que gostaríamos que nos
fizessem a nós”.
Segundo Kardec, a lei de destruição faz parte do processo evolutivo do homem, e, é, através dessa mesma lei
que o espiritismo explica porque Deus permite que flagelos atinjam a humanidade. Vejamos a questão 737 do
Livro dos Espíritos: Com que objetivo Deus golpeia a humanidade, através de flagelos destruidores? “Para
fazê-la progredir mais rápido. Já não dissemos que a destruição é necessária para a
regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um novo degrau
na escala do aperfeiçoamento?”.
Vemos, pois, que os flagelos não são mais do que ferramentas utilizadas pela Divindade através da lei de
destruição e da lei de causa e efeito, com o intuito de fazer o homem crescer intelectual e moralmente. Mas
porque Deus utiliza os flagelos e calamidades? Não poderia utilizar outras formas para que aprendesse-mos?
A questão 738 do Livro dos Espíritos dá-nos a resposta: “Sim, e Ele as emprega todos os dias, já que
deu a cada um os meios de progredir, através do conhecimento do bem e do mal. É o
homem que deles não se aproveita; é preciso castiga-lo no seu orgulho e fazê-lo sentir
sua fraqueza”.
Posto isto, sabemos que todas as nossas ações são submetidas ás leis de Deus, e, não há nenhuma delas, por
mais insignificante que seja a contrariedade, que não seja uma violação dessas leis. Por isso, se sofremos as
consequências dessa transgressão, não devemos queixar-nos senão de nós mesmos. Pela lei de causa e efeito,
o homem, pode então compreender a causa de todos os seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a
humanidade, e, acima de tudo, pode conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo
suas obras.
Que Jesus nos envolva a todos na sua luz
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As revoluções armadas redundam sempre em ditaduras, portanto há uma imposição de uma
certa ordem social e novas relações de produção, eliminando-se os que não concordam ou os
que faziam parte da ordem anterior. Ocorre que as pulsões humanas de ganância, dominação
e poder permanecem intactas naqueles que promoveram e comandam a nova ordem. Assim,
temos os privilégios do partido dominante, a tortura e o massacre dos opositores e outras
desgraças tão antigas quanto a humanidade. Se as revoluções foram historicamente
necessárias, para ensaios de novas formas sociais, e mesmo como manifestação legítima
contra as injustiças de um sistema, rapidamente elas degeneraram e praticaram atrocidades
idênticas aos regimes que depuseram.
Com isso, queremos dizer que precisamos finalmente achar novos caminhos de mudança
social e de abolição das estruturas injustas e violentas que mantêm a maior parte da
humanidade sob a canga da dominação e da pobreza. Soluções mais duradouras, porém mais
difíceis, mais profundas e mais criativas.
O primeiro e mais importante caminho – e digo isso como educadora, que se dedica a essa
missão há mais de 30 anos – é justamente a educação. Mas entendendo educação como um
processo amplo de abertura de consciência, de leitura crítica do mundo, de desenvolvimento
ao mesmo tempo de talentos individuais e de espírito comunitário e cooperativo. Não estou
me referindo à educação para submeter o cidadão ao mercado de trabalho. Mas à educação
que emancipa, empodera e desperta a sensibilidade, as emoções positivas de amor e
fraternidade, os princípios necessários de justiça e igualdade.

Sei que essa educação encontra fortíssima resistência no sistema, pois o sistema usa as
instituições educativas (a partir da família) como forma de moldar o povo para servir aos
seus interesses, seja qual for o poder dominante – a Igreja fez isso, o capital faz, os Estados
totalitários à direita e à esquerda fazem. Por isso, a nossa militância deve ser contínua,
incansável, criando espaços para crianças, jovens e adultos, onde essa educação de
emancipação seja construída e cultivada.

O segundo e igualmente importante caminho são os processos de terapia pelos quais todos os
seres humanos deveriam passar: para descontruir o que ficou de marca negativa em sua
própria educação; para saber lidar com as próprias emoções e fazer uma busca de
autoconhecimento e, assim, se tornar um ser humano minimamente sociável, equilibrado que
não saia por aí matando, competindo com o outro para eliminá-lo, batendo em mulher ou
cometendo feminicídio (no caso dos homens); que entenda que a busca desenfreada por
poder e dinheiro é uma forma de compensação burra e destrutiva para alguma frustração
sexual ou emocional…
O terceiro caminho, que aponto aqui, que deve interagir com os outros dois, são as ações
comunitárias, as formas de organização social livres do Estado e livres do poder do capital. Ou
seja, é o povo se organizando, criando uma economia independente, produtiva e igualitária.
Cito aqui um exemplo concreto disso no Brasil, que é o MST: um movimento que não usou de
revolução armada (ou seja, não saiu por aí matando latifundiários, aliás, muitas vezes, foram
mortos por eles), mas usaram de ações de invasão, assentamento, escolas, e depois se
tornaram em alguns pontos do Brasil, produtores agrícolas cooperados. Nesse ano, de 2020,
por exemplo, eles anunciam a colheita de 15 mil toneladas de arroz orgânico, mantendo-se
como o maior produtor desse setor na América Latina. Isso é ação revolucionária pacífica.
Outro exemplo, é o movimento que está sendo convocado pelo Papa Francisco, a Economia
de Francisco e Clara, cujo encontro seria por esses dias em Assis, mas que foi adiado para
novembro, por causa do Corona. Trata-se de levantar ideias, incentivar projetos, apoiar
comunidades que estejam nesse espírito cooperativista, sustentável e ecologicamente
engajado.
O caminho ainda que desejo acrescentar é o de uma espiritualidade crítica. O que significa
isso? É a abertura para a transcendência, para a dimensão espiritual da vida, com a crítica
contundente aos que exploram a fé, aos que usam das instituições religiosas, para dominar,
abusar e submeter os adeptos. Inspirar-se nas grandes tradições espirituais da humanidade
traz esperança, conforto e solidez em nossas ações. Mas é preciso que nos imunizemos contra
aqueles que usam as religiões para os fins mais violentos possíveis.
Tudo isso, para alguns, à direita ou à esquerda (pois a violência dos extremos se toca), pode
parecer utópico e distante. Podemos sim considerar que a humanidade anda muito devagar
em sua busca de soluções amplas, profundas e fraternas para um mundo de exploração e
injustiça. Mas sendo a lentidão de fato angustiante, acontece de repente um Coronavírus,
provocando uma crise tão ou mais angustiante na saúde, na economia, no ordenamento social
e internacional. Para mim, como espírita, a dor é um processo às vezes necessário e
pedagógico. Então, a crise é nossa grande oportunidade de aprendizado de novos paradigmas
de vida. Nessa crise, vamos identificar muito bem aqueles que se importam minimamente
com o próximo e os que apenas querem salvar a própria pele; vamos tomar consciência das
prioridades existenciais da nossa vida; vamos constatar o quanto um desaceleramento desse
sistema enlouquecido vai fazer bem para a natureza… Organizemo-nos, pois, entre os que
acreditam na igualdade e na paz, na cooperação e na solidariedade, fazendo firme (não
violenta) oposição aos parasitas, sacudindo as estruturas arraigadas da exploração, com a
força do amor.

