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Conhecer a Deus
Graça Magalhães

Quando nos habituamos a não ter tempo para escutar a própria intimidade
imortal, quando o sentimento do Belo e do Bem ficam perdidos no labirinto precário dos
apegos tidos como necessários, conhecer a Deus revela-se como uma utopia. No entanto,
essa perceção é ilusória dado que conhecer a Deus é inevitável para a alma imortal que
somos, à medida que conquistamos lucidez e descobrimos a Beleza que pulsa no Universo.
Desde sempre que o Homem quis conhecer a Deus mas perdeu-se (e continua
a perder-se) em múltiplas ilusões. Afinal, quem somos nós que temos entranhado no nosso
Ser essa vontade que se tem manifestado de diferentes formas ao longo da História? No
Livro dos Espíritos, na Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, encontramos a seguinte
explicação: “Há no homem três coisas: l.”) O corpo ou ser material, semelhante ao dos animais
e animado pelo mesmo princípio vital; 2.-) A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no
corpo; 3.») o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o
Espírito.”
Percebemos, então, que somos seres espirituais que habitam
temporariamente num corpo material, sendo a ligação entre a natureza corpórea e a natureza
espiritual feita pelo invólucro a que chamamos perispírito. Mas como podemos definir os
Espíritos? Esta pergunta é respondida no livro II, capítulo I, pergunta 76 pelos Espíritos
Superiores: “ — Podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles
povoam o Universo, além do mundo material.” E Kardec comenta: “A palavra Espírito é aqui
empregada para designar os seres extra- corpóreos e não mais o elemento inteligente
universal”
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Compreendemos que somos os ‘seres inteligentes da criação’, ‘seres extra –
corpóreos’, seres que são ‘algo mais’ do que o corpo físico. Mas, para nos auxiliar a ter uma
compreensão clara acerca do que significa ‘ser inteligente’, Kardec, após a resposta à pergunta
71 no Livro dos Espíritos, comenta: “A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas
classes de seres orgânicos aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de
sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o
mundo exterior e de prover às suas necessidades.”
Como seres inteligentes, isto é, com a capacidade de tornar inteligível a
realidade, de agir sobre ela, de desenvolver a consciência da própria individualidade, então,
será que é possível ao homem compreender a natureza íntima de Deus? No Livro dos
Espíritos, na resposta à pergunta 10 lemos: “— Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido.” E, na
obra A Génese, capítulo II, itens 32, 33 e 34, compreendemos melhor essa afirmação, lendo a
seguinte explicação: “Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência
espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os Espíritos e as coisas do
mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a perceção de Deus. Dar-se-á
que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos
podem instruir. Por elas sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas
almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de
desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar o tornará facilmente
compreensível. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não
vê o Sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se entra a subir a montanha,
à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva.
Contudo, ainda não verá o Sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e
chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu
esplendor. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e
impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas
perceções. Ele, porém, se espiritualiza, à proporção que a alma se eleva em moralidade. As
imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada
imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos; todavia, só depois de se haver
depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a
essência divina por excelência, unicamente os Espíritos que atingiram o mais alto grau de
desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os Espíritos
imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros; esses Espíritos, como os demais,
como todos os seres da Natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo
que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles Espíritos são vapores que
os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes
é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das
belidas (1) que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da Terra,
porquanto Deus está em toda parte.”
Percebemos, assim, que um dia, todos vamos conhecer a Deus. A doença, a
morte, a constatação de que há mudanças no sentimento dos outros a nosso respeito, as
catástrofes materiais, entre tantas outras situações, desafiam o Espírito que somos a
desenvolver-se em inteligência e moralidade.
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De reencarnação em reencarnação, consolidam-se múltiplas aprendizagens.
Antes, pensávamos que sabíamos quem eramos e o próprio contexto social fazia a
confirmação da nossa identidade como pessoas: descendíamos de uma família específica,
com um estatuto social reconhecido e exercíamos determinadas funções através das quais os
outros reconheciam o nosso valor. Agora, ao estudarmos a Doutrina dos Espíritos,
reconhecemo-nos como seres espirituais, isto é, intelectualmente já discernimos que não
somos o corpo físico, a personalidade que vive apenas neste espaço e tempo específicos,
embora ainda estejamos longe de viver plenamente em concordância com esse
conhecimento teórico. Agora, já começamos a adquirir consciência de que o que hoje
pensamos, sentimos, discutimos, é transitório e que tudo isso ‘vai passar’, pelo que tem um
valor real muito relativo. Agora, começamos a perceber que constatar as próprias
fragilidades, as próprias imperfeições, é um sinal de inteligência dado que abre-nos à Vida,
desmistifica ideias pré concebidas acerca de nós próprios e dos outros, responsabilizando-nos
pelo próprio caminho. Talvez, agora estejamos a começar a ver para além do nevoeiro,
desfazendo gradualmente as brumas da ignorância e o nevoeiro das perturbações
emocionais.
Na verdade, esta viagem inédita da tomada de consciência de quem somos
está no princípio. Os primeiros passos para a edificação de um homem novo estão dados,
mas o caminho é longo, construído de experiência em experiência, num processo único em
cada indivíduo. Mas, há uma coisa que é certa: todos caminhamos para Deus.
Para realizarmos o percurso, com segurança, em direção ao Pai, Jesus - o
Divino Amigo - na sua estadia na Terra, tornou acessível aos nossos corações imperfeitos a
rota da dignificação do Espírito: o Amor. Com a serenidade que nos traz essa segurança e
com o estudo das obras da Codificação que nos podem sustentar no trajeto, caminhemos
rumo à paz, à visão sem névoas acerca da Vida.
1) Diz-se de uma névoa ou mancha esbranquiçada na córnea (nos olhos)
Bibliografia: Allan Kardec, O Livro dos Espíritos; Allan Kardec, A Génese.

4

Vida Após a Morte (II)
António Soares

Judaísmo: - Crê na sobrevivência da alma, podendo esta voltar à Terra para completar sua
missão, querendo isto dizer que acredita na reencarnação, mas, não reforça a ideia de
existir uma vida após a morte. Acredita sim, que a morte não é o fim da vida, mas, apenas
do corpo material. É tida como a religião das múltiplas interpretações, pois o judaísmo tem
diversas correntes, mas, acreditam na reencarnação da alma em outros corpos e, outros
acreditam na ressurreição dos mortos, no regresso da alma ao mesmo corpo físico. É
importante no Judaísmo a confissão pois, é considerada a parte mais importante para a
passagem para o outro mundo, uma espécie de passaporte.
Catolicismo: - Para os católicos existe vida após a morte mas, em lugares definidos,
chamados de Céu, Inferno e Purgatório, para onde irão as almas dependendo sempre de
seus actos durante a vida terrena. Para o Catolicismo a alma é única e eterna. Crê na
imortalidade e na ressurreição. A Bíblia, livro Sagrado, ensina que se morre uma só vez e
deixando a vida terrena existe o julgamento dos actos praticados durante a vida. Obtendo o
perdão a alma dirige-se para o Céu, onde viverá em comunhão com todos os Santos, Anjos
e Deus. Se for condenado vai para o Inferno, onde será atormentada para a eternidade. O
Purgatório é destinado àqueles a quem lhes foi dada a possibilidade de se purificarem, para
depois de purificados poderem entrar no reino dos Céus. Depois do juízo final, justos e
pecadores serão separados para a eternidade.

Protestantismo: - Religião que aparece no século XV, surgiu como uma forma de protesto
contra o Catolicismo. Acredita que a morte é apenas uma passagem para outra vida, mas,
não aceita a reencarnação. Assim, como o Catolicismo, acredita na ressurreição do corpo e
que os bons irão para o Céu e os maus para o Inferno, sendo que a separação será feita
após julgamento, não pelas acções da pessoa em vida, mas, pela fé demonstrada na palavra
de Deus e pelo amor que teve ao Senhor.

5

Cientologia: - A cientologia ensina que a humanidade é imortal e divina. O homem é
composto de três dimensões; a alma (thetan), a mente (a acumulação de todas as
experiências nas várias vidas) e o corpo ( a dimensão temporal e física). Deus como
Deus não existe, pois o Ser Supremo é definido na cientologia com termos como
“infinito” e “totalidade de tudo”. “Engramas”, são imagens mentais gravadas na mente
de cada um, e que terão efeitos negativos na vida presente e futura. Essas gravações
vão impedir a cada um de perceber sua natureza divina e de ter uma vida feliz e
realizada, sendo para isso necessário a sua remoção através de aconselhamento
espiritual (dianética), num processo que se intitula de (auditoria). O objectivo da
auditoria é passar de um estado “pré-limpo” para o estado “limpo”, para que assim o
(thetan) possa alcançar a libertação e uma total e plena consciência espiritual e união
com o infinito.

Masdeísmo: - Conhecida também por Zoroastrismo, é baseada nos ensinamentos do
profeta Zaratustra ou Zoroastro e fundada no século VI (a.c.). Acredita no paraíso, na
ressurreição, no juízo final e na vinda de um messias. Crê na existência de Deus e do
diabo, sendo (Ahura Mazda) a Divindade Suprema, o Criador de todo o bem, enquanto
(Ahriman) é o princípio destrutivo que rege a ganância, a fúria e as trevas. O ZeudAvesta seu livro sagrado, ensina a prática da lei e do bem, afirmando que cada um é
livre de escolher o caminho a seguir, oferecidos por Mazda e Ahriman, e que o
compromisso com a verdade e o amor ao próximo garantiriam uma vida eterna no
Paraíso.
Espiritismo: - Defende a continuação da vida após a morte física, num novo plano
espiritual, ou, pela reencarnação noutro corpo. Aqueles que praticam o bem e seguem
as Leis Divinas, evoluem mais rapidamente para a vida espiritual, ao passo que
aqueles que trilham o caminho do mal, lhes será dado novas oportunidades através de
sucessivas reencarnações. Crê na eternidade da alma e na existência de Deus, mas,
não como criador de espíritos bons ou maus. Deus criou os espíritos simples e
ignorantes, sem discernimento do bem e do mal. Com o seu livre-arbítrio o espirito no
seu progresso moral e material vai construindo o seu próprio Céu e Inferno.

Referências:
Philip Wilkinson – O livro ilustrado das Religiões
Myrcea Eliade – História das crenças e das ideias religiosas
Allan Kardec – O Livro dos Espíritos
Gabriel Dellane – A alma é imortal
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Liberdade de expressão
Joana Carvalho (Evangelizadora DIJ-ACEMI)

A 25 de Abril de 1974 o
Movimento das Forças Armadas (MFA)
esperava
ansiosamente
pela
senha
radiofónica que levava a curso a
irremediável revolução planeada. Ouviu-se
tocar “Grândola, Vila Morena” de José
Afonso e iniciaram-se as movimentações
militares. O MFA comandado pelo Capitão
Salgueiro Maia cerca o Largo do Carmo.
Horas mais tarde Marcelo Caetano
apresenta a rendição do Governo e entrega
o comando das Forças Armadas ao General
António de Spínola. E desta forma Portugal
deixa o regime Salazarista e conquista a tão
desejada liberdade e por conseguinte a
liberdade de expressão.
Mas o que é isto da liberdade de
expressão? No Dicionário Enciclopédico
Koogan Larousse Seleções – Léxico Comum
diz que liberdade de expressão é o direito
de exprimir cada um dos seus pensamentos,
suas convicções. No entanto, como cada
direito é diretamente relacionado com um
dever, a liberdade de expressão deve
garantir tolerância e respeito a outras
formas de pensar. Desta forma, o limite da
liberdade é determinado onde começa a do
próximo. É certo que não estamos todos no
mesmo patamar evolutivo e, por certo, uns
estão mais capazes de ouvir uma opinião
distinta que outros.

O Homem só poderá usufruir da
total liberdade de expressão no dia em que
as leis de Deus sejam também as leis do
Homem. Ou seja, a partir do dia em que
foram assimiladas interiormente e que
passem a ser exteriorizadas em todas as
suas ações.

Ainda que exista uma falsa
liberdade de expressão, sim, falsa, porque
apesar de podermos opinar dos mais
diversos temas, nem sempre a opinião é
bem-vinda e pode levar a constrangimentos
sociais, eu pergunto-me que uso damos à
liberdade de expressão?
Já que todos achamos que temos
o direito de dizer tudo o que nos apetece,
quando é que o dizemos? Somos nós, por
acaso, voz ativa nas questões da sociedade?
Ou silenciamos perante uma multidão?
Somos nós capazes de remar contra a
corrente? Ou para onde ela for nós vamos
também mesmo que sejam contra os nossos
ideais?
Como espíritas que somos temos
a obrigação de direcionar a nossa liberdade
de expressão para o bem, de agir perante o
desrespeito e intolerância, perante fraudes
que observamos, perante ilegalidades... “A
posição social não é, às vezes, um obstáculo
à inteira liberdade de ação? O mundo tem,
sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo
e tudo leva em conta, mas deixa-vos a
responsabilidade dos poucos esforços que
fazeis para superar os obstáculos.” (Allan
Kardec, Livro dos Espíritos, Questão 850).
Porque para fazer o bem, não basta não
fazer o mal. E a nossa consciência não pode
estar tranquila sabendo que não fazemos o
possível para um mundo melhor.
Então, usemos a liberdade que
nos é permitida para alertar consciências,
mas sempre com respeito pelo outro.
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Carolina Fortuna (DIJ-ACEMI)
“A liberdade de expressão é o coração da humanidade.” – Salman Rushdie

Estamos em pleno século XXI e
todos podemos dizer que temos liberdade
de expressão, todos podemos dizer o que
queremos, sem correr o risco de ir para a
prisão, de sermos perseguidos pela
Inquisição, etc, coisas que aconteciam a
alguns séculos atrás, décadas talvez. Mas
esta “liberdade” está cada vez mais a tomar
proporções desmedidas, hoje em dia
dizemos o que queremos e o que não
queremos, o que bem nos apetece, o que
nos passa pela cabeça, seja o que for, sem
pensarmos se estamos a afectar o outro ou
não. Tal como dizia Voltaire, a nossa
liberdade acaba quando começa a do
outro, por isso sim, podemos dizer o que
queremos, sim senhor, dar as nossas
opiniões, manifestar os nossos pontos de
vista mas sem afectar o outro, sem o
ridicularizar e às suas próprias opiniões.
Cada vez mais, infelizmente,
vemos essa liberdade de expressão a
atingir certos pontos que não deveria, a
tornar levianos assuntos importantes, que
requerem ponderação, exemplo disso é a
MORTE. Sim, para nós espíritas, a morte
não é o fim mas também não é algo a ser
ridicularizado. Há uns dias atrás, encontrei
no Facebook uma imagem que me chocou
bastante, relacionada com o tão falado
tema dos Refugiados. Era um cartoon a
“gozar” com uma notícia que foi muito
polémica, em que tinha sido encontrado o
corpo de uma criança numa praia. Então
decidiram pegar nisso e brincar com a
situação, dizendo, entre outras coisas algo

como “os cristãos andam sob as águas, as
crianças muçulmanas submergem.”. Temos
todos de pensar que aquela criança era
filha de alguém! E duvido que algum pai ou
mãe gostasse de ver a morte de um filho
transformada numa brincadeira num jornal
qualquer. Estamos a falar de morte!
Estamos a falar de uma criança! Uma
pessoa! Um espírito como nós! Havia
mesmo necessidade de tratar a situação
desta forma?
Nós temos liberdade de
expressão, ou seja, podemos falar do que
quisermos, os jornais podem dizer o que
quiserem, mas há uma linha entre o
aceitável e o horrendo, o ridículo, o
humilhante, que pode ser muito ténue por
vezes. Mas porque não usar essa liberdade
para coisas úteis? Para chamar à atenção
da sociedade para casos como este - para a
situação dos Refugiados, para não deixar
morrer mais pessoas, mais crianças -, como
para outros piores, ou até para coisas mais
inofensivas mas mesmo assim importantes,
tentar mudar isto. Encontramo-nos no
meio de uma sociedade egoísta e
egocêntrica. Não pensamos em mais nada,
nem ninguém para além de nós próprios,
ao ponto de chegar a isto. A nossa
liberdade de expressão é o coração da
humanidade porque é a partir dela que se
vê quem somos, a nossa sensibilidade a
certas situações, o como lidamos com elas,
a nossa forma de querer ou não mudar o
mundo em que vivemos.
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Tal como nos dizem os
Espíritos, “É pelo pensamento que o
homem goza de uma liberdade sem
limites, porque o pensamento não
conhece entraves. Pode-se impedir a sua
manifestação, mas não aniquilá-lo.” Ou
seja, como é óbvio, as ideias antes de
chegarem à boca ou ao papel de um jornal
neste caso, passam-nos pela cabeça, e lá
não há nada que imponha limites ao
pensamento, temos completa liberdade de
pensamento, mas também temos uma
consciência que nos ajuda a distinguir o
certo do errado, o bom do mau. Onde é
que estará ela as vezes? E se podemos
impedir a sua manifestação, sim podemos
mas por vezes não queremos, não há
vontade para tal.
Talvez essas pessoas tenham
sim uma consciência a dizer-lhes que é
errado, talvez até saibam que não estão a
fazer o que deviam, mas se calhar uma
ideia polémica, uma imagem muito vista
nas televisões, muito partilhada nas redes
socias pode trazer muitos benefícios ao
seu criador, e pode ser essa a razão. O que
só mostra o quanto egoístas somos.
Por isso sim, a nossa liberdade

tem limites, acaba quando começa a do
outro, como disse, e neste caso,
avançaram muito para além dos limites, na
minha opinião. Isto para vos mostrar como
a nossa sociedade encara assuntos
importantes, como a morte de uma
criança. Para vos mostrar a leviandade, a
insensibilidade, a indiferença, e o
desinteresse com que são encarados estes
casos.
E assim, estou a tentar utilizar
a minha liberdade de expressão para
tentar mudar um pouco as coisas, para
chamar a atenção de quem está a ler isto,
agora. Vamos mudar o mundo em que
vivemos! Vamos pensar nos outros! Vamonos colocar no lugar do outro! Ver como
nos sentiríamos. O que faríamos. E fazer
aos outros o que gostávamos que nos
fizessem a nós. Encarar os problemas dos
outros como gostávamos que os nossos
fossem encarados. Com seriedade.
Preocupação. Interesse. Sensibilidade. E
usar bem a nossa Liberdade!
E lembrem-se:
“A liberdade de expressão é o
coração da humanidade.” – Salman
Rushdie
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Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

Continuo a sangrar da têmpora
direita. Não sei há quanto tempo, mas sei
que há já muito que devia ter morrido por
esvaimento. É impossível estar tanto tempo
(que me parece séculos) a perder sangue
pela cabeça e ainda ter cabeça para pensar
nisso. É de loucos.
Devo estar com aspecto horrível
e já não tenho por onde suporte ver mais
sangue. A náusea é indescritível.
Pior ainda é o remorso. Quando
a culpa de um qualquer crime passa a
perseguir-nos, podemos aliviá-la pedindo
perdão ao ofendido; mas se o crime foi
cometido contra nós próprios, vamos pedir
perdão a quem? E o pior dos piores
remorsos é quando temos a sensação de
que cometemos o crime mais grave de
todos, aquele que alguma teologia ensina
que, em absoluto, não temos perdão.
(Piscou-me qualquer coisa:
teologia.)
É como se tivéssemos atentado
contra Deus (que há em nós?).
Estes meus pensamentos, que
me parecem denotar alguma lucidez, são
uma tortura. Já nem sei se quero voltar ao
turbilhão de pensamentos febris, que
corriam como se não fossem meus mas da
insanidade que me tomava.

Anseio dar um grito que me
desintegre, mas só emito gemidos
medrosos e suspiros de falta de paz – de um
qualquer refrigério para esta dor sem
epicentro.
Que mentirosas as vozes que
sussurravam ser a morte oceano sereno;
que mentirosas as vozes que ciciavam
“anda, que aqui tens descanso”. Canto de

-3-

sereia maldito; tão maldito, que
me fazia sentir como verdade o que a
mentira transmitia.
Malditas
vozes
que
me
hipnotizavam – e eu não menos maldito por
ter cedido ao deleite de as ouvir.
Eu estava exausto, eu estava
exausto.
Eu estou exausto, eu estou
exausto.
Quem me vale, quem me ajuda?
Quisera socorrer-me de Deus,
mas a esse pensamento acorre uma raiva
surda e jogo-o para bem longe.
Quisera que alguém me
auxiliasse, mas na verdade não estou com
disposição para agarrar a mão de ninguém.
Ninguém mesmo, e muito menos a
conhecidos. No inferno não desejamos
companhia. Cada um vive absorvido no seu
pesadelo no âmago do buraco negro do
sofrimento.
E para aqui ando, diria que dia
após dia, mês após mês, ano após ano. Se
houver alguma verdade no meu dizer,
confesso que não sei a quantas ando. Não
sei se passaram dias, se passaram meses, se
passaram anos: o desespero ligou dois
pontos e atrai-os a um só. Comprimiu
passado e futuro e passou a existir um só
tempo: o momento cristalizado. Tau!

continua
10

É sabido (pelo menos devia sê-lo) que há Espíritos seareiros do Cristo e ao
serviço dos homens que não estão adstritos a nenhuma instituição espírita em particular.
É plausível, portanto, que em encontrando intermediários adequados, se comuniquem
aqui e ali.
Daqui, nota primeira para os médiuns:
Não se melindrem por o mesmo que assina em A, assine também em B;
não se envaideçam por ter assinado determinada personalidade ali, porque também
assinará acolá; não se sintam, sem mais motivo, indignos ou mistificados por não serdes
médiuns de primeira linha, porque as escolhas de intermediário são nossas.
Em decorrência, esta segunda nota para os avaliadores dos médiuns:
Não é o nome adquirido dos médiuns que conta, mas a qualidade que lhes
vemos; não são os critérios de exclusividade humanos que decidem a nossa acção; não
estamos para enaltecer egos, nem menosprezamos humildes.
Julguem, médiuns e avaliadores de médiuns, as comunicações pelo valor
intrínseco. Julguem se é digna de quem a assina. Se tem valor intrínseco e é digna de
quem a assina, que leva a decidirdes que não é? E se não deslustra, que importa, em
verdade, que não seja?
Se a questão das identidades vos transcende, porque vos meteis nela?
Atendam à essência, deixem a aparência (ou, como diria o Cristo, “a letra mata, o espírito
vivifica.”).
Fraternalmente
Heidegger

Estudos Multidisciplinares
Aula 6 – 6 Outubro – Sobre a pineal
Aula 7 – 13 Outubro - capítulo 24 de O Nosso Lar
Aula 8 – 20 Outubro – Uma ponte para o mundo espiritual
Aula 9 – 27 Outubro – Paracelso e Hahnemann
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Arlindo Pinho
O que devemos entender por seguir Jesus?
É comum, em qualquer religião que prega os ensinamentos do Cristo, ouvirmos
dizer que temos de seguir Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dizem outros que só
nos salvamos se aceitarmos Jesus. Dizem ainda alguns que Jesus é o nosso Modelo e Guia, o que
é verdade, só que segui-lo, exige muito trabalho e sacrifício.
Muitos dos que dizem que devemos copiar seus exemplos, apenas nos mostram
exemplos de coisas exteriores e adaptadas aos seus interesses; outros tratam apenas de adorálo, lembrando o que ele fez pelos homens, como que se isso bastasse para nos elevar até Ele;
que o seu sangue foi derramado para remissão dos nossos pecados.
Pensemos um pouco, com inteligência e discernimento. Se a sua morte fosse para
eliminar os nossos pecados, das duas uma, ou já não mais cometeríamos pecados ou erros ou
então poderíamos fazer o que bem entendêssemos, sendo certo ou não, porque Jesus já tinha
pago todos os nossos erros. Quanta ilusão nas nossas cabeças; quanta infantilidade na maneira
de pensar, e quão grandioso o sacrifício que ele fez, chegando ao ponto de se deixar matar,
apenas para nos deixar mais um exemplo de vida no caminho da retidão, ao mesmo tempo que
nos demostrava que a morte física não acaba com a vida. E nós, querendo apenas o que de bom
aqui possa ter, lá tratamos de inventar uma interpretação á nossa maneira para não termos de
deixar de fazer nada do que nos pode dar prazer de ordem física, ao mesmo tempo que
mostramos ser uns santinhos, seguindo normas e preceitos, que nós mesmos inventamos, como
sendo o que Ele quer que façamos.
Seguir Jesus, não é contar a sua história e tudo o que Ele fez de bom. Não é
também decorar todos os seus ensinamentos, e saber até em que pagina, evangelho, capitulo
ou versículo se encontra. Poderemos saber tudo o que ele fez e ensinou, ter decorado a Bíblia
inteira, e até ensinarmos tudo isso, que continuamos a não seguir Jesus.
“Quem me segue viverá”, disse Ele. E é verdade. Quem o segue encontra a
verdadeira vida, o caminho real e reto para alcançar um dia a perfeição. Mas segui-lo o que
significa?
Para isso é necessário não só compreender pela razão o que nos ensinou, mas
também e principalmente, sentir pelo coração, integrando esse ensino em nós, de maneira que
passe a fazer parte da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos
pensamentos, das nossas palavras e de todos os nossos comportamentos.
Toda a sua doutrina é repleta da mais elevada ética e moral, os seus
ensinamentos estão, todos eles, voltados ao espirito; o caminho que nos veio mostrar, é o da
espiritualidade, e sendo assim, o que qualquer religião que se diga cristã deveria fazer, era
ensinar inclusive pelo exemplo, como andar dentro das Leis que Ele nos ensinou. Esse é o
trabalho das religiões, indicar o caminho, para que cada um que assim o queira, o possa seguir, e
não o tudo fazer apenas para encher os templos, enaltecendo sua própria vaidade e olhando
pelos seus interesses de ordem material. Mas ainda pior que isso, em alguns casos, dizer que
não adianta termos bons comportamentos, nem sermos bons e caridosos na nossa vida e na
sociedade, se não frequentarmos o templo de Deus, a casa do Senhor, como dizem outros.
Coisas totalmente absurdas, sem qualquer nexo, mas que apesar de tudo, são aceites por muitos
dos considerados pessoas inteligentes e cultas. Isso nos mostra o quanto ainda existe de
ignorância em matéria doutrinaria e religiosa, o quanto de atraso moral e espiritual,
principalmente no que toca á doutrina do Cristo, toda ela de Caridade e Amor, que o Divino
12
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São, como disse o próprio Cristo numa parábola quando estavam presentes os
sacerdotes da época: “ Guias cegos a guiar outros cegos”. Cegos, porque quase nada
compreendiam do mundo espiritual e do caminho da espiritualidade, e por isso, o que
ensinavam nos templos, como hoje os seus descendentes, era mais voltado para as coisas
mesquinhas da vida e para seu próprio benefício e interesse.
Mas voltemos a Jesus, e vejamos um pouco do que Ele ensinou e exemplificou
para tentarmos segui-lo.
Mensageiro do Altíssimo, mostrou-se o mais humilde dos homens. Humildade.
Senhor da mais elevada Sabedoria e Poder, dedicou-se a defender os pobres e humildes, os
oprimidos e sofredores. Conviveu com os que chamavam de pecadores e ainda nos disse que
vinha mais por eles, que eram doentes, pois os sãos, ou noutros termos, os bons, não
precisavam dele. Aos doentes, muitos dos quais eram maltratados devido á sua doença
contagiosa, que se dizia ser castigo divino, Ele curava, e sem qualquer asco lhes tocava.
Mostrou-nos no exemplo da mulher adultera, que ninguém aqui na Terra está
em condições de julgar e condenar o erro do outro, como se nós já não cometêssemos erros ou
estivéssemos investidos dessa responsabilidade.
Outra característica que Jesus nos mostrou, foi a de servidor da Humanidade.
“Não vim para ser servido, mas para servir”. Todos os seus atos o comprovam. A
sua vida na Terra foi dedicada aos homens. Viver para os outros como Ele viveu, não é uma
teoria, é um fato que tem impressionado os pensadores. Aqueles que eram seus adversários –
Strauss e Renan-, analisando a sua vida, tiveram que render-se às evidencias de seu altruísmo,
do seu poder de atração, verificando que tudo o que Ele fez reflete o seu enorme amor pela
Humanidade. Se queremos segui-lo, é justamente pelo aprendizado, analisando,
compreendendo e interiorizando todos os seus ensinamentos e exemplos, para os podermos
aplicar á nossa própria conduta. Estaremos dispostos a isso?
Não estamos mais no tempo das teorias, estamos na era dos fatos. O
Cristianismo não é uma teoria. Jesus é um fato histórico e a Humanidade necessita dele, pois
Ele sintetiza na moral em si mesmo personificada, a solução para todos os problemas da vida
humana. O método para ensinar a verdade religiosa é o mesmo que empregamos para ensinar
a verdade científica: dedução e indução. Ora temos que partir dos fatos para seus efeitos, ora
destes somos levados a remontar àqueles. Não podemos mais impor crenças. As pessoas têm
que raciocinar. A fé oficializada está nos últimos dias, não tem qualquer prestigio moral, faltalhe vigor e já há muito tempo que é estéril.
Os homens necessitam de uma religião que melhore o mundo, melhorando a
cada um, e é seguindo os verdadeiros ensinamentos do Mestre que o conseguimos. Jesus é o
nosso maior amigo. Ele conviveu com os homens como verdadeiro irmão, no verdadeiro
sentido da palavra, e apenas é inimigo dos vícios, do crime, da corrupção e de toda a maldade.
Desde já. segui-lo, significa renunciar a tudo que é prejudicial á nossa evolução, como sejam os
vícios e todo o pensamento e sentimento negativos ou de ordem inferior; tudo o que possa ser
considerado maldade. Teremos que construir ou encontrar o céu dentro de nós mesmos, de
outro modo depois da morte também não o encontraremos.
Pelos seus ensinamentos Jesus veio tirar o inferno de dentro de nós, dando-nos
o conhecimento necessário para vencermos as paixões egoístas e animalizadas que nos
torturam o espirito e nos tornam maus, e assim, logo em seguida, podermos encontrar o nosso
céu.
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Apesar de Jesus dizer que Ele é o caminho, nunca disse que esse caminho era
fácil. Se seguir Jesus fosse tão fácil como o dizem grande parte das religiões, bastar-nos-ia
cumprir para com as organizações religiosas, as normas e rituais impostos e inventados por
eles, para assim, com toda a facilidade, termos direito a um lugar no reino dos céus. Se assim
fosse, quase nenhum trabalho teríamos para o conseguir. Mas o Céu não é para seres
imperfeitos, nem preguiçosos, nem fracos, e tornar-se perfeito como Jesus nos disse que
teríamos de ser, é a coisa mais difícil que temos pela frente. A luta é com nós mesmos e não
com os outros. As religiões por si só não salvam ninguém, nem um único homem sequer, não
existe uma única pessoa que possa fazer isso, não existe homem nenhum que possa levar o
outro para o Céu, nem sequer Jesus, mensageiro do Altíssimo, o ser mais perfeito que pisou
Terra, o consegue fazer, como não conseguiu na época. Só e apenas o próprio, pela sua
transformação e aperfeiçoamento, conseguirá ascender a esse tão elevado patamar.
Como então seguir Jesus?
Ele deixou-nos todo o caminho, bem explícito e iluminado pelo ensino, e
principalmente pelo exemplo, para, assim o queiramos, poder segui-lo. Vejamos:
Eliminar de nós o ciúme, a inveja, a ambição desmedida, a vaidade, o orgulho,
a ostentação de grandeza, a luxuria, o desejo de poder perante os outros, o comodismo, tudo
o que tiver a ver com egoísmo e todos os desejos e prazeres materiais de ordem inferior que
só gratificam os sentidos e embriagam a mente.
Por outro lado, conquistar as virtudes e usá-las em toda a nossa vida, como a
humildade, a caridade, a bondade, a compreensão, a tolerância, a paciência, o amor fraterno
e cada vez mais Universal, pois foi esse amor que Jesus nos ensinou e exemplificou o tempo
todo em que esteve entre nós. Ter as Leis de Deus acima de todo e qualquer interesse e amar
o outro como a nós mesmos. Isto é seguir Jesus. É fácil? Não. Mas também não é impossível.
E além disso, não há outra forma.
Como nos diz também Vinícius: “Imitar Jesus- é servir a humanidade;
conservar a vida é permanecer no seu ideal; é vencer cada um a si mesmo, à viva força; é
penetrar o reino dos céus, que é o reino do Espirito, o reino da imortalidade”.
Se quisermos mesmo segui-lo, deixemo-nos de facilitismos e conversa fiada
das religiões, e sigamos seu ensino e seu exemplo, pelo raciocínio e pela razão; façamos o
trabalho que nos compete em nós mesmos, e aí sim, estaremos no verdadeiro caminho para
a Felicidade, para a Sabedoria, para o Amor e para o verdadeiro Céu.
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Foi no dia 12 de Setembro, que a Associação Cultural Espírita “Mudança Interior”
(ACEMI), de Vale de Cambra, ofereceu à sua cidade mais um festival de artes de palco. Pelo oitavo ano
consecutivo o Festival Árias de Mudança, uma vez mais contou com um programa variado.
Na primeira parte do espectáculo actuou o Grupo de Teatro Espírita Mário e Mudança
Interior representando uma emocionante peça de temática espírita, do total agrado do público
presente.
Seguiu-se a magia oriental por Betony e Margarida da Associação ”Harmonia”, com um
número de ilusionismo cheio de originalidade e mistério.
O Canto lírico esteve representado pelo Duo “EnCanto”, com Luís Peças e João Paulo
Ferreira que cantaram: Panis Angelicus; Lascia Ch´io e terminaram com Avé Maria, tendo sido
brindados com fortes aplausos, pelo excelente trabalho apresentado.
Presença já habitual neste festival é o “Cavatina” - Grupo de Música da ACEMI, que, com
temática espírita, tão bem continua a representar a música ligeira .
E sem darmos pelo tempo passar, chegámos ao Intervalo.
A 2ª Parte abriu com a Música Tradicional Portuguesa pelo CantoCambra, Grupo da
Casa do Professor e da Universidade Sénior de Vale de Cambra, que dignamente representaram o
folclore na sua expressão mais nobre – A música tradicional.
A Magia cómica esteve também presente e António Bento (Betony) com o “Professor
Vicente - O Vidente” conseguiu, nas transições entre números, pôr todo o público a rir.
Os dois momentos finais foram dedicados, à Dança Contemporânea com Margarida
Azevedo, que coreografou os “Mysticus” e à Meditação com a cantora Cati Freitas, que transportou o
público através da palavra e da música para um momento de serenidade, antes do regresso a casa.
Terminado o festival, a ACEMI ofereceu aos participantes e trabalhadores da Casa um
agradável jantar-convívio. Os risos francos dos mais jovens enchiam a sala, e o dos menos jovens
retratava histórias que os anos e a experiência da vida se encarrega de sedimentar. Fizeram-se novos
amigos, trocaram-se contactos, descobriu-se que o mundo é pequeno em agradáveis coincidências,
que as não há, como diz o ditado.
Por fim, resta dar os parabéns a quem organizou tão trabalhoso evento. Que com a
permissão de Deus possamos desde já dizer: “Para o ano há mais.”
Margarida Azevedo
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Notícias de Setembro
Dia 4: Esteve connosco Jorge Gomes, a apresentar o
livro Vozes do Outro Lado da Vida

Dia 12: VIII Árias de Mudança – Festival de Música e Artes
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