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PERGUNTAS QUE SURGEM… RESPOSTAS QUE O ESPIRITISMO OFERECE!
Graça Magalhães
O QUE FAZER? COMO VIVER?

Continuação do número anterior

Novamente é no Livro dos Espíritos que encontramos a orientação para encontrar respostas
úteis para a nossa vida presente e futura. Na pergunta 919, Kardec quis saber: Qual o meio
prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O Espírito
daquele que na Terra conhecemos como Santo Agostinho respondeu: “- Um sábio da
antiguidade vos disse: ‘conhece-te a ti mesmo.’” E na pergunta 919 a pediu esclarecimento: “
Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se
conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso?”
Resposta: “Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra: no fim de cada dia interrogava a minha
consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha
faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim.
Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que
todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de
mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força
para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas
perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinada circunstância, se
fizeste alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis
confessar. Perguntai ainda isto: Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar
no mundo dos Espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o
que pudésseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As
respostas serão motivo de repouso para vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser
curado. Continuando diz ele, ainda: O conhecimento de si mesmo é portanto a chave do
melhoramento individual.”
ENTRE TANTAS OUTRAS COISAS, PODEMOS
CONCLUIR…

A vida corre… e tantas vezes corremos nós sem saber para onde vamos, sem saber o que é
prioritário e se aquilo que fazemos é realmente o que elegemos fazer ou é apenas um
automatismo inconsciente. A vida não examinada é, assim, feita de impulsos inconscientes, de
emoções e pensamentos não conhecidos que sustentam hábitos e que conduzem a escolhas,
sem que disso se tenha conta.
Mas situações da própria vida exigem-nos parar e refletir e orientam-nos para a necessidade da
construção de um novo homem: um ser que cuidando da própria intimidade, está a cuidar das
forças que doa aos seus irmãos em humanidade. O conhecimento orienta-nos na construção
dessas forças de paz, de mansidão, de amor que construirão uma sociedade mais justa, mais
equilibrada e mais fraterna. A vida no dia de hoje é o momento mais importante que vivemos
pois as forças que nele cultivarmos serão as forças com que viveremos aqui na Terra ou no
mundo espiritual.
O estudo das obras da Codificação abre-nos os horizontes da mente: a partir do esclarecimento
que fornece cria as condições para a auto – descoberta dos valores que não passam de moda. A
cada um cabe a tarefa de traçar as suas próprias metas e criar, passo a passo, o seu próprio
caminho, tornando-se consciente, desperto, pleno, colocando ao alcance de todos o melhor de
si próprio.
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Glaucio Cardoso

Meu sonho de paz
Diante de tanto penar,
Tanta luta fugaz,
Eu venho aqui expressar
O meu sonho de paz.
Não está em bens materiais
Que tornam homens escravizados,
Nem precisa de prédios ou catedrais
Onde nos quedamos deslumbrados.
Eu sonho noite e dia
De olhos fechados ou abertos
Em ver florescer a harmonia
Perfumando corações desertos.
É ver por toda a humanidade
A vivência do amor ao bem,
Ver a prática da caridade
Ao próximo e ao distante também.
Quando o orgulho for vencido
E o homem aprender a amar,
O egoísmo será banido
E tudo vai se modificar.
Todo mundo vai estender a mão,
Vai deixar de viver amuado
E vai reconhecer um irmão
A cada passo trilhado.
A terra é escola divina
Onde estamos pra evoluir,
E há vozes em surdina
Que nos animam a sorrir.
Eu sei que às vezes parece
Que estamos à própria sorte,
Mas Deus de nós não esquece
E nos sustenta com braço forte.
Então vem comigo caminhar
Pra guiar os que vêm lá atrás;
Seja bem-vindo pra sonhar
Esse meu sonho de paz.
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Áton Soleil[1]
para o Codificador
Desde muito tempo tu buscavas a luz
Procurando viver a verdade que carregavas no íntimo
E apontando aos homens o caminho do Sol.
E por isso eu te admiro.
Em contato com a natureza, miravas as estrelas
E conhecias os ciclos que te encaminhavam à evolução
Curando a si mesmo, aos homens e à terra
Ocultando-se nas dobras da tua túnica e da história.
E por isso eu te procuro.
Num encontro de sonhos repleto de fé,
Diante da Luz em forma de homem,
Não pediu por si, num ato de doação,
E teve a promessa da missão no porvir.
E por isso eu te saúdo.
Em nome do Divino ideal, repudiaste os abusos
Cometidos em nome d’Ele.
Não negou tua certeza, enfrentando as chamas
Envolto na confiança da misericórdia maior.
E por isso eu te respeito.
Enquanto o fogo da ignorância ainda ardia,
Teu voo se fez tão alto
Que já não podia ser detido.
Encarnas o bom senso,
Tens a fé inquebrantável,
Conheces a causa,
Entendes o efeito.
E do sol que brilhou para ti
Fizeste um farol para a humanidade.
E por isso eu te agradeço.

[1]

Áton = o Sol na concepção de Akhenaton; “Soleil” = sol em francês.

Glaucio Cardoso
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Mediunidade. Da Antiguidade aos nossos dias (I)
António Soares

São muitas as pessoas que consideram a mediunidade um fenómeno dos tempos de
hoje, enquanto outras acreditam ser uma criação do Espiritismo. No entanto a fenomenologia
mediúnica, sempre existiu desde o aparecimento do homem no planeta, pois é uma faculdade inerente
ao espírito. A crença na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos é de todos
os tempos. Estudando algumas culturas e religiões, encontram-se em arquivos antigos vastíssimas
provas, que demostram que desde épocas remotas da história da humanidade, era praticada a
evocação dos mortos.
Assim, nas comunidades primitivas, a prática de rituais envolvendo a “adoração dos
antepassados”, são um inegável indício de que eram estabelecidos contactos com os espíritos dos
mortos.
Outro grande exemplo da relação que existia na antiguidade entre o mundo corporal e
o mundo espiritual, é o “Código dos Vedas”, livro sagrado do hinduísmo, escrito entre 1300 a 1000
a.C., o mais antigo código religioso que assinala a existência dos espíritos; (espíritos dos antepassados
em estado invisível, acompanhando brâmanes (sacerdotes hindus), convidados para a cerimónia da
comemoração dos mortos, e tomando posições a seu lado quando estes se sentam).
Desde tempos longínquos o povo chinês praticava a evocação dos espíritos dos seus
ancestrais.
No antigo Egipto, os sacerdotes eram tidos e conhecidos como pessoas com poderes
sobrenaturais, tudo devido a suas faculdades mediúnicas. Mesmo que à mediunidade acrescentassem
certas práticas como a magia e a prestidigitação, eram já conhecedores do magnetismo, do
sonambulismo, curavam através do sono provocado, usavam a clarividência para fins terapêuticos e
praticavam a cura através da hipnose. No tempo de Ramsés ll, o sacerdote Amenophis, que era o seu
predilecto, além de todos esses conhecimentos era também um médium de efeitos físicos, pois
existem relatos sobre sessões de materializações já naquela época.
Na Suméria a medicina era uma mistura de ervanária e magia, que consistia
basicamente para exorcizar os espíritos maus, os quais para os sumérios eram a causa de todas as
moléstias e desgraças.
Os babilónios viviam rodeados de superstições. Eles acreditavam que exércitos de
espíritos maus operavam na escuridão, espalhando terror e destruição, os quais teriam de ser
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aplacados com sacrifícios e magias.

Os Celtas, povo que viveu entre os séculos XXl e l a.c., possuíam grupos de sacerdotes
preparados para comunicações com o além, chamados de “druidas”. A sabedoria druídica admitia já
naquele tempo a reencarnação, a não existência de penas eternas, o livre-arbítrio, a imortalidade da
alma, a lei de causa e efeito e as esferas espirituais (subdivisões vibratórias do mundo espiritual).
Mas nenhum povo da antiguidade deixou mais marcas de fenómenos mediúnicos do
que o povo hebreu. A tão conhecida proibição de Moisés à evocação dos mortos, é uma das mais
evidentes confirmações da existência da mediunidade, pela qual se comunicavam com os espíritos.
No livro de Daniel (5:5) é narrado um caso de escrita directa durante um banquete
oferecido pelo rei Baltazar filho de Nabucodonosor, pois a um dado momento foi visto pelo próprio rei
uma mão que escrevia na parede do palácio real.
Casos de levitação e de materialização descritos no livro de Ezequiel (3:14) e (8:2).
No livro de Jeremias (39:15) assiste-se a um fenómeno de incorporação.
As ocorrências de vidência narradas no livro de Daniel (8:15) e (10:5).
Mas talvez o fenómeno com mais significado de materialização, foi o de Moisés
recebendo a tábua dos dez mandamentos. Manifestação de uma vontade superior com a finalidade de
despertar a moral dos povos.
Tanto no velho como no novo testamento, encontramos uma série de fenómenos
mediúnicos, desde a intuição ou percepção, psicofonia, escrita directa, materialização, levitação, a
aparições de anjos (espíritos superiores) e outros espíritos como por exemplo aqueles que se
manifestaram a Maria Madalena no sepulcro de Jesus.
Jesus levando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte e aí se transfigurou diante
deles; o seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes eram brancas como a luz, e a seu lado
encontravam-se Moisés e Elias. Duma nuvem luminosa saiu uma voz que dizia: “Este é o meu filho
muito amado em quem me comprazo, escutai-o”.
Evidências claras da presença espiritual na história:
O filósofo grego Sócrates dizia que era orientado constantemente pelo seu guia
espiritual. “Desde minha infância, graças ao favor celeste, sou seguido por um ser quase
divino, cuja voz me interpela a esta ou aquela acção”.
Paulo de Tarso, ás portas de Damasco teve uma visão de Jesus em perfeita
configuração luminosa, convertendo-se a partir daí, tornou-se num grande apóstolo e mensageiro da
palavra de Jesus.
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Carolina Fortuna (DIJ-ACEMI)
“Porque é que, como cultura, estamos mais confortáveis a ver dois homens a segurar armas do que
a segurar a mão um do outro?” – Ernest Gaines
No passado dia 20 de novembro uma nova lei entrou em vigor: legalizou-se a adoção de crianças
por casais homossexuais. Isto é bom sinal, muito bom sinal. É sinal de que estamos a evoluir, Portugal está
a evoluir, já não é tão homofóbico como era há uns tempos atrás. Contudo, isto ainda faz “confusão” a
algumas pessoas. Não pudemos criticar, cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas, mas os
heterossexuais também não devem criticar os homossexuais. Isto não tem de dividir as pessoas em dois
grupos, por assim dizer. A homossexualidade não é uma escolha. A homossexualidade é sinal de coragem,
de força, quando “admitida”, e para quê escondê-la? O amor é bonito de mais para se manter dentro do
armário.
“O Espiritismo, de forma alguma, é contra a estrutura homossexual do indivíduo” e se o Espiritismo
não é contra, quem somos nós para contrariar algo que, no fundo, é tão natural quanto a
heterossexualidade? A doutrina apenas nos diz que “o homossexual deve procurar respeitar-se a si
mesmo; não se permitir descer a situações promíscuas; deve respeitar o seu parceiro(a); deve respeitar o
grupo social, não pretendendo impor a sua orientação sexual (…). Porque todos temos um certo tipo de
comportamento e consideramo-lo normal. Desejamos, consciente e inconscientemente, que o mundo
mude para estar do nosso lado, quando os outros também têm os seus comportamentos e as suas
orientações sexuais.” (citações de Divaldo Franco). Ou seja, o Espiritismo não vai contra a
homossexualidade, apenas pede que cada um se respeite a si mesmo e que respeite o outro. Quanto ao
que Divaldo Franco nos disse acima, relativamente aos comportamentos promíscuos, é de extrema
importância sublinhar que esses comportamentos, por exemplo, não provêm apenas de casais
homossexuais, mas também dos casais heterossexuais.
Qual o propósito da homofobia? Será que
nos leva a algum lado? Não, não leva. Para quê
julgar? Se vos colocassem um grupo de pessoas
desconhecidas à frente, em que uma ou mais
delas fossem homossexuais, vocês conseguiriam
apontá-las? Aposto que não. E sabem porquê?
Porque são pessoas como nós. Tão boas, ou
talvez ainda melhores do que nós. Se calhar não
têm tanto preconceito… não fazem “tempestades
em copos de água” porque já passaram por
muito, e mesmo assim tiveram a força e a
coragem de continuar a lutar por elas, pelos seus
direitos.
A homossexualidade é encontrada em mais de 450 espécies. A homofobia é encontrada
apenas numa. Qual delas soa mais “anormal” agora?
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Posto isto, para quê a oposição a esta nova lei? Para quê o descontentamento? A repulsa?
Vejamos: sou novinha mas penso que, desde cedo, havia um modelo, um ideal de família:
aquela família com um pai, uma mãe, um casal de filhos, mas isso tem vindo a mudar ao longo do tempo.
Os casais separam-se, casam-se de novo, alguns abdicam de filhos e contentam-se com um cão (que
continua a ser o melhor amigo do Homem), algumas crianças passam a ficar aos cuidados dos avós, dos
irmãos mais velhos, apenas do pai ou apenas da mãe… ou seja, aquele ideal de família perfeita que existia
tem vindo a mudar, contudo, isso não quer dizer que não haja felicidade, amor, carinho. E tal se aplica às
famílias homossexuais. Fazem parte desse ideal? Provavelmente não. Continua a haver amor? Sim, talvez
até mais do que nas famílias ditas “normais”. Talvez, entre duas mulheres, falte à criança uma referência
masculina, ou entre dois homens, falte uma referência feminina, mas as crianças adaptam-se e “agarramse ao que podem”, a um tio, a uma tia, a alguém próximo.
Essas famílias podem não ser um modelo de família perfeita, pelo menos aos olhos de quem vê
por fora, mas e as crianças nas instituições, à espera de alguém que as adote? O que é que será mais
acertado: uma criança ser criada por um casal homossexual ou uma criança deixar de ser adotada por
falta de famílias “tradicionais” que a leve com eles? Se pensarmos bem, uma criança adotada por um
casal homossexual é uma criança que foi abandonada por um casal heterossexual…
Já dizia o Espírito Emmanuel, em Sexo e Destino: “Diante de toda e qualquer desarmonia do
mundo afectivo, seja com quem for e como for, colocai-vos, em pensamento, no lugar dos acusados,
analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificardes se estais em condições de censurar
alguém, escutai, no âmago da consciência, o apelo inolvidável do Cristo: Amai-vos uns aos outros, como
eu vos amei”.
Por isso, antes de julgarmos alguém, olhemos para nós. Seremos melhores ou piores apenas por
termos uma orientação sexual diferente? Aquela criança na instituição estaria melhor lá, sozinha,
solitária, do que com o casal homossexual que a adotou? Aquela criança que foi adotada por dois pais irá
ser feliz, vai-se divertir a dobrar. Aquela criança que tem duas mães vai ser feliz, vai ter amor materno a
dobrar. E lembrem-se, isso pode não ser o ideal de família perfeita mas isso já não existe há muito tempo.
Abracemos a mudança.
Somos todos diferentes mas
todos iguais.

“Porque é que, como cultura,
estamos mais confortáveis a ver dois
homens a segurar armas do que a
segurar a mão um do outro?” – Ernest
Gaines
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Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva
E acho que percebo aquela
passagem bíblica que diz existir um abismo a
separar duas realidades contrárias, o inferno de
uns e o céu de outros. Entre duas dimensões de
polaridade oposta a linha que as separa é
infinitésima: pode ser apenas um tiro de
pistola. Mas cria-se um vácuo de tal ordem
entre elas ambas que corpo algum pode
transitar nele, apenas cai em todas as direcções.
E agora raciocino que poderei estar nesse
vácuo a cair em todas as direcções, e daí pensar
que o espaço oscila.
Como quer que seja, vai sempre
dar no mesmo. Saber, ou pensar que se sabe,
não retira um átimo de amargura a quem
infringiu a regra cósmica mais básica. Na
melhor das hipóteses, fica no vácuo, que é uma
versão do Inferno sem Satanás, ou Lúcifer, ou
o diabo, a cair em todas as direcções.
Triste fim para o filho do Eljas e da
Eliina.
Sim, eles tinham mais filhos. E
havia um que já tinha morrido.
Se eu que me matei não morri, ele
que não se matou também está vivo. Ou o
prémio dos que não se matam é um efectivo
acabar? A gente aprende que eles vão para o
céu, mas sabe-se lá o que isso é. São tantas e
tamanhas as mentiras que se aprendem, que se
calhar a verdade do céu é o não-existir.
Deus, os anjos... Não era suposto
que encontrasse algum, afinal sou um réprobo,
mas era suposto que encontrasse o que também
não encontrei. Por isso, não é ilógico que não
existam anjos nem demónios.
O meu irmão que morreu antes de
mim chamava-se Toivo. É estranho como a
lembrança surgiu, porque irrompeu do nada.
Ora, mais estranho é que não antes
me tenha ocorrido esta memória, já que Toivo
teve existência e era meu irmão.
Onde é que se esconde a memória

-5das coisas, que nem sempre damos com ela, e
outras vezes vem ter connosco de modo
inesperado? Cá para mim, que vivo sem
cérebro num mundo às avessas, a memória
paira no ar e às vezes espirramo-la como se
fora um pólen que tivéssemos inspirado.
Como, apesar do esforço a que me
dei, não me lembrei de mais irmãos, posso,
com alguma lógica, inferir que não tive mais
irmãos. (Tive: toda a minha vida está no
pretérito, já que há um momento imperfeito em
que deixei de ter família e futuro.)
Mas também pode dar-se que,
novamente do nada, surjam mais nomes
associados a irmãos de que me lembre.
Por aqui há montes de pessoas sem
nome. Estão todas em solene estupor. (É
deveras estranho que continue a ter as
faculdades cognitiva e motora.)

“Havia um irmão que se chamava
Toivo. O irmão morreu e o irmão do que
morreu matou-se, e o que se matou ficou com o
nome do irmão que morreu no bolso. Um dia, o
irmão que se matou meteu, por acaso, a mão no
bolso e apalpou lá o nome do irmão que
morreu. Nesse dia, o irmão que se matou teve a
certeza absoluta de que além de ter atentado
contra a própria vida também estava
irremediavelmente doido, porque uma pessoa
sã da cabeça não apalpa nomes de ninguém.
Dizer esquizofrénico é dizer muito pouco.
E o irmão que se matou retirou
outra ilação: a de que o sofrimento continuado
enlouquece. Quando não há qualquer esperança
de que o sofrimento mingue (e se minguasse
uma vez podia minguar repetidas vezes até
extinguir-se), só resta apalpar nomes em bolsos
que, apalpando bem, não existem.”
Porque é que fui lembrar-me do Toivo?
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“No estreito Linnasalmi o Espírito Elo
olhou desorientado à sua volta, como quem é
levado em viagem durante o sono e acorda
num sítio estranho. Logo o olhar lhe expressou
um terror que só ele pôde divisar: um vórtice
sugou-o para terrífica dimensão.” - Anos
Violentos

Lembro. Lembrar faz parte da punição,
porque há consciência da culpa. Quem já
experimentou o remorso, sabe do que falo.
Lembro que no mesmo momento em que
eu e o poço sem fundo ficamos frente a frente,
um movimento vertiginoso teletransportou-me
(como hei de dizer de outro modo, se não
conheço paralelo?) e depositou-me numa rocha
onde fiquei grudado como uma lapa, sujeito a
todos os batimentos das ondas vibratórias o
mais deletérias possíveis. Esse mar de lodo
amoleceu-me e transformou-me num escarro
de tuberculoso. Fui o nojo de mim mesmo.
(Um calafrio hórrido percorre-me de lés a
lés ante o pavor que me inspira. Esconjuro a
mente viajora, que à velocidade da luz, ou
mais rápido ainda, me leva a um poiso que
parece ser o meu ninho natural.)

Quem me dera um pouco de paz, um
nadinha dela, só um nadinha. Bastava que
fosse do tamanho de um floco de neve, da neve
que caía naquele 3 de Dezembro; 3 de
Dezembro de que ora tenho a noção que já foi,
ora quando lá regresso está a ser. Dia 3 de um
Dezembro sem Natal, porque quando os
homens se matam uns aos outros não há Natal
(e quando se matam a eles próprios com menos
razão o haverá).
Se porventura já tiver sido Natal e os meus
pais tiverem sabido da minha morte ignóbil, a
lembrança de outros natais fará com que este
lhes tenha sido uma tortura.
Mas para eles nada tem que ser tortura,
porque nada fizeram de errado. Para mim está

certo que seja, é o que mereço. E tanto o
mereço que nem as coisas boas de alguma vez
melhoram o meu presente, nem o horrível de
ontem suaviza o mau de hoje.
Desejo, preciso!, de um nadinha de paz,
efémera que seja como um só floco de neve
das primícias, mas sei que a não vou ter,
porque o que mereço é não a ter.
(Quando não se merece ter, um pouco de
condescendência pode fazer com que
tenhamos; mas quando se merece não ter, não
há lugar a condescendência.)
Aceito que tenho que sofrer. Não gosto,
não desejo, mas sei que tem que ser.
E assim, acobardado a um canto ouço que
me acusam e remoo a minha culpa.
Um pouco de paz, um pouco de paz. Do
tamanho de um floco de neve e fresca como
ela, a pousar-me no coração – ou no que resta
dele. Ou na cavidade onde existiu e agora é
laboratório da dor. Sim, aquele sítio é agora
um laboratório onde a dor faz experiências.
Como invejo os que estão vivos que não
pensam em matar-se, que têm cavalos e que no
tempo próprio semeiam os campos!...
A quem posso eu pedir paz, se por aqui só
há desgraça e desgraçados?; se por aqui não há
moedas desse tesouro que alguém possa
emprestar?; se por aqui é pior do que aquilo
que Dante escreveu?; se por aqui…
Tão cansado que me sinto de estar por
aqui…
Porque fui fazer isto?
Seria a única coisa que podia ter feito?
Se eu pudesse só fazer aquilo, talvez não
sentisse o avassalador peso da culpa.
Moem-me os remorsos como um moinho
mói o grão.
Credo!, meu Deus!, estava bem melhor
hebetado!

continua
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O lado positivo da dor
Arlindo Pinho
Arlindo Pinho

Ao contrário do que pensa a grande maioria das pessoas, a dor não é doença, não é castigo
divino, nem sinónimo de qualquer desgraça.
Mesmo que olhemos a dor pelo lado cientifico, a dor continua a não ser um mal em si ou
uma doença, mas sim um sintoma de uma doença ou de algo que não está em equilíbrio e no seu
funcionamento normal e natural, e vista por esse prisma, acaba por ser positiva e benéfica, pois alerta-nos
para nos cuidarmos e consultarmos os médicos para assim anular a causa daquilo que não estando bem,
nos provoca o estado doloroso. Mas vejamos a dor segundo a medicina:
“A dor é um sinal fisiológico que carateriza uma injuria celular visando a integridade do
organismo pelo reflexo de retirada”. Perceberam? Linguagem um pouco complexa para o homem comum.
Resumindo, é um aviso para dizer que algo está mal e por isso há necessidade de ser corrigido para que o
organismo volte á normalidade, digamos que, um alarme para proteção da integridade do organismo.
Só sente dor quem é saudável. Existem bebes que nascem insensíveis á dor, o que, ao
contrário do que parece, é uma doença gravíssima, pois na maioria das vezes, acabam por morrer por
problemas que seriam facilmente tratáveis se houvesse dor, e portanto, queixa por parte do doente. A dor
também não tem a mesma intensidade em todas as pessoas, mesmo que pelo mesmo motivo.
Se passarmos mais para o lado da neurologia, existe uma explicação sobre alguns meios
que podemos utilizar para atenuar a dor, e essa parte começa já a descortinar um pouco a possibilidade de
causas psíquicas e não físicas para a dor, mas falaremos disso mais á frente.
Existe no cérebro um local chamado “gate control” em português, “portão de controlo”,
que pode abrir ou fechar, mais ou menos, em cada um de nós. Se estiver muito aberto, todos os estímulos
dolorosos chegam ao cérebro na máxima intensidade e sentimos mais dor, se está mais fechado, também a
intensidade da dor diminui.
Existe outra região do cérebro chamada “sistema analgésico central” (controlo da dor).
Aqui são produzidas substancias que têm uma ação direta sobre o portão de que falamos, abrindo-o ou
fechando-o mais: são as encefalinas e as endorfinas. Quanto maior for a quantidade destas substancias que
pomos em circulação, mais o portão fecha e menor é a dor que sentimos, quanto menos estiverem em
circulação mais o portão abre e mais aumenta a intensidade da dor que sentimos.
Interessa-nos agora ver o que faz com que essas substâncias circulem em maior ou menor
quantidade, ou melhor, o que faz com que esse sistema analgésico tenha mais ou menos atividade.
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Este sistema encontra-se no chamado cérebro antigo ou “arqueocortex”. O cérebro
arcaico, o mesmo que é comum aos animais irracionais. No Ser humano houve uma parte que cresceu e
se desenvolveu para além deste cérebro e que portanto os animais não têm, é o chamado “neocortex”,
neo (de novo), o novo cérebro. Este novo cérebro é o que nos faz ter pensamentos de ordem elevada e
que nos leva a praticar a caridade, a sentir o belo, é esta parte a que é utilizada pelos compositores
quando compõem sinfonias, os escultores, enfim, todos os artistas.

Agora a relação com as substâncias: quanto maior for a nossa atividade de pensamento
que utiliza este cérebro superior e mais evoluído, maior quantidade dessas substancias são produzidas
pelo sistema analgésico, mais o portão fecha, e menor é a dor. Por outro lado se temos pensamentos
mais de ordem inferior, mais para o lado animal, como desejo de vingança, odio, inveja, revolta, etc.,
maior é a atividade do cérebro antigo, menos endorfinas e encefalinas são produzidas, mais o portão
abre e mais aumenta a intensidade da dor.
Isto é um fenómeno totalmente fisiológico no campo da neurologia, não é uma questão
de fé, não é mística, é um fato.
Sabendo disto, o que é então importante na hora da dor? Claro que por vezes a
intensidade da dor é de tal ordem que nem nos deixa raciocinar com clareza, mas sendo possível, e
sempre que possível, mesmo estando bem, o melhor mesmo é manter o nível de pensamentos mais
elevado, pensando em coisas boas que a vida nos dá, e em quantas mais ainda tem para nos dar,
deixando de lado rancores, invejas e magoas, para em seu lugar deixar o perdão, a compreensão, a
tolerância e o amor.
Pena que a ciência desde á muito tempo se afastou do conhecimento do homem como
Ser Integral que somos, corpo e Espirito, e por isso ao dedicar-se exclusivamente ao corpo, acaba, em
grande número de vezes, por não conseguir chegar á causa raiz ou causa primária da dor, a verdadeira
causa que fez com que o órgão falhasse provocando a dor. Para os médicos, a causa é a falha do órgão,
mas por trás dessa falha do órgão existe outra causa que fez com que o órgão falhasse. De qualquer
modo, mesmo vendo a dor apenas pelo lado físico já dá para perceber que tem algo de positivo, ainda
que pelo simples motivo de que nos alerta para o mau funcionamento de alguma coisa em nós.
Analisada pelo lado espiritual, a dor acaba por ser ainda mais positiva e grande aliada na
evolução do Ser humano, não que Deus queira ou tenha criado alguém para sofrer, nada disso, Deus
criou-nos para sermos felizes e alegres, sem dor, se a dor nos chegou foi exclusivamente por culpa nossa,
pelos desregramentos praticados, as más condutas, o mau uso do nosso livre arbítrio, a nossa liberdade
de pensar e agir.
Quando nos entregamos a desmandos de toda ordem, seja pelo uso excessivo de bebida
alcoólica, falta de descanso por noites perdidas, comida em excesso, excesso de atividade sexual ou
muitas outras coisa que podem alterar a harmonia e o equilíbrio físico e mental de qualquer um de nós,
chega-nos o alarme em forma de dor. Quando coisas deste género acontecem, já não é apenas o corpo
que reage com o alerta da dor em algum ponto que está a ser mais maltratado, mas também, em grande
numero de vezes, uma dor em que não sabemos identificar o local, pois dá-nos a impressão de doer em
todo o lado, é a dor da alma, a dor do eu superior da psicologia, que começa a ficar preocupado com a
nossa conduta, ao ver-nos falhar em relação aos compromissos evolutivos e de melhora a que nos
tínhamos proposto, a dor da consciência culpada em relação aos outros ou a nós mesmos, que condena
nossos atos que perturbam os sentimentos, sejam os nossos ou daqueles que fazem a caminhada
connosco. Essa dor de causa espiritual, fica difícil de descobrir pelo comum dos médicos, e que também,
muitas vezes, pelo desconhecimento do próprio, em relação às leis que regem a vida e a evolução
humanas, acaba por leva-lo a uma depressão profunda, com dores horríveis sem causa aparente, que na
verdade eles sentem, mas as quais os médicos não têm como identificar, e quantas vezes, embora não
sendo de ordem física, mas que devido ao longo tempo em que o doente permanece nesse estado,
acabam por somatizar-se e causar danos no próprio físico, principalmente a nível cerebral, danos esses
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que tantas vezes acabam por tornar-se irreversíveis para esta vida.

Mas,
felizmente
para
a
humanidade, já temos um número bastante
grande de médicos a estudar o lado espiritual do
homem, e esse número não para de crescer, e
isso é muito bom, pois no futuro irá com toda a
certeza dar muito bons frutos na cura de doenças
que hoje são de difícil tratamento, para não dizer
incuráveis.

As Leis Naturais ou Divinas, perfeitamente sabias e justas, jamais erram, e quando
algum de nós se desvia e entra em transgressão com alguma delas, chega o primeiro aviso em forma de
dor, dor que pode aparecer de muitas formas: de ordem física, de ordem moral, que afetam os nossos
sentimentos mais profundos etc. seja qual for a dor que sentimos, deve ser motivo para de imediato
parar e refletir: como é que estou a lidar com a minha vida? Estou a ser justo comigo e com os outros no
meu dia-a-dia? Fiz alguma coisa que posso considerar negativa? Estou a desperdiçar o meu tempo em
coisas fúteis que não me levam a nada? O tipo de pensamentos e conversas que tenho é de baixo teor
ou prejudicial a alguém? Estou a criticar o meu semelhante ou a julga-lo quando também eu tenho vícios
e cometo erros iguais ou piores? Estarei a fazer o melhor para a minha própria evolução? Estes e muitos
outros pensamentos devem entrar na nossa análise para tentar descobrir o motivo ou causa do
acontecimento que nos causou a dor ou da própria dor. Depois de descobrirmos alguma falha que possa
ser a causa e de eliminá-la, mesmo que tenhamos alguma desarmonia física que nos cause dor, esta já
poderá, sem grandes complicações, ser tratada e curada pelos médicos, pois a causa mãe ou causa raiz,
já não existe, já foi eliminada.
Numa breve síntese podemos dizer que a dor não é uma finalidade, e sim, antes, um
meio de nos conduzir a uma finalidade, que é o aperfeiçoamento do homem como ser divino até
conseguirmos alcançar a perfeição, o patamar onde Cristo nos disse, que um dia todos teríamos de
chegar, e essa dor só vem, porque falta-nos vontade e a coragem para fazer a caminhada segundo a
orientação e os ensinamentos do maior Mestre que a Humanidade já conheceu. Jesus.
Estudemos mais, eduquemo-nos melhor, amemos de verdade, e a dor não mais será
necessária.

13

Reencarnação vs Perdão
Margarida Azevedo
132. Qual é o objectivo da encarnação dos Espíritos?
“Deus a impõe com o fim de os conduzir à perfeição: para uns, é uma expiação; para outros, uma missão.
Mas, para alcançarem essa perfeição, eles devem passar por todas as vicissitudes da existência corpórea:
é nisso que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outro objectivo, que é o de capacitar o Espírito
para enfrentar a sua parte na obra da criação. É para a executar que, em cada mundo, ele toma um
aparelho de acordo com a matéria essencial do mesmo, para nele cumprir, segundo este ponto de vista,
as ordens de Deus. Dessa forma, ao contribuir para a obra no seu todo, ele próprio progride.” * (trad. M.
Azevedo)

A partir desta questão, uma conclusão se impõe: a reencarnação não é o resultado de um
passado tenebroso, cheio de vicissitudes, e que cumpre pagar seja a que preço for. Reencarnar tem como
fim conduzir o Espírito à perfeição, donde cada vida é simplesmente um patamar.
Podemos assim dizer que viver é estar numa encarnação que corresponde a um nível de
escolaridade. As tribulações que tal possa implicar fazem parte do complexo processo de ensinoaprendizagem, cujo ritmo já dependerá da aplicação do aluno. Mas isto o texto já não diz, o que significa
que os ritmos não são o mais importante, mas sim aprender e colaborar na obra já feita. Isto significa que
temos um planeta devidamente apetrechado com tudo o que é necessário para nos receber.
Quanto ao factor expiatório, é simples. Por exemplo, para ser um adulto saudável a
criança deve comer legumes, em sopa, saladas, etc. Para algumas é uma tortura, para outras são
saborosas iguarias. O prato é o mesmo, o que muda é o paladar. Além disso, se para ser saudável há que
diversificar a alimentação, para ter um espírito são há que expor-se, naturalmente, a passar pelos
diversos patamares existenciais. Para uns será desagradável, para outros lições fantásticas.
Simultaneamente, ao lutar por tornar a existência mais leve, o Espírito participa na obra
da criação. Como? Com a sua originalidade. Isto é, cada ser dá o seu contributo para o progresso da
Natureza e da Humanidade, com a sua peculiaridade, uma vez que se desenvolve intelectual e
biologicamente.
Para isso, há um aparelho complexo, feito com os materiais de cada planeta; um corpo
físico, devidamente preparado para os maiores embates. E a situação repete-se: o aparelho é idêntico, o
modo como é utilizado já depende de quem o usa.
Fazer da reencarnação o pagamento de actos esquecidos, resultado de uma natural
imperfeição, é o mesmo, parece-nos, que castigar um indivíduo de vinte anos pelas birras de quando
tinha apenas dois. Ou seja, voltar à pena de Talião, ainda que para a sua época tenha sido um franco
progresso, é minimizar a reencarnação esquecendo que cada etapa tem os seus comportamentos
próprios e que é preciso compreender. Com dez anos de idade não se tem a experiência e o
conhecimento de cinquenta.
Isto levanta um outro problema, mais incisivo, a saber, o papel do perdão. Em que fica?
Anular o perdão é destruir o Cristianismo, pois ele é a sua identidade. Sem perdão, o Cristianismo cai por
terra, perde o seu cariz existencial.
Vejamos. O que é mais forte, perdoar um acto ignóbil ou condenar a uma existência
inteira de tormentos quem o cometeu? Estamos por acaso na pele do outro, na sua vivência, na sua classe
evolutiva? Não tem já o mundo os seus mecanismos jurídicos para fazer cumprir penas por actos não
aceites pela sociedade? Esses mecanismos não vão, por ventura, evoluindo com a complexificação das
sociedades, em crescimento permanente?

14

Não será infinitamente mais rico, já que não temos capacidade para perdoar quem
assassinou um filho, por exemplo, vir a ter o próprio homicida como um outro filho em próxima vida? Não
será esse o melhor mecanismo de reconciliação com aqueles que se envolveram de razões? Não será a
melhor via para a perfeição, o próprio perdão, na mais elevada acepção do termo? Por mais conflituosas
que sejam essas relações familiares, nada é comparável com uma pena de Talião ou uma espécie de
vingança social cruel e fria, calculista, premeditada. Ninguém nasce obrigado a matar ou a ser morto por
ninguém.
Se é certo que não somos capazes de perdoar aos inimigos, se tal é contrário à nossa
natureza ainda tão rudimentar, sabiamente a mesma permite que eles sejam mães ou pais, ou… noutras
vidas.
A prisão, no mundo, já é um castigo que baste. E se há vidas seguidas passadas em prisões,
quantas e quantas, é porque há renitência em evoluir. Seja de gravata ou de seda fina, num bairro chique
ou de lata, a pobreza do acto é sempre indício do nível de quem o praticou.
Há falhas? Não. Há lentidão, natural incapacidade em subir, numa vida, aquilo que é
próprio de duas ou três. Quem é assassinado é porque já assassinou? É possível. Neste mundo ainda há,
algures, alguém menos evoluído para quem a vida humana ainda não é um valor supremo. Todavia, o erro
que nos parece maior continua a ser o de se falar em nome de Deus. O ser humano continua a construir
um deus frágil, à sua míope imagem. Os Espíritos protectores poderão dar uma achega, mas serão sempre
tão limitados, tão infinitamente distantes de Deus.
Muitos são aqueles que os têm como representantes da mais alta sapiência, esquecendose que eles falam a nossa linguagem, ainda a nossa linguagem. Ajudarem-nos na luta contra as nossas
obsessões, limparem o ambiente dos nossos lares, ensinarem-nos a orar e compreender os profetas, serem
nossos amigos estando ao nosso lado nos momentos mais críticos, orarem connosco nos nossos
pensamentos e nos nossos sonhos, adocicarem-nos a vida, enfim, eis o majestoso papel dos Espíritos
protectores.
A nossa fé vai, antes de mais, para esta fantástica capacidade de transformação de um
assassino num anjo, de um facínora num cristo. Aqueles que nos protegem conhecem bem essas etapas.
São mestres das labutas, como nós o seremos um dia. Porque é que tudo é assim? Eis uma grande questão.
Nós já chegámos até aqui. Mas, cuidado! Isto está tudo preso com arames. De um
momento para o outro descambamos. É que não estamos tao distantes como pensamos daquilo que, por
hora, ainda condenamos com tanta veemência.
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Notícias de Novembro
Estudos Multidisciplinares
Terças-feiras, 20:30 – 21:30
Não cause estranheza a minha vinda às hostes espíritas. Como espiritualista assumida, e gratificando a Deus pela
abertura intelectual à verdade sem dogma, não parei no vício moral de absolutizar o saber já adquirido.
Vejo e entendo o alcance moral da doutrina espírita, que difere e tanto por esse aspecto de doutrinas não menos
ávidas de conhecimento, mas com menor apetência para o fazer e menor ênfase no sentimento do amor.
Vejo e entendo que a recta conduta, e o esforço posto na transformação íntima conducente a tal, é que valida
aos olhos de Deus o aprender, o saber, o conhecer.
Daí que, sem rebuço, após os contactos que sempre vamos travando com irmãos de crenças e espiritualidades
não exactamente iguais, tenha aceite o convite, com a maior das alegrias, para participar, neste particular com
funções dirigentes, no estudo aprofundado que esta até agora vossa e daqui em diante nossa instituição vai
encetar.
Vir dirigir esse estudo não é motivo, por si só, para que vos envaideçais, nem é motivo, para mim, para que me
diminua.
Dentro daquele princípio soberano de que vale mais que tudo a comunhão de sentimentos nobres, e a pureza de
intenções, e a genuína vontade de aprender, estarei feliz e realizada se puder encontrar esse ambiente espiritual.
É bom que não se esqueça que Deus revela-se aos simples e humildes – e todo o conhecimento vem de Deus,
porque está em Deus, e é Deus.
Quanto mais se enobrece o coração mais se expande a consciência e com maior profundidade e acuidade acede
ao reservatório imenso da Consciência cósmica. E assim, de grau em grau, o ser de divindade embrionária vai-se
desenvolvendo e metamorfoseando até atingir a sua plenitude de comunhão com o Ser supremo ao ponto de
dizer com o Cristo planetário “Eu e o Pai somos um”.
Em termos de linguagem é difícil de exprimir correctamente o efeito, mas é como se penetrássemos em Deus,
retribuindo o movimento efectuado com a criação de penetrar no criado.
Deus está em tudo, mas nós, cada um de nós, não estamos totalmente em Deus. Para conseguir essa plenitude,
há que trabalhar, há que esforçar-se por aprender, por corrigir, por fazer.
Sejam bem vindos.
Ficarei grata pelo vosso esforço, pela vossa dedicação, pelo vosso empenho.
Annie B.

“Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos - Actos, 17 (Paulo)”
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