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Graça Magalhães
O significado atribuído pelos homens ao Ser que concetualmente se designa por Deus precisa de ser (re)
descoberto pela inteligência e pela sensibilidade para além das significações culturais que lhe têm sido
atribuídas ao longo dos tempos. A proximidade ao Ser a que Jesus chamou ‘Pai’, que é o Nosso Pai, isto é,
de todos aqueles que compõem a humanidade, continua a ser um caminho pouco percorrido, revelando-se
urgente a sua realização. Ir ao encontro de Deus significa ir ao encontro do nosso Ser mais profundo e, logo,
ir ao encontro da humanidade.
Na obra ‘O Espiritismo na Arte’, Léon Denis explica que os sons, os perfumes, os
raios de luz, as cores existem na intimidade de cada ser, na medida da sua
evolução tal como existem na natureza e que constituem uma unidade perfeita
de vibrações que a arte procura reproduzir nas suas múltiplas manifestações
materiais.
Explica-nos que o sentido artístico evolui de vida em vida até chegar ao estado
de génio, no qual o artista compreende que Deus é a sua fonte de inspiração. A
evolução do espírito humano resultará, assim, da dedicação cada vez em formas
mais perfeitas ao Bem e ao Belo, as quais permitirão alegrias profundas incomparáveis. “Por meio da arte,

as forças cegas da natureza penetraram
em nós e adquiriram como que um reflexo
da

nossa

consciência

e

dos

nossos

sentimentos. A alma humana foi em
direção às coisas e a sua influência deulhes um modo mais intenso de vida e de
sensações; por intermédio dessa comunhão
a

alma

na

Terra

se

elevou

ao

conhecimento de si mesma, de seu papel e
de seu grande destino.” (Léon Dennis,
Espiritismo na Arte, março de 1922)

A cultura do Belo é um meio de prevenção e de superação da exteriorização de impulsos guerreiros e
bárbaros guardados na intimidade dos seres humanos. Ao envolver-se na contemplação do Belo, o coração
não tem necessidade de se envolver na busca do poder: usufruir da beleza vale incondicionalmente por si
mesmo e não como um meio de se obter algo: reconhecimento, dinheiro ou qualquer outro bem perecível.
O Belo, pelo contrário é vivido de forma absoluta e transformadora, convocando-nos à reverência à Vida e
ao que existe de mais sagrado em nós: a herança que o Pai nos legou na Criação – o Amor.

Desde finais do século XVIII que as descobertas realizadas pelo Homem levaram
ao nascimento de novas necessidades ligadas a novos conceitos de bem-estar e
satisfazendo apenas a visão da vida material. No entanto, a confiança e a paz
exigiam e continuam a exigir viver para além da transitoriedade. Por isso, o
mundo invisível tem aberto a mente humana a novos caminhos de
compreensão, os quais se tornam possíveis de palmilhar através do estudo e da
observação: as aparições dos espíritos desde as materializações mais densas às
mais subtis e radiosas e as conversas com os espíritos, nas quais os benfeitores
oferecem indicações sobre a vida no espaço e a sua grandiosidade de formas e
cores. O invisível manifesta-se no visível de inúmeras formas, sendo a música um
dos meios mais autênticos para criar abertura para a inspiração e para a
exteriorização do melhor de nós mesmos.
O ser que eleva muito alto o seu pensamento permitirá pela lei da atração
ligar-se a seres afins que misturarão o seu pensamento com o deles: “ É uma
obra imperecível esta transmissão através dos corpos fluídicos porque quando a
irradiação do pensamento é intensa, ela impressiona ao cérebro de tal maneira
que estes guardam sempre a marca da impressão recebida.” (Idem, 27 de janeiro
de 1922)

A função do Espiritismo é proporcionar temas que inspirem a viver uma vida
mais subtil, “uma fecundação, uma renovação completa de ideal que se

desfaria e se alteraria sob o domínio das teorias materialistas ou
dogmáticas. (…) Assim, o Espiritismo dá ao pensamento um novo e
poderoso impulso. Ele traça, na história dos seres e dos mundos, um
círculo imenso, que permite todos os sonhos, todos os voos da
imaginação; ele abre novas saídas para tudo o que se faz, o poder, a
grandeza, a beleza do Universo.” (Idem, maio de 1922)
Encontrar essas saídas requer a substituição da palavra e da literatura para

uma expressão da harmonia pura: “ a literatura torna-se pobre quando se
trata de reproduzir as formas superiores da atividade humana” (…) “ O
verdadeiro mérito literário, as qualidades de um belo estilo, consistem em
provocar o pensamento, as reflexões do leitor, em criar-lhe uma atmosfera
mental que contribui para desenvolver, para enriquecer as suas faculdades, as
suas forças morais. Sem dúvida, fazer pensar é nobre, mas o mais nobre
e o mais meritório é elevar a alma em direção às alturas onde todas

essas faculdades se desenvolvem na luz e no amor. A poesia, na
realidade, é apenas uma forma de música. Ela é submetida às mesmas leis do
ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores” (Idem,
maio de 1922)

Afirma o espírito que se deu a conhecer com o nome de

O Esteta, na obra já referida: “Esta palavra, arte,
quase mágica, significa: irradiação, emanando
de um campo supracósmico; essa irradiação
mantém no nosso mundo a luz, a grandeza, o
poder, a beleza, a bondade, que emanam do
foco que forma o centro do campo fluídico
divino.” (…) “a arte é, para o ser humano, o
chamado do campo divino. Quanto mais um ser,
por sua vontade e por seus atos, se aproxima de
Deus, mais ele está apto a sentir os eflúvios e as
vibrações divinas. Segundo a sua evolução, essas
vibrações se traduzirão por criação de virtudes,
com a palavra virtude sendo tomada em um
sentido bastante geral. Em minha consciência
ela significa tudo o que é digno de ser amado.”
(Idem, 17 de fevereiro de 1922)

Este mesmo Espírito ainda afirma: “ A arte,
mensageira do divino, é a chama que jamais se
deve apagar, ela deve fazer compreender que a
beleza e a glória de Deus são infinitas. Pode
haver arte mesmo nas mais pequenas ações se,
adaptando-se ao meio onde age, a irradiação
divina que se exterioriza espalha ao seu redor
uma chuva de ondas benéficas.” (Idem, 17 de
fevereiro de 1922)

O Equívoco
Do
Amor
Arlindo Pinho

O Amor, essência da vida, da paz, da evolução; o combustível necessário e indispensável para
alcançarmos a perfeição; a própria essência de Deus; fagulha divina depositada em nós; a
verdadeira essência do ser, que nos eleva e nos liga a Deus. Fagulha essa, que temos por dever
despertar em nós, para desenvolve-la, faze-la crescer e dela tirarmos todas as forças
necessárias para a nossa caminhada evolutiva. Mas, essa força superior, continua a não ser
sentida pela maioria de nós, e pior ainda, não compreendida, aproveitamos-lhe o nome para
fazer as coisas mais horríveis que podemos imaginar á face da Terra: matar, explorar, enganar…
quantos crimes cometidos em nome do “amor”? Quantas desilusões pelo amor, que dele
mesmo só deu o nome? Quantas divisões de famílias, de amigos, de regiões, de países por
causa do amor? Melhor dizendo, a falta dele, pois apenas existia na palavra, no nome, mas
jamais no coração.
O dito amor conjugal, que na maioria dos casos não existe, tem sido o responsável por inúmeras
tragedias domésticas, por separações de casais e por muita e grande violência.
O amor fraterno, que deveria unir os irmãos, nascidos e criados sob o mesmo teto, filhos dos
mesmos pais, em todos os lares, faz com que se maltratem, se desrespeitem e se ofendam,
gerando inimizades por vezes irreversíveis nesta vida.
O amor á pátria, só tem gerado grandes conflitos entre nações e crises económicas em muitos
países, levando a fome, a falta de condições de vida e enormes sofrimentos a esses povos; e o
dinheiro, que poderia ser utilizado para matar a fome, aliviar o sofrimento e dar melhores
condições de vida, passa a ser usado no fabrico ou compra de armas, que apenas e só, servirão
para ceifar vidas e aumentar mais ainda o já insustentável sofrimento desses seres.
Nas religiões, o denominado pelos homens de “amor divino”, criou apenas divisão, ódio e
repulsa entre os homens, tendo em tempos dado origem às cruzadas e santa inquisição, que
juntas, tiraram mais vidas em nome do amor, que as maiores guerras do planeta; crimes e
torturas horrendas, que até mesmo para aqueles que investigam esses fatos históricos, têm
dificuldade em acreditar. Mas, este amor, continua a ser usado para matar, ainda hoje. O nome
de Deus, essência do próprio Amor, é usado para destruir vidas e bens, como que se Deus
necessitasse de ajuda de qualquer de nós para fazer o que quer que fosse. Em poucos segundos
a Terra ou a parte dela que Deus quisesse, seria desfeita como se nunca tivesse existido, quanta
prepotência; quanta importância o homem dá a si próprio, sem se lembrar que é uma
insignificância perante a criação dos Universos. Deus dá vida, Deus cria vida, Deus não acaba
nem quer que ninguém sequer pense, em acabar com ela. “Não matarás”, é um dos 10
mandamentos Universais para os homens, mandamento de ordem completamente moral, sem
religião, país, continente ou raça, é um mandamento para toda a humanidade.

Onde têm os homens a inteligência e a capacidade de raciocínio que Deus lhes pôs á
disposição? Quem pensarão alguns homens que são? Donos de Deus ou que Deus é seu
empregado? A quem pediu Deus para matar em seu nome, se a sua ordem é o inverso? Se
alguém disser que Ele o fez, poderemos garantir que é um dos maiores mentirosos á face
da Terra. Todos os homens são seus filhos, são obra da sua criação, não existem para Deus
melhores ou piores, apenas uns, estão em estados de evolução mais avançados que
outros, e se assim é, estes apenas têm a responsabilidade de auxiliar os mais atrasados,
de modo a que também os possam alcançar, não a tentar eliminá-los, como se fossem
uma praga e não filhos do mesmo e único Deus.
Todos os homens são filhos de Deus quer acreditem ou não, quer sigam uma ou outra
religião, quer o chamem de Deus ou lhe deem outro qualquer nome. Mas os homens não
se querem dar ao trabalho de raciocinar, preferindo deixar-se guiar sem trabalho
nenhum, por aqueles que se dizem representantes de Deus, fazendo simplesmente o que
eles querem e não o que Deus quer. Quanta ignorância na mente de uns, prepotência,
arrogância, vaidade, orgulho e maldade na mente de outros.
Existem líderes religiosos que se acham verdadeiros deuses, e na verdade nem acreditam
no verdadeiro, ou não fariam o que fazem, pois não seguem suas Leis, e invertem os
valores e ensinamentos de modo a saírem favorecidos. O Amor, que deveriam
exemplificar, passa a ódio por todos os que não querem segui-los e não pensam como
eles; espalham a morte e o medo em vez do Amor, que deveria ser sua principal missão.
Estas coisas também já se passavam na época em que Jesus esteve entre nós, e foi por
isso que ensinou e exemplificou em toda a sua vida na Terra, o que era o Amor, o
verdadeiro Amor; e também foi por isso, que disse a seus discípulos que era um
mandamento novo “Amai-vos como eu vos amei”. Claro que essa palavra “amor” não era
nova, o amor sempre existiu, o que não tinha sido, era compreendido, como hoje
continua não sendo, o Amor que o Cristo nos apresentava, era novo sim, novo porque era
o verdadeiro, novo porque ninguém imaginava que o amor de verdade agia na nossa vida
da maneira que Jesus o demonstrou, novo porque daquele modo ninguém ainda o tinha
conseguido pôr na prática.
O Amor verdadeiro, o que Jesus nos ensinou e demonstrou em todas as atitudes, não
separa ninguém, esse Amor não engana, não maltrata, não prejudica, não humilha, não
explora, não cria conflitos nem guerras, não dá espaço para o odio, para a vaidade, para a
arrogância, para a prepotência, para a inveja, para o ciúme, para a maledicência nem para
qualquer tipo de descriminação. O Amor verdadeiro compreende, tolera, ajuda, perdoa
sempre, eleva-nos e torna-nos humildes e bons.
O Amor é a essência da própria vida, de todos os seres, e está presente em toda a obra
da criação e em todos os níveis ou estágios evolutivos, desde o mais simples dos átomos,
até á mais complexa organização do Universo, e por isso, em tudo podemos senti-lo.
Nós somos filhos do Amor, e está mais que na hora de aprendermos a cultiva-lo na nossa
vida, até que consigamos guiar-nos por ele em todos os nossos comportamentos, bem
como, em todos os pensamentos e palavras, atos e atitudes, só assim, e só então,
alcançaremos a perfeição a que estamos destinados.
Que o Bom Mestre, nosso Irmão Maior, continue a auxiliar-nos nesta caminhada,
continuando a ajudar os doentes que somos e por quem Ele veio um dia. Como Ele
próprio o disse: “Eu vim para os doentes e não para os sãos”. E que um auxilio especial e
maior, possa chegar àqueles que têm um amor mais equivocado.

Ser Espírita
António Soares

Dizem que ser espírita não é para todos, é coisa de santo. No entanto, Allan Kardec ao afirmar que ser espírita é
esforçar-se pela sua transformação moral, é trabalhar para vencer suas tendências para o mal, está a querer dizer
que qualquer um de nós pode ser espírita, pois o espírita não é mais do que uma pessoa comum, com suas
virtudes e imperfeições. Ser espírita é apenas estar mais atento aos sinais que vamos recebendo durante nossa
caminhada terrena, e assim aproveitarmos melhor as oportunidades que nos são concedidas para nosso
aprimoramento moral.
Não se pode ser espírita sem falar de Espiritismo, assim como não se pode desempenhar uma determinada
profissão sem a ferramenta adequada. Daí a pergunta: O Espiritismo é uma religião?
Não, não é. Allan Kardec definiu o Espiritismo de forma bem clara e transparente.
“ Porque então declaramos, que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas
ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto; desperta exclusivamente
uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí
senão uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé; uma casta
sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimónias e de privilégios; não o separaria das ideias de
misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes se levantou a opinião pública. Não tendo o Espiritismo
nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um
título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz: Doutrina Filosófica e
Moral. “
Não sendo o Espiritismo uma religião, e sabendo que em todas as religiões e doutrinas existem pessoas boas e
más, pessoas caridosas e outras insensíveis ao sofrimento alheio, qual a vantagem de ser espírita? Será que os
espíritas são melhores do que os outros?
Somos todos iguais. Encontramo-nos todos no mesmo patamar evolutivo. Mas se há vantagem em ser espírita,
essa, é o proveito que cada um tira para si do conhecimento que vai adquirindo através das orientações dadas
pelo Espiritismo. Orientações, que nos ajudam a compreender a necessidade da transformação interior, ao
estudo e à compreensão da finalidade da reencarnação, da comunicabilidade com os Espíritos, da pluralidade dos
mundos habitados, da lei da causa e efeito.
O espírita é aquele que encontra no Espiritismo, resposta ás suas dúvidas existenciais, que sabe que é um espírito
imortal em mais uma oportunidade concedida, com o objectivo de aperfeiçoar seu crescimento moral, tentando
ser hoje melhor do que foi ontem, para amanhã ser ainda melhor do que é hoje. O espírita necessita de vigilância
e oração, para não se desviar do caminho dos desafios redentores da vida, pois sabe que o orgulho e o egoísmo,
são seus maiores inimigos.

Sendo assim, para ser espírita, basta ler a “ Obra da Codificação “, assistir
a palestras, receber passes, integrar os trabalhos no Centro Espírita?
Allan Kardec no “ Evangelho Segundo o Espiritismo “ no cap. 17 item 4
esclarece:
“ Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e
sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O Espírito que
nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe percepção mais
clara do futuro; os princípios da Doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos
outros se conservam inertes. Em suma: é tocado no coração, pelo que
inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam
para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o
verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos
esforços que emprega para domar suas inclinações más.
Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que
aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre
o consegue, se tem firme a vontade.”
Com este esclarecimento, deduzimos que para ser espirita não basta
somente ser trabalhador no Centro Espírita, assistir a palestras, receber
passes, mas sim o querer e a vontade cada vez maior de nos tornarmos
cada vez melhores, o autoconhecimento que vai reflectir em nós a
transformação moral, o comportamento equilibrado e de amor, tanto na
família como no trabalho e na sociedade. O Espírito de Verdade convidanos a comprovar aquilo que somos, através de nossas atitudes de amor,
de fraternidade e de caridade. Convida-nos a olhar o outro como um
irmão, irmão esse, que devemos aprender a amar apesar de seus defeitos
e imperfeições. E mais, adverte-nos que só pela prática das virtudes, e da
busca constante da iluminação através do estudo, nos libertaremos do
homem velho que ainda temos enraizado dentro de nós.
Ser espírita é um desafio, não para vencer ninguém, nem ser melhor do
que o outro, ou mais poderoso, mas sim, um desafio para nos
conhecermos melhor, para assim vencermos nossas imperfeições e
podermo-nos aproximar do caminho que a tanto nos incentiva nosso
modelo e guia, Jesus. Não é esperar que Deus desça até nós, é subir ao
encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para
melhorar sempre.
“ O verdadeiro espirita não é aquele que crê nas manifestações,
mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos Espíritos.
De nada serve crer, se a crença não o faz dar um passo à frente
no caminho do progresso, e não o torna melhor para o seu
próximo.”
É por isso que vale a pena ser espirita. Enquanto outras doutrinas
oferecem o Céu com facilidade, até mediante pagamento, o Espiritismo
esclarece-nos da luta constante que o homem tem de travar consigo
mesmo para poder avançar no seu processo de evolução intelectual,
moral e espiritual.

joão de siena/a. pinho da silva
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Dia de Natal de 1940
Sentada ao lume com os netos, Rosa mexia as castanhas para que a assadura fosse uniforme.
Na aldeia nas terras de Cambra não havia luz eléctrica; por isso, a tarde meia enchia de sombras o
dia e o interior da habitação. O calor do lume aquecia as partes do corpo que lhe estivessem viradas; o frio que
entrava por muitas frestas tomava conta do resto.
Era, pois, dia de Natal, e a falecida mãe de Rosa veio visitá-la e enquanto esta assava as castanhas
aquela afagava os bisnetos, que até eram alguém que já lhes tinham sido antepassados consanguíneos.
Em Portugal a guerra fazia-se sentir principalmente na fome, mas ali, onde não havia luz eléctrica e,
por esse motivo, nada se sabia do mundo onde havia luz eléctrica, as castanhas apanhadas no chão de algum
castanheiro isolado lá iam compondo o estômago.
Com mais fome ou com menos fome, com mais frio ou com menos frio, tinham todos ido à missa
festiva beijar o menino.

Por esses mesmos dias de 1940
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.

9
As minhas prerrogativas na jovem colónia Justiça e Trabalho nada têm de extraordinário, pelo que
embora possa circular como habitante por todos os sectores, departamentos e edifícios, não posso abrir todas as
portas. Assim, coisas há que por aqui se fazem de que apenas sei a explicação que dão, algumas vezes bastante
genéricas. E coisas há que sei que devo por enquanto guardar segredo, no que concerne à revelação à Terra.
Desde logo esclareço que a edificação da colónia não partiu do zero, porque alguns pioneiros já
haviam construído um modesto posto; quando planos superiores decidiram avançar com projectos maiores para
esta localização, foi solicitada permissão aos pioneiros, coisa que, obviamente, foi dada com entusiasmo e gratidão.
Os fundadores, seja no plano físico, seja no plano extra-físico, são seres generosos que querem o
melhor para os pósteros.

Adiante. Hoje falarei algumas linhas sobre o sector Tempo, particularmente sobre o edifício
Europa. Pois no edifício Europa temos a História deste continente desde recuados tempos, mas a História real e
completa, que não a vista simplesmente pela óptica dos vencedores, e que contempla a dissecação das
intenções que presidiram à acções, sem esquecer tudo aquilo que a respeito se passa no mundo espiritual, que
é bem mais volumoso e decisivo que o deliberado no mundo dos homens e que com este se interliga e conecta.
Tenha-se sempre em conta que, neste jogo de forças e relativamente ao mundo dos homens, há
a acção dos planos superiores e dos planos inferiores.
Consultando aqui a História, constata-se que apesar de até agora ter imperado a Lei de
Destruição, a força motriz não impediu nem desviou as contas do Cristo e seus prepostos.
História é passado, Projecção é futuro. Este futuro existe projectado; mesmo tendo em conta
algumas variáveis, há pontos – metas – que deverão ser atingidos. Se os homens se quiserem arvorar em donos
e senhores do tempo e do espaço, a Providência, sábia e divina, se encarregará de repor as vontades nos
competentes lugares.
Esta guerra é exemplo castigador do orgulho, do egoísmo e da insensatez.
(Quando deixará de ser necessário os desencarnes colectivos em larga escala como forma de
resgate?)
(E, não, não há linguagem com que aqui descreva as viagens virtuais no tempo.)

*

Os judeus que vão desencarnando (aqueles que nos cabem recolher e tratar) vítimas do
genocídio perpetrado por outros homens – perpetrado por um conluio de homens e espíritos, perversos uns e
outros, seguem aqui os trâmites normais para estas circunstâncias: feita a triagem na “Urgência” (para usar a
imagem que torna de imediato perceptível o procedimento) instalada nas duas das torres de entrada, se o
estado vibratório é de baixo teor, fruto de sentimentos perturbados, vão para o espaço “Quarentena”, onde o
socorro imediato é à base de sonoterapia.
O passo seguinte para estes, e passo primeiro para aqueles que são portadores de um estado
consciencial já mais elevado, é os Hospitais Gerais do sector Saúde, onde permanecem até que adquiram
perfeita lucidez e aceitação das superiores leis morais que regem a vida universal.
Têm um bairro próximo do “deserto” (dirão que é ironia: são vizinhos dos árabes. A boa
convivência futura começa aqui. É a didáctica do amor), têm uma “sinagoga” onde juntos oram, e têm um rabino
respeitável, porque pelo menos nos primeiros tempos precisam de uma figura confiável que os grupe.

O Portugal mental é mais árabe e judeu do que romano; a simpatia estende-se para além da
Crosta.

continua

Seminário Internacional em Vale de Cambra discute a
relação entre espírito e saúde
Seis oradores, sete temas preencheram o Seminário sobre Medicina e Espiritualidade que
abordou o tópico “As Doenças físicas e psicológicas como reflexo de desajustes da alma”, que
teve lugar no passado dia 28 de Maio, no Centro Cultural Maceira de Cambra, em Vale de
Cambra.
António Pinho Silva, licenciado em Filosofia e presidente da
Associação Cultural Espírita Mudança Interior (ACEMI) trouxe o
tema “Perispírito e doença”, baseado na obra de referência
Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Citando as obras de Allan
Kardec e outros autores sobre Física e Espiritismo, o orador
começou por clarificar a definição e constituição do perispírito
que, pelo menos para os espíritos ligados à Terra, “é o resultado
da aglutinação da energia cósmica matriz adequada à natureza de
nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão
energética da alma (força espiritual), comportando-se, depois
dessa agregação, como uma estrutura de categoria
eletromagnética”. Concretamente quanto à relação entre
perispírito e doença, António Pinho Silva refere que a saúde e equilíbrio físicos são mantidos
pela acção fundamental do sistema imunológico que, por sua vez, é sustentado pelo perispírito.
Evidência disso, resulta, por exemplo, até do facto de que a deficiência imunológica, segundo
bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a factores que dizem, principalmente, com
o equilíbrio emocional”. O orador acrescentou ainda que “o comprometimento psíquico - a
reflectir, seguidamente, a própria história do Espírito - pode repercutir na acção sustentadora
do psicossoma, provocando o enfraquecimento das defesas orgânicas e o consequente
desequilíbrio homeostático. Recomposta a harmonia mental - dentro das possibilidades
cármicas -, as forças perispiríticas de sustentação, desbloqueadas, voltam a operar, reactivando
a imunologia”. Quanto à questão controversa sobre se todas as doenças têm uma origem
espiritual, o dirigente espírita defende que “todas as ocorrências de carácter patológico, em
princípio, têm a sua génese em disfunções dos centros vitais, e estes, em seu dinamismo apenas
reflectem o estado da mente. Pensamento equilibrado, harmonizado com o Bem, significa fluxo
normal da energia vital, sob o comando dos centros de força, traduzindo, de consequência,
regularidade fisiológica”. Por outras palavras, “mente serena, limpa e amorosa, sustentando
harmoniosamente um campo perispirítico, representa perfeita saúde física. Ao contrário, mente
doente, com as forças psicossómicas em regime de disfunção, significa corpo enfermo”.

As 3 maiores forças da alma
Samira Turconi, especialista em Análises Clínicas e membro
da Associação Médico- Espírita da Serra Gaúcha (AME-SG),
reforçou a tese da origem espiritual da doença na sua
palestra sobre a “Força do Pensamento”. Para a oradora,
“as doenças são estados anómalos do Espírito” e, citando
Emmanuel, “a saúde é a perfeita harmonia da alma”. Mas
saúde é também a conjugação das “3 maiores forças da
alma”: o sentimento, ou força afectiva; o pensamento, ou
força criativa; e a vontade, ou força efectiva. Citando
trabalhos antigos de autores como Robert Ader, Candace
Pert ou Bruce Lipton, Samira Turconi afirma que “o ADN age
sob o comando do espírito diante da lei de causa-efeito e
que as nossas células se alimentam dos pensamentos que
emitimos”, pois “é o padrão mental e emocional que vai
activar, inibir ou reforçar as pré-disposições no ADN”.
Na sua segunda intervenção, Samira Turconi abordou a culpa e a mágoa como origem de
doenças, distinguindo entre culpa saudável ou terapêutica e a culpa patológica. “É necessário
rompermos a cristalização da culpa e da mágoa no nosso organismo”, alertou.

“Estamos a perder as nossas crianças nos quartos dos nossos lares”
O alerta foi lançado pelo pediatra Vitório Turconi, presidente da AMESG, na palestra subordinada ao tema “Família, planeamento divino
para a evolução do espírito”. O orador explorou o capítulo 12,
Educação no lar, do livro “Caminho, Verdade e Vida”, psicografado por
Chico Xavier, alertando que “a tarefa doméstica nunca será uma
válvula para gozos improdutivos”. O orador lembrou ainda para os
perigos da dependência química e tecnológica e para a urgência de
cada um entender “a importância que tem como pai, filho e
educador”.

Medicina & Espiritualidade
As doenças físicas e psicológicas como reflexo dos
desajustes da alma

Carlos Figueiredo, engenheiro, gestor de inovação e trabalhador na Associação Cultural
Espiritualista de Viseu (ASCEV) e Filipa Ribeiro, socióloga da educação, apresentaram os
resultados de uma investigação que, pela primeira vez em Portugal: estudou a relação entre
emoções, personalidade e prática/ ideação suicida; caracterizou e comparou a abordagem
espírita e médica no que toca a práticas espirituais,
personalidade e controlo emocional e questiona
como, na prática, a complementaridade entre
abordagem médica e espírita podem conviver no
atendimento a indivíduos com ideação suicida. O
foco deste estudo nas emoções deve-se ao facto
destas serem tendências de acção, unidades
cognitivas e afectivas, que organizam padrões
comportamentais directos. Neste estudo, a
regulação emocional é um conceito multidimensional
que envolve: (a) consciência e compreensão das
emoções; (b) aceitação das emoções; (c) capacidade
para monitorizar comportamentos impulsivos e
proceder de acordo com objectivos desejáveis na
presença de emoções “negativas”; (d) capacidade de
utilizar estratégias de regulação emocional que
modulem flexivelmente respostas emocionais que considerem os objectivos individuais e as
exigências situacionais. Os oradores esclareceram que “o grande objectivo que nos guiou foi o
de contribuir para a análise do fenómeno do suicídio na idade adulta através de uma abordagem
que conciliasse os contributos da Ciência e do Espiritismo”. Para isso, entrevistaram 165 pessoas,
tendo sobrado 97 questionários válidos, sobre características da personalidade como a
impulsividade, o nível de interiorização religiosa e/ou espiritual. Verificou-se que os utentes de
centros espíritas revelam mais esperança, uma maior busca pelo sentido da vida, uma maior
propensão para o auto-dano e mais impulsividade em situações negativas. No grupo de utentes
do serviço de psiquiatria existe uma maior regulação emocional, o que pode ser explicado pela
medicação que actua essencialmente ao nível dos neurotransmissores cerebrais, mas também
uma maior taxa de reincidência, ou seja, há uma maior relação cíclica entre auto-dano e controlo
emocional. Ou seja, enquanto que os utentes do centro espírita revelam um maior foco na
mudança de comportamento baseada num maior conhecimento e maturidade, no hospital há
um maior foco em resolver um problema pontual do indivíduo num determinado momento.
Com este estudo traz-se, assim, para o âmbito da análise científica a abordagem de centros
espíritas ao suicídio e percebe-se, com base em dados empíricos da realidade portuguesa, até
que ponto é cientificamente relevante falar em complementaridade entre o tratamento
espiritual e médico psiquiátrico no contexto do suicídio. Os autores consideraram que a ligação
entre um e outro só pode ser feito com um conhecimento mais detalhado não só do perfil
psiquiátrico, cognitivo-emocional e religioso dos indivíduos, como também dos instrumentos
clínicos, de avaliação e os que são usados em centros espíritas ou proporcionados pelo estudo
do Espiritismo. Referiu-se ainda que, num país onde muito recentemente, ditadura proibiu a
investigação sobre fenómenos psíquicos, está na altura do movimento espírita trabalhar nesse
sentido e não usar a ciência apenas no nome de eventos, mas promover realmente um
intercâmbio de saberes.

Cancro e espírito
Paula Silva, médica de cuidados paliativos e presidente da Associação Médico-Espírita do Norte,
explorou a hipótese de uma eventual origem espiritual
para o cancro. A oradora explicou que “a base de todo
o processo de cancro localiza-se na célula e pode surgir
numa célula de qualquer tecido constituinte de
qualquer órgão ou estrutura do organismo”.O cancro
surge quando há uma falha nos mecanismos de
controlo das mutações celulares. “O controlo
imunológico que surge em resposta a um processo
inflamatório local associado ao processo tumoral e em
resposta ao aparecimento de diferentes antigénios nessas células transformadas. Estas
alterações desencadeiam uma resposta imunológica complexa com destaque para a intervenção
dos linfócitos TCD4 e CD8, macrófagos e células dendríticas. O sistema imunológico tem como
função eliminar as células com tendência tumoral ou tumorais do nosso organismo”, explica a
médica, para quem, “à luz do conhecimento actual a etiologia do cancro é explicada pela
interação entre fatores genéticos, denominados predisponentes, com fatores ambientais,
denominados desencadeantes”. Também se entende que o cancro é o resultado de uma
complexa interação entre agressões ambientais e suscetibilidade genética. No entanto, há um
mistério para resolver: “É que se pode ter o gene predisponente e não ter cancro, pode-se ter o
fator desencadeante e não ter cancro ou pode-se não ter o fator desencadeante e ter cancro.
Por outro lado, nem todas as pessoas com a mesma predisposição genética, submetidas a
factores ambientais semelhantes desenvolvem doença oncológica e a mesma neoplasia, com o
mesmo estádio apresenta evolução muito diferente de individuo para individuo”, refere Paula
Silva, adiantando que, para já, a Ciência deixa “estas explicações à mercê do acaso, fruto de uma
probabilidade estatística”. Portanto, “o problema é que, depois de percebermos que temos que
excluir o acaso para explicar a origem das doenças em geral e do cancro em particular, à luz do
paradigma materialista, não conseguimos avançar mais”, reforça. Se as células obedecem ao
perispírito e este é a expressão da nossa alma, “os genes predisponentes ao cancro estão lá não
fruto do acaso no momento da conceção em que aleatoriamente se dá a junção de um
espermatozoide com o óvulo, mas porque, por um lado, existe uma sintonia magnética entre
um determinado espermatozoide e o óvulo que contêm a carga genética que permitirá cumprir
o plano determinado para aquela experiência e, por outro lado, desde o momento da
fecundação, é exercida uma influência do perispírito como elemento modelador daquele ser,
induzindo a formação de determinados de genes que levam ao aparecimento ou à predisposição
de doenças que, no fundo, expressam os seus distúrbios adquiridos em vidas passadas”, afirmou
a oradora. Assim, também Paula Silva veio reforçar a tese de que “saúde ou doença é uma
escolha nossa” e que “a doença surge como um estado secundário decorrente da distonia da
mente que, por sua vez, perturba o equilíbrio celular e que, no caso do cancro, vai levar à
activação dos oncogenes, permitindo, assim, o seu aparecimento”.

Este seminário Medicina e Espiritualidade resultou de uma parceria entre a ACEMI e a AMENorte e contou com o apoio da Câmara Municipal de Vale de Cambra, que esteve representada
no evento pela vereadora da cultura, Daniela Silva, que congratulou a organização por fazer com
que o concelho se torne conhecido para visitantes internacionais e nacionais “pelos melhores
motivos”.

29 e 30/04: ENJE (Braga). Rita, Marta, Bruna, Patrícia

09/05: Paula Zamp
na ACEMI

