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O GRITO MAIS TRÁGICO
O artigo de abertura do último Boletim Informativo da ACEMI, nº 129, (O grito mais trágico que
marcou o Ocidente), é fértil em passagens cruciais, ricas de sentido. Uma delas afirma: “com Jesus,
a vulnerabilidade sobe ao estatuto de caminho directo para Deus. A cruz é libertadora”; uma outra
alude ao Salmo 22, composto mais de meio milénio antes da paixão e morte do Messias. Concordo
com Margarida Azevedo, a autora, que o famoso brado na cruz não foi de revolta; e vou mais longe:
não me parece um assomo de vulnerabilidade, um queixume. Sempre cônscio de si, o Cordeiro
fidelíssimo NUNCA SE SENTIU ABANDONADO PELO PAI, mormente ao consumar-se um desígnio
superior de ambos: o drama da Paixão. Por outro lado, o indizível Pai Criador, omnipresente a toda
a efeméride em qualquer recanto do Universo, por sua natureza toda amor não abandonaria um
filho (como bem diz outra profunda frase do artigo).
Conforme o teor, os biblistas classificam os salmos como doxológicos ou de louvor, precatórios,
penitenciais… e proféticos, ou messiânicos. O salmo 22, nitidamente profético, refere com
antecedência plurissecular minúcias da Paixão do Messias; logo o 1º versículo prediz algo que, ao
olhar humano, parece o abandono trágico bradado pelo Cordeiro; adiante, o salmo alude aos seus
ossos incólumes (diferindo dos dois companheiros de suplício, cujas pernas foram fraturadas pelos
executores, como era costume); e prediz o sorteio das vestes do Mártir sublime, como também
sucedeu.
Familiarizado com os Textos Sagrados, o Divino Amigo mencionava-os amiúde no seu ministério. O
brado antes de expirar (longe de um lamento de Quem nunca se queixou de ingratidão e injustiças
que sofreu), só podia ser uma citação deliberada e intencional do Salmo 22, versículo 1º: “Pai, Pai,
por que me abandonaste”.
Com o dramático brado reboando pelos milénios, o Rabi adorável reafirmava-se o Messias
prometido, chancelava solenemente a grandiosa missão cumprida: SOU EU, AQUELE QUE AS
ESCRITURAS ANUNCIARAM durante séculos.
Queixume, vulnerabilidade, sensação de abandono? Parece improvável: momentos antes, o divino
agonizante, lúcido e tocado pela pureza límpida de Dimas arrependido, confortou-o com palavras
de força e segurança: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nem esqueçamos: o Cordeiro sem
mácula de defeção, despreocupado de defender-se perante Caifás, Herodes, Pilatos, tinha poder
para os neutralizar a todos, mais a tropa romana e a turba desvairada. Poder sem ostentação nem
espalhafato, que horas antes exercera tranquilamente, ao ser preso; e não para se defender, antes
para proteger Pedro e os outros discípulos. Recordemos:
O Bom Pastor prescindiu da generosa defesa de Pedro, mandou-o embainhar a espada com que
ferira o soldado Malco. A narrativa evangélica não refere a mínima reação dos soldados contra o
precipitado discípulo e seus companheiros: facto espantoso, quando o normal seria a orgulhosa
tropa romana reagir sem dó nem piedade. Como ocorreu semelhante prodígio, senão pelo poder
ilimitado, pacífico, nada ostensivo, do Bom Pastor cioso de proteger as suas ovelhas?
Com sincero apreço pelo artigo de Margarida Azevedo, trago a diálogo fraterno estas
considerações. Cordiais saudações para a prezada confreira e para o prestimoso Boletim
Informativo “on line” da ACEMI (http://acemi.pt), cujas páginas acolheram uma questão de tanta
relevância e tão pouco examinada entre nós.
Gaia, 16/9/2018
João Xavier de Almeida

António Soares

Dando continuidade à interpretação da parábola do filho pródigo, apercebemo-nos de que a
alegria perante o arrependimento daqueles que se desviaram do caminho do bem, mas que
com humildade souberam reconhecer a tempo seus erros, faz despertar noutros que se
apelidam de crentes e cumpridores dos preceitos de Deus, sentimentos de egoísmo, de inveja,
de raiva, de ciúme, de indiferença, etc…

A esses, podemos relaciona-los ao filho mais velho, pois que representam precisamente todos
aqueles que se auto proclamam de escolhidos de Deus. São aqueles que se pavoneiam pelas
igrejas fazendo alarde de sua fé oca, procuram lugares de destaque em eventos para recolha
de fundos, mostrando-se generosos em doar avultadas quantias de dinheiro perante os
presentes, mas quando sós, agem como o levita perante a dificuldade alheia, negando ajuda
ao necessitado, fazendo vir à tona toda sua indiferença perante os pobres, pois que não são
dignos de ser chamados filhos de Deus por culpa de suas iniquidades. Esses ainda não
conseguiram entender o que Jesus quis dizer: “Os sãos não necessitam de médico, mas, sim,
os que estão doentes; Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao
arrependimento”.
Assim, o irmão mais velho, de tão indignado e desrespeitado que se sente, nem quer ouvir
falar das leis do Pai. Fecha os ouvidos à sua palavra, e acusa de ter sido ignorado, pois como
cumpridor dos preceitos, era ele o merecedor dos elogios, e não o irmão que pecou, não
merecendo por isso perdão nem compaixão. Ciumento e invejoso, demonstra também todo
seu egoísmo, chamando a si todas as atenções, pois se sente o único digno de alcançar a vida
eterna.
Demonstra assim sua hipocrisia, pois o cumprimento de suas obrigações, não tinham senão
como objetivo a recompensa. Era interesseiro, vivia numa aparência exterior, quando na
verdade, seu interior era completamente vazio, privo de sentimentos.
Como fazê-lo entender que quando se ama o Pai de verdade, estamos com Ele, e quando
seguimos com retidão suas leis, tudo o que é do Pai, também é nosso? Toda sua obra é nossa
herança, para que a usemos no nosso progresso intelectual e moral, pois aquele que vive com
o Pai, desfruta já de alegria e festejos constantes, ao passo que todos aqueles que como seu
irmão, querem volver aos caminhos do amor, para esses sim, haja alegria, pois a ovelha
perdida foi encontrada; esse filho que estava morto renasceu.

O espírito arrependido sabe da gravidade de suas
faltas, e sabe que não deve voltar a cair, avançando
em sentido contrário ao que fez com que errasse. É
o arrependimento e a humildade em reconhecer,
que nos leva ao reajuste com outros espíritos. Mas
nem sempre cumprimos as promessas feitas antes
de reencarnarmos, pois, com o esquecimento de
nossas vidas passadas, e sem o conhecimento de
nossos propósitos, acabamos a maior parte das
vezes por cair nos mesmos erros.
O reconhecimento de nossas culpas, é um passo
grande em nossa caminhada evolutiva. Não
reconhecê-las, é atrasar nosso crescimento
intelectual e moral, é estacionar no caminho da
humildade, é sermos orgulhosos. Reconhecer a
própria culpa, é sinal de transformação, de querer
aprender, e o aprender não é sinonimo de
inferioridade, pelo contrário, aprender dá-nos mais
conhecimentos, torna-nos mais capazes, e, fortalece
em nós a vontade de iniciarmos nossa mudança
interior, tornando cada vez mais claro o caminho da
sublimação.
“Se te sentes ligado à Esfera Superior por teus atos e
diretrizes, palavras e pensamentos, não te
encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças,
em circunstância alguma, de que Deus é Pai de
todos, e, se te ajudou para estares com Ele, é para
que estejas com Ele, ajudando os outros”.
Emmanuel, Palavras de Vida Eterna/Chico Xavier
A lei de Deus não deve ser obedecida “porque sim”,
mas porque é o caminho natural para a
autorrealização do homem.
Meditemos pois, em qual dos dois irmãos encaixa
nosso perfil. No do esbanjador de recursos que o Pai
nos dá para nossa caminhada de aprendizagem, ou
no do egoísta, invejoso e ciumento. No fundo, não
importa qual, pois o importante é reconhecer que,
quando nos desviamos do caminho do amor,
necessitamos de força, coragem e determinação
para corrigir nossas falhas, e, poder assim voltar a
trilhar o percurso que nos faz crescer intelectual e
moralmente,
para
podermos
evoluir
espiritualmente.

3 perguntas a…
Joana Santos

1. Quem é Joana Santos e o que é stand up comedy?
Sou uma jovem médica de 26 anos que vive no Porto e que nos tempos livres se dedica a fazer stand-up
comedy, ou seja, tento fazer os outros rir fazendo observações sobre o mundo em que vivemos.
O que me fascina mais no stand-up comedy é a simplicidade da perfomance: temos como único recurso um
microfone e o palco o que nos deixa completamente indefesos perante o público e muito próximos dele.
Este tipo de arte perfomativa já existe há décadas nos Estados Unidos. Em Portugal teve uma grande
expansão com o programa "Levanta-te e ri" e desde então tém-se mantido viva. No Porto,por exemplo,
existem espetáculos todas as semanas em vários bares para quem quiser conhecer os humoristas que temos
por cá.

2. Como é que caíste no espiritismo?
Sempre tive uma educação cristã (estudei num colégio de freiras e frequentei a catequete) mas, apesar de
acreditar na existência de algo superior a nós havia muitas coisas que não faziam sentido para mim.
Sobretudo, fazia-me confusão a ideia de "crer por crer", o paraíso e o inferno, os milagres, os rituais, tudo
me parecia sem sentido e só me sabiam dizer que não era preciso ter sentido. Por isso, fui-me desligando da
espiritualidade...
Depois da morte dos meus avós, que me marcou muito, tentei procurar informação sobre esses assuntos.
Para mim não fazia sentido que a morte fosse o fim. Finalmente, descobri o espiritismo. Comecei por ler "O
livro dos espíritos", até que decidi visitar o CECA juntamente com a minha mae. Lá esclarecemos algumas
dúvidas e acabamos por fazer o curso básico onde aprendemos muito e conhecemos bons amigos.

3. Humor rima com... espiritismo?
Humor rima com tudo porque parte da observação e subversão de tudo o que nos rodeia. Está inerente
ao nosso dia-a-dia e é uma ferramenta que nos permite reduzir certas coisas à sua insignificância e tirar
algum do seu peso.
As religiões não costumam aceitar muito bem este tipo de arte porque está muito entranhada a ideia de
que é uma arte menor e que "brincar com" é igual a desdenhar ou criticar.
Para mim o espiritismo sempre foi sinónimo de alegria, partilha e luta contra preconceitos por isso não
podia rimar melhor com humor. Lá fora, sobretudo no Brasil, existem alguns grupos de humor espírita e
têm sido muito bem recebidos.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

17. Foste claro: «O que vos transmito o ouvi de meu Pai.»
Não vieste, pois, aprender nada; vieste ratificar o que podia ser ratificado, rejeitar o
que devia ser rejeitado, inovar o que precisava ser inovado.
Já as nossas interpretações resultam do que estamos a aprender, eventualmente
algum fragmento do todo, e só a inexistência da verdade em nossas opiniões justifica que
pleiteemos para as impor.
É legítimo, e oportuno, perguntar: de quem ouvimos o que transmitimos? São
Espíritos de Deus os que nos sussurram aos ouvidos?
Queremos igualar-te (o que é desejável, pois deves ser emulado), mas conseguimos
discernir?

18. Nos séculos seguintes, com o teu nome como pretexto cometeram-se massacres
e atrocidades inenarráveis. Ó Yeshua, amigo e Senhor, tu não merecias isto! Tem sido um
escândalo desnecessário.
Também não merecias ter sido crucificado – e não foram judeus nem romanos que
o perpetraram, foi a excessiva maldade da humanidade terrena. Ou, como dirias, as trevas
odiaram (odeiam) a luz.
Mas, o que têm feito dos teus ensinamentos?
Urdiram uma trama de omissões, invenções e adulterações para perpetuarem um
reino deste mundo.
Quisera pôr-me bem acima dos dois planos da vida deste Orbe para que fosse puro
o ar respirado, mas se te amo não devo ignorar o teu exemplo, ou seriam vãs as palavras que
saem da minha boca.
Não, não basta dizer «Senhor, Senhor» para que a existência seja justificada.

19. Naquele tempo, depois das multidões
sobrevinha a fadiga. Depois das multidões percebíamos que
o silêncio exterior que se fazia sentir não era correspondido
pelo silêncio interior que necessitávamos para o
refazimento energético.
Então, umas vezes ao ar livre, sob algum
sicômoro, outras em casa de algum companheiro,
sentávamo-nos em roda (e em algumas circunstâncias
especiais dávamo-nos as mãos) e tu, invariavelmente tu,
dirigias a prece, que reunia rogativa e louvor. E ficávamos
prontos para outra multidão.
Foi neste silêncio da alma que descobrimos
que não sabíamos orar e que te pedimos que nos ensinasses
a fazê-lo.
«Pai que estás nos Céus…» - e toda uma
plêiade de Espíritos descia trazendo força e luz e subia
levando fraqueza e sombras.
«… santificado seja o Teu nome inefável.»

20. «Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas
faça-se a Tua vontade e não a minha.»
Há cálices de amargura que não devem ser afastados.
Às vezes, esse que não deve ser afastado, é o derradeiro da nossa
purificação.
Na senda da progressão quase infinita, por certo não
precisavas de beber de tal cálice de amargura, mas nós precisávamos
de saber que é humana a dor e que é transcendente a aceitação
resignada e consciente daquela que se faz sob a vontade de Deus.
Com a aceitação da vontade de Deus, seja ela qual for, o
humano transcende-se e faz-se divino. E tu, nesse momento e não nos
prodígios, mostraste que eras humano mas já com espírito divino.
Aquilo que cada um deve ser.
Ainda vejo o teu dedo a apontar para o centro do meu
peito e ouço a tua voz a dizer: «Se não sabes, sente.» e o que sinto o
digo e o sei.
Amo-te, Senhor.

Usar tempo a tratar de futebol é desperdiçá-lo numa coisa inútil. A não que se
queira considerar útil exércitos, batalhas e os fervores das paixões que os
impulsionam.
Um jogo de futebol é um simulacro de batalha, com tácticas e estratégias,
onde uns tantos, na maioria mercenários, evoluem em uma arena para excitar e
eventualmente satisfazer facções apaixonadas. Sempre é menos bárbaro do que
cortar cabeças, mas tempo houve em que eram precisamente cabaças cortadas que
faziam de bolas. Pobres inimigos que não tinham a sorte de ser alvo de meros
cânticos insultuosos.
O ódio, a intolerância, o fanatismo continuam presentes no coração do
homem; o futebol é uma indumentária de civilização que de certo modo disfarça
esse fundo agressivo e sanguinário que ainda resiste à lapidação das múltiplas
existências. Mas não se sintam marginais os apaixonados do futebol; os partidários e
defensores da violência pretextando-a de tradição, cultura ou arte não são melhores
independentemente da quantidade de verniz (títulos académicos, posição social,
cargo) que lhes sirva de capa.
Muito falta ainda para que os Espíritos que perambulam na Terra se fixem
naquilo que realmente interessa. Por enquanto teimam em não distanciar-se da
atracção animalesca.

a. pinho da silva

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

IX
Fui um bon vivant. Actualmente para o mesmo espécimen utiliza-se o
anglicismo playboy. Senhor de consideráveis recursos financeiros, viajei pela
Europa artística, mormente pelos meios musicais, despreocupado e desprendido.
Falho de talento mas cheio de pretensão, incorri no erro estúpido de roubar
partituras originais para com elas me apresentar vaidosamente ao mundo. Mas o
medo de ser descoberto e do consequente enxovalho apenas conduziu a que
enterrasse o suor alheio e, enroupado de inocência, impedisse o reconhecimento a
quem havia feito por o merecer.
Quem se entrega ao trabalho não tem tempo para invejar. Sendo a
inveja o mal dos ociosos, fugi do antídoto como se foge da peste e caí nessa coisa
mesquinha duplamente prejudicial, isto é, para o invejoso e para o invejado.
O mal de inveja tem muito que se lhe diga e só damos real conta da
sua capacidade destrutiva quando, invertidos os papéis, passamos de algozes a
vítimas e lhe sofremos os efeitos. Porque voltei à carne depois dessa experiência
cheia de episódios nada abonatórios, sei como se fica doente sempre que se
consegue alguma coisa que surpreenda. O pensamento, não sendo de todo
imaterial é ainda mais denso ao nível terráqueo, pela diminuta elevação do próprio
globo, e se àquele cuja carga for predominantemente constituída por electrões se
lhe juntar energia animal, torna-se um veneno pegajoso a envolver o perispírito do
receptor.
Faz sentido refira a glândula pineal, ou epífise, que é o centro do
nosso relacionamento com outras dimensões. Para os praticantes do ioga, a pineal
é, desde sempre, o ajna chakra, ou o “terceiro olho”, que leva ao
autoconhecimento, e Descartes afirmava em 1640 que “existiria no cérebro uma
glândula que seria o local onde a alma se fixaria mais intensamente”. Actualmente a
Ciência sabe que a pineal obedece aos elementos externos que regem as noções
de tempo, os Zeitbergers; sendo o tempo uma região do espaço, o espaço-tempo é
a quarta dimensão. Nós vivemos em três dimensões e relacionamo-nos com a
quarta através do tempo. O psiquiatra e investigador Sérgio Filipe Oliveira é
peremptório ao afirmar que a pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa
dimensão, que é capaz de captar informações que estão além da
tetradrimensionalidade. Daí a sensibilidade às emissões mentais, cuja percepção
não se inscreve em qualquer conceito de dimensão conhecida. Se o campo
electromagnético interfere no cérebro, a espiritualidade interfere no cérebro pelo
campo electromagnético, sendo, assim, a mediunidade um atributo biológico, que
acontece pelo funcionamento da pineal, sendo esta mediunidade mais ou menos
ostensiva consoante a quantidade de cristais de apatita na referida glândula. Mais
uma vez Kardec tinha razão quando afirmou o atributo orgânico em detrimento do
conceito religioso da mediunidade.
Esta explicação também para introduzir a parte mais interessante da
minha história. Como atrás referi, voltei à carne, e cedo comecei a ouvir música na
minha cabeça (perdoem-me a expressão singela). Mas ouvia-a de todo o género,
desde a mais sublime ao cacófato estridente. Tal como os planos superiores,
também os ínferos produzem música.

Bom, na altura ignorava que nas profundezas dos oceanos e nas entranhas do globo
viviam colónias de espíritos, mas era de lá que vinham as inarmonias. Sem esforço
aprendi a compor – ou dizendo melhor, redescobri a composição. Nada de muito
elaborado, porém audível com agrado. Estranha era a disparidade de emoções que a
escrita provocava, pois enquanto umas composições fluíam, outras constituíam um
verdadeiro tormento, quer ao nível da notação, quer como sofrimento íntimo. E agora
vejam como a lei de Deus é perfeita: não é que, nas partituras em que tanto me afligia,
eu rescrevia, mais colcheia menos colcheia, aquelas que tinha roubado e os
espoliados – os ditos obsessores – lá estavam, de dedo em riste, a acusarem que
aquelas músicas lhes pertenciam?
Para, de certo modo, me ressarcir, não assinei o meu nome em qualquer
partitura. Talvez nenhuma fosse criação minha e, se perdurarem e tiverem valor, para a
humanidade é indiferente que o autor seja anónimo ou o fulano de tal, enquanto que
para mim basta-me a
satisfação do dever cumprido, a reconciliação com os inimigos e a vibração harmónica.
Como um músico que se preze acaba por, invariavelmente, falar de
música, que é não somente a arte mas também a ciência dos sons, não vou contrariar
a regra.
Tomando como referência o sistema instaurado por Guido de Arezzo por
volta do ano 1000 (7 notas base ordenadas de dó a si (oitava de dó), em que a cada
som corresponde uma cabeça de nota colocada num sistema de linhas traçadas a
intervalos de terceira), temos lá1 como som de referência em que com 440 Hz fixa a
altura de som absoluta de toda a escala. Assim, a amplitude sonora na arte dos sons
vai dos 16,35 Hz de Dó2 da oitava subcontra até aos 4186 Hz de dó5 da quarta oitava.
Pela audição percebemos a faixa vibratória de 16 Hz até 16 a 20 mil Hz. Como pode
constatar-se, as afinações obedecem a regras precisas e a amplitude da capacidade
auditiva pode significar, pelo menos em teoria, que ainda muito há para descobrir em
termos de instrumentos musicais e da própria escrita.
Entre as faixas 32.768 e 33.554.423 Hz temos as ondas observáveis
apenas por quem possui suas faculdades internas alteradas em função da
mediunidade, sendo, talvez, nesse intervalo de comprimento de onda que é “tocada” a
música ouvida dentro da cabeça (Beethoven refere este fenómeno, não tendo sido a
surdez, por isso, condicionante da sua produção musical).
Imaginando o universo como um teclado cósmico, como o concebeu
Camille Flammarion, os fenómenos mediúnicos e transcendentes “tocam” em faixas
vibratórias na ordem de 8x1015 Hz e 8x1018 Hz. São as ondas ultracurtas, tipo raios
gama, de premonição, clariaudiência, clarividência, telepatia, comunicação com seres
espirituais...

Entre os espíritas há bons médiuns, porque são eles bons espíritos; há,
maioritariamente, aqueles que tiram proveito das lições que veiculam e se esforçam por
serem melhores; e por último há aqueles, nos quais me incluo, em que o duplo aspecto de
serem médiuns e serem espíritas não lhes aproveitou grande coisa. Ou, ainda pior, em que
lhes serviu de perdição.
Por definição, a mediunidade no médium espírita deve ser com Jesus. Implica que
tem que ser abnegada, desinteressada, deve estar sempre apontada para a humildade, e o
médium desconfiado de si mesmo para que confie no Mestre, que lhe enviará fiáveis guias.
O que aqui me traz é uma pecha: a falsa humildade.
A falsa humildade, ai, a falsa humildade em mim, mas já convencido de que era
verdadeira.
Mas eu explico. No início, a cada elogio respondia, tentando não mostrar afectação,
ser um mero instrumento, uma nulidade ao serviço dos bons Espíritos; porém, no íntimo
sentia a vaidade e tinha dela consciência, o que era uma pequena ferida. Mas o afago do
elogio foi tantas vezes repetido que a ferida deixou de alertar e convenci-me de que
humildade era aquilo mesmo – uma pose. E a máscara tomou conta do rosto. Diziam ser
humilde e isso fazia tão bem ao orgulho que perdi o discernimento e dilui-se-me o ser no
parecer.
Esta diluição tem consequências na qualidade dos Espíritos predominantes que se
comunicam. Quando a influência moral do médium não é das melhores, e se a pecha tem a
ver com o orgulho, sujeita-se ele próprio a aceitar com dobrada facilidade a mentira no lugar
da verdade. E como acha que é humilde (e que os outros não são) não se vê como primeiro
destinatário dos alertas.
E assim o que viveu a falsa humildade por o orgulho o ter confundido quando
desencarnou deu de chofre com uma decepção tão dolorosa quanto inesperada. Partiu
confiante de que seria exaltado, mas quando chegou esperava-o o lugar fundeiro (e nem a
companhia improvável de tantos, alguns conhecidos, que como ele – eu – se quiseram iludir
no equívoco foi motivo de refrigério – como se pudesse haver algum consolo na nossa dor
na dor do outro).
Queria conhecer a humildade. Ter a receita da humildade não é ter a humildade. A
receita do remédio não é o remédio. Por esta distância entre o saber e o ser não cedo à
tentação de falar sobre humildade, porque iria incorrer no mesmo equívoco em que vivi
enquanto homem. Quando me penso ainda me penso como humilde – mas li a receita e lá
diz que quem é verdadeiro humilde quando se pensa nem se vê.
E pronto, cheguei ao fim.
Alguém que foi médium espírita, mas que ainda tem muito que aprender para honrar
devidamente a doutrina a que se filiou mas não serviu.

…/aps
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