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Liberdade: em sentido amplo, é a independência relativamente
às influências externas, ou capacidade de autodeterminação.
Em ética, a liberdade permite a escolha de meios para alcançar a
felicidade, que é o fim natural do homem.
Deve distinguir-se do livre-arbítrio, que equivale à possibilidade
de escolher e à ausência de coacção interna.
A metafísica interroga-se sobre a possibilidade de liberdade
pessoal num mundo material (determinismo). Esta questão relaciona-se com o problema teológico da liberdade que, por um
lado, diz respeito à perda desta por culpa própria (pecado original) e, por outro, à liberdade de Deus ou à criação concebida
como acto livre.

Determinismo: teoria que nega a existência de liberdade ao considerar que o homem é pressionado na sua vontade por causas externas e internas.
Determinismo teológico: estamos determinados por Deus desde o nascimento. Tudo está de
antemão decretado e não se pode mudar.

Predestinação: desígnio providencial de Deus sobre a salvação de cada um.
Dificilmente conciliável com a liberdade humana.
As diferentes explicações para salvaguardar a relação entre a determinação de Deus e a
liberdade humana não solucionam a antinomia do problema.
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O que diz o Espiritismo?
LE 843 Tem o homem o livre-arbítrio dos seus actos?
Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o
homem seria máquina.
LE 851 Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? (…) Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio?
A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez, ao encarnar, desta ou
daquela prova para sofrer.
Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da
posição em que se acha colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas
morais e às tentações, o Espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é
sempre senhor de ceder ou de resistir. (…)

Canto a liberdade, o azul celeste e a saudade
Canto o mar salgado, o vento agreste, a acre dor e a
amizade
Canto o infinito, o sol nascente e a verdade
Canto a confiança, a justiça, o amor de Deus, a fraternidade.
Canto as gaivotas, o trabalho e a caridade
Canto a fonte d’água, o riso aberto, o beijo amigo, a
imortalidade.

Quando faço aquilo que quero não sou livre, se escravo do
egoísmo ou da prepotência;
Quando digo aquilo que quero não sou livre, se escravo do orgulho ou da ignorância.
Quando sou livre, então?
Sou livre quando aquilo que quero fazer for consequência da humildade e do amor;
Sou livre quando aquilo que quero dizer for consequência da simplicidade e da sabedoria.
Pois que ninguém é escravo do amor, nem da humildade, nem da sabedoria, nem da simplicidade, e a
liberdade tem de ser alguma coisa.
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06/07 – Jesus ergueu-se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». «Nem eu te condeno, volveu-lhe Jesus. Vai e doravante não tornes a
pecar». – Jo 8, 10-11
É uma dupla lição para cada um de nós: a de que não nos devemos pôr no papel de juízes: primeiro, porque não somos impolutos, segundo, porque se somos superiores poremos em prática a
benevolência, a indulgência e o perdão constantes na definição de caridade; e a de que é condição
efetiva para o reerguimento não a confissão do pecado, mas o não voltar a pecar.
13/07 – Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão, e às orações. –
Act 2,42
Isto é ainda válido para os dias atuais, e como espíritas que somos, é válido também para nós. A
assiduidade faz parte da disciplina; a união fraterna é base essencial, pois sem ela não há sociedade que produza bons frutos; a fração do pão é a ajuda material aos mais necessitados, pois falar de
um Deus de amor a homens de estômago vazio é inútil; a oração continua a ser o modo mais fiável
de haurirmos as energias salutares que promanam da divindade.
20/07 – Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Desejosos de
ouvir novidades, escolherão para si uma multidão de mestres, ao sabor das suas paixões, e hão de
afastar os ouvidos da verdade, aplicando-os às fábulas. – 2Tim 4, 3-4
Esse tempo é chegado. Terá já ocorrido em surtos localizados, mas vemo-lo agora generalizado. É
sinal também do fim dos tempos, em que se instala a confusão e muitos dos que eram fiéis se desviarão. Nas doutrinas de liberdade, como o espiritismo, tal pode também acontecer, pelo que mais
do que nunca importam a atenção, o discernimento e o bom senso.
27/07 – Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: «O reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmar: ―Ei-lo aqui‖ ou ―ali‖ pois o reino de Deus está dentro de vós». – Lc 17, 20-21
Quando nos compenetrarmos de que a origem dos nossos males não está fora de nós, mas dentro, e, logo, que a solução não depende tanto de agentes exteriores, mas da nossa transformação
moral, perderemos menos tempo em buscas e fadigas vãs e concentra-nos-emos no que é essencial: a mudança interior.
03/08 - «Os escribas e os fariseus instalaram-se na cátedra de Moisés. Fazei, pois, e observai tudo
o que eles disserem mas não imiteis as suas obras, pois eles dizem e não fazem.» - Mt 23, 2-3
Cada um responderá pelos seus atos, que acumulam a responsabilidade pelas consequências.
Ora, devemos pôr para nós esta mensagem e cuidar de verificar se somos escribas e fariseus.
Podemos enganar quem nos ouve, mas não enganamos quem nos vê, e muito menos a consciência.
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Liberdade / Livre Arbítrio
De uma forma geral, a palavra “liberdade” significa a condição de um indivíduo não ser submetido ao domínio de outro e, por isso, ter pleno poder sobre si mesmo e sobre os seus actos.
O desejo de liberdade é um sentimento profundamente intrínseco no ser humano.
Todos nós temos liberdade em variadas situações, como a escolha da religião, da profissão,
dos amigos, o casamento, as ideologias políticas… e é nesta liberdade de decidir que a capacidade de raciocinar e de valorizar de forma inteligente o mundo que nos rodeia confere ao homem o
sentido de liberdade e que exige de si mesmo uma decisão responsável quanto ao seu próprio
futuro.
A sociedade vem ao longo dos tempos estudando, trabalhando e emitindo opiniões sobre a
liberdade, para que o ser humano conquiste a liberdade absoluta.
Na Declaração Universal dos Direitos do Homem o artigo 18º consigna que toda a pessoa
tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade
de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
Os países pelas suas leis também conferem aos seus cidadãos a liberdade.
Nos empregos todos temos liberdade, mas condicionada às regras da própria empresa.
Nos lares a liberdade também é expressiva, mas sempre condicionada aos valores de cada
família.
Assim sendo, a liberdade de que gozam os habitantes terrestres não é, nem poderia ser, de
carácter absoluto, diante da condição do nosso mundo de expiação e provas, a não ser a liberdade
de pensar.
A definição de que a minha liberdade começa onde acaba a do outro, e vice-versa, limita-nos
sempre perante a realidade do outro.
“Liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela” (autor desconhecido). A realidade é que muitos de nós somos chamados pelo despertar da responsabilidade, mas esquivamo-nos a essa realidade.
Somos seres ainda agarrados aos vícios e às imperfeições. Diz Santo Agostinho : “Quem é
bom, é livre, ainda que seja escravo. Quem é mau é escravo ainda que seja livre.”
No contexto de liberdade temos que aplicar o atributo que Deus nos deu: o livre-arbítrio.
Esta é uma faculdade que dá ao homem o direito de opinião própria e de decisão livre: faculdade de julgar por si mesmo, compreender por si mesmo e decidir por si mesmo.
O livre arbítrio é liberado por Deus ao homem como um apoio para que se adquira consciência, conhecimento e méritos próprios e ainda consciência própria da individualidade espiritual.
Implica também responsabilidade para com as Leis Divinas, com a humanidade e consigo mesmo.
É com este livre arbítrio que podemos dizer que temos liberdade e a capacidade de escolher,
mas também temos a responsabilidade de escolher sabiamente. Certo é que essa liberdade das
nossas escolhas são sempre limitadas ao que está de acordo com a nossa natureza.
Exemplo: Um homem pretende atravessar um rio, pode escolher se de barco ou através de
uma ponte, o que ele não pode escolher é voar de uma margem para a outra. Assim é a nossa
natureza como espíritos ainda limitados pela imperfeição, que nos prende à densidade da matéria
que não nos deixa voar.
Um dia, por conquista abraçamos a liberdade plena, como os espíritos puros, aqueles que
chegaram ao ápice da escala evolutiva e que se colocam ao serviço do Criador, a Inteligência
Suprema. Para esta aspiração, Jesus é o exemplo e o modelo para toda a Humanidade.
Caminhemos com Jesus, para atingirmos a sublimidade do amor e do conhecimento, e quando chegarmos a este patamar evolutivo podemos dizer que conquistamos a liberdade plena, porque o amor não condiciona , mas sim abre espaço ao entendimento supremo das Leis Divinas.
Trabalhemos para sermos livres”.
Pedro Carvalho
4

Que vou dizer?
O meu desejo é abraçar aqueles que amei – que digo? – enquanto na terra e ainda por lá mourejam,
entre risos e lágrimas (mais lágrimas que risos). O meu desejo, apesar de estar bem melhor por aqui do que
por aí, é, pasme-se, regressar às lides da matéria.
Por dois motivos, um deles que não abona muito em meu favor e que é: saudade da vida na carne. O
outro é a necessidade de que isso aconteça, porque tenho muito que dar à vida nesse plano, já que na
minha última existência passei ao lado de grandes possibilidades, do que tive consciência mal desencarnei
(pouco depois). Por essa consciência e por sentimento de culpa própria, achei por bem dedicar-me ao trabalho sem distração (já estava habituada. Mas agora trabalho de outra natureza).
Devo muitas graças a Deus pela ajuda que aqui encontrei na hora: a minha santa mãe, que eu mal
imaginava tivesse tamanha grandeza, e outros familiares que me antecederam na viagem para este lado e já
se encontravam redimidos.
Disse que desejava abraçar os que amei – que digo outra vez? Que amo, senhor, que amo, pois o amor
não morre com o corpo, e mais, ainda se acentua, pois que vemos e sentimos com outras potencialidades e
tudo fica maior dentro de nós - desejo abraçar aí porque abraço daqui e não sentem de modo explícito.
Não abona em meu favor, porque mostra o quanto ainda estou presa às coisas terrenas (a minha santa mãe bem diz que sou uma camponesa operosa pouco espiritualizada). Tanto desejo ir para aí que já estive quase, mas por tanto querer fui apeada já em viagem para refrear os ímpetos. E agora não sei quando
vou. Ainda o desejo e um dia terá de ser, mas já não tenho aquelas ânsias.
Mas continuo a querer abraçar e beijar os que amo ainda na terra, e daí, para acalmar o coração, esta
como que carta, mal escrita mas como sei, que não sou lá muito letrada. Soubesse de letras como a quantidade que tenho de defeitos a corrigir.
Acho que devo terminar por aqui. Estão a dizer-me que já chega por causa das impressões que estou a
transmitir…
Felismina/A. Pinho Silva

“OBEDIÊNCIA E RESIGNAÇÃO – VIRTUDES A CONQUISTAR”
“…A obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as
confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da
razão, a resignação é o consentimento do coração…” (E S E cap.IX, item 8)
A maioria das pessoas confunde a obediência e a resignação com servilismo e subserviência, quando na
verdade nada têm de semelhante.
Os problemas do servilismo ou da subserviência, em muitos casos podem ter tido sua origem na infância, quando os pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. É uma maneira
cómoda e rápida de obter essa obediência, mas contra-indicado na complexa tarefa de educar.
Os adultos que herdaram esse tipo de formação familiar, se não forem Espíritos já mais maduros e decididos, com grande bagagem espiritual e valores morais bem desenvolvidos, poderão viver com essa “intrusão
educacional” bem marcada e que, mesmo que inconscientemente, os obriga a obedecer forçosamente aos
outros, desenvolvendo toda uma postura de anulação das suas metas, substituindo a sua independência, seu
livre arbítrio e sua vontade, apenas para cumprir vontades alheias. Este tipo de postura, no entanto, nem sempre é derivado da educação dos pais e poderá vir também já muito mais de trás, pois a consciência, sempre
ligada às leis e justiça divinas, nada deixa passar em branco, e assim esse tipo de atitude poderemos traze-la de
vivencias anteriores devido a sentimentos de culpa por termos abandonado sem qualquer consideração alguns
entes sob nossa responsabilidade. Nestes casos são verdadeiros “clichés mentais” arquivados no inconsciente
profundo, que detonam em forma de obediência e servidão compulsória, para compensar o passado infeliz.
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Inversamente, a psicologia afirma que certas pessoas desequilibradas por conflitos herdados na infância
trazem enraizada na sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer sentimentos de “mando e autoridade”, impondo ordens, métodos e regras, que quando obedecidos passivamente lhes dão enorme prazer e
satisfação.
Se uma pessoa deste tipo encontra outra de personalidade submissa, compensará sua necessidade de
“dar ordens” e, em muitos casos, soma a este impulso agressivo a “neurose de autoridade”, satisfazendo
assim as suas características sádicas, acabando por dominar e manter em constante aflição essas criaturas servis, por muitos e longos anos.
Estes submissos que se sujeitam a ordens de comando vivem numa constante confusão mental, mantendo intimamente uma sensação de que talvez “não tenham agradado o suficiente”. Assim, em constante tentativas, embora inúteis, de cumprir e concordar sempre com as ordens recebidas, acabam por cair quase sempre em decepções, em revolta e indignação, pois esperavam receber amor, carinho e consideração, pela sua
obediência e cumprimento das ordens.
Sob outro aspecto, muitos de nós tivemos pais que nunca se preocuparam em nos “impor limites”, e
isso é factor importantíssimo para que a criança aprenda a conhecer o “não”, evitando assim criar a ilusão de
que poderá ter tudo ao seu dispor e que jamais vai encontrar obstáculos ou dificuldades para conseguir tudo o
que desejar.
Para alguns destes poderá haver ainda o risco de que com o passar do tempo, ao verificarem que as coisas não são bem assim, tomarem uma postura completamente oposta, e ao invés de exigir sujeição dos outros à
sua vontade, passarem a “nunca dizer não”, tentando satisfazer sempre os outros, dizendo sempre “sim”,
mesmo que precisem ir às ultimas consequências.
Por outro lado, uma pessoa que “nunca diz não”, estará forçosamente a ser desonesta, pois diz que
“faz” e “dá” muito mais do que “tem” e “pode”, correndo sempre o risco de ser considerada hipócrita, e pior
que isso, de não realizar a sua própria missão na Terra, porque apenas se dedicou às realizações dos outros.
Perante tudo isto, teremos que meditar bem, para compreender intimamente as diferenças, evitando
assim cair em erro, pensando estar a proceder da melhor maneira.
Tentemos então assimilar:
“Obedecer não é negar a vontade e o sentimento”, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros e produzir algo maior e melhor do que aquele que se poderia fazer sozinho.
Considerada desta forma, a obediência deve ser uma postura interna, lógica, compreensiva e o mais
consciente possível.
“A obediência é o consentimento da razão”. Quem consente algo, permite que se faça ou não, conforme achar conveniente à sua maneira de pensar e agir. “A resignação é o consentimento do coração”, ou
melhor, os sentimentos falarão mais alto e a pessoa abdicará do seu direito em favor de alguém, ou de alguma
causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era da sua competência.
Nós podemos e até devemos obedecer, resignando-nos às condições que são exigidas para o cumprimento de determinada missão ou trabalho, mesmo quando isso muito nos custa e vai até um pouco contra o que
desejaríamos, sempre que o resultado esperado seja para uma melhora positiva, de alguém ou de alguma coisa,
coisas essas que sem a nossa obediência e resignação não seriam possíveis ou, pelo menos, seriam muito dificultadas.
Efectivamente, a obediência e a resignação,
virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia, não
são aquelas que “os homens confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade”, conforme bem define o Espírito Lázaro no
texto em reflexão.
Tenhamos no entanto em atenção que nem
sempre servir será virtude, pois essa postura poderá estar simplesmente a esconder uma obrigação
compulsiva de agradar a todos, e assim a desviarnos da nossa verdadeira missão na Terra, que é
sempre” crescer e amadurecer espiritualmente”. Não nos esqueçamos disso.
Arlindo Pinho
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NOTICIÁRIO DE JUNHO
31 Maio: António e Aline, num dos momentos musicais de
abertura da conferência de Raul Teixeira no Cine Teatro
de Águeda. O outro momento musical coube Isabela
Faria, da AECV.

Dia 5: XV CONCESP (Fiães, Sta. Maria da Feira)

5 a 13: presentes, com artesanato, na Mostra
Municipal de Gastronomia, Artesanato e Vinhos

Dias 10, 11 e 12 : Curso de Capacitação de Trabalhadores Espíritas, na FEP.
Gratos pela hospitalidade ao António Bento e à Margarida Azevedo.

Dia 14: Lurdes Lourenço palestrou na Associação Cultural Porto de Abrigo, Ílhavo
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Três perguntas a
Flávia e Camilo Quental
O que é isto de ser espírita?
Isto de ser espírita é um sentimento de grande responsabilidade e mudança para tentar ser
um verdadeiro cristão, afastando os vícios e conseguir pôr em prática os ensinamentos de Jesus,
praticar a caridade, amar o próximo como a nós mesmos.
Ser trabalhador espírita foi uma decisão fácil de se tomar?
Ser trabalhador espírita foi uma decisão difícil, a responsabilidade desse compromisso, o
acreditar em nós próprios, na nossa capacidade de ajudar e sermos ajudados. Mas ao integrar esta
boa equipa que sabe o que faz, estando sempre disposta ao esclarecimento e à ajuda com toda a
humildade e tolerância, todas as dificuldades ficam minimizadas. Como passamos a vida toda a
aprender outra ideologia não é fácil acreditar, compreender e aceitar. No entanto, com esta grande
paz interior em que somos envolvidos vamos dando os primeiros passos e conseguindo ultrapassar
todos os obstáculos.
Que livros espíritas andam a ler?
Andamos a ler “Transição Planetária” é um livro maravilhoso de grande esclarecimento, que
nos dá a resposta a muitas perguntas sobre a vida para além da morte, os problemas que os espíritos recém-chegados ao plano espiritual encontram e a forma como os bons espíritos os vão ajudando e orientando.

Tirando Dúvidas
LE 202—Têm sexos os Espíritos?
“Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas
baseados na concordância dos sentimentos.”
Revista Espírita, Junho 1862
P.: Os Espíritos não têm sexo; entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, tendes em vosso novo
estado antes a natureza masculina do que a natureza feminina? Ocorre o mesmo com um Espírito que tivesse deixado seu corpo há muito tempo?
R.: Não temos que ser de natureza masculina ou feminina: os Espíritos não se reproduzem. Deus os cria à
sua vontade, e se, por seus objetivos maravilhosos, quis que os Espíritos se reencarnem sobre a Terra,
deveu acrescentar a reprodução das espécies para macho e a fêmea. Mas o sentis, sem que seja necessária nenhuma explicação, os Espíritos não podem ter sexo.
Nota. Sempre foi dito que os Espíritos não têm sexo; os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos; porque os Espíritos não se reproduzem, os sexos seriam inúteis para eles. Nossa pergunta
não tinha por objetivo constatar o fato, mas em razão da morte muito recente do Sr. Sanson, queríamos
saber se lhe restava uma impressão de seu estado terrestre. Os Espíritos depurados se dão perfeitamente
conta de sua natureza, mas, entre os Espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos deles que se
crêem ainda que estão sobre a Terra, e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos; aqueles se
crêem ainda homens ou mulheres, e eis porque há os que disseram que os Espíritos têm sexos. É assim
que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos Espíritos que se comunicam; o
erro não é dos Espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundarem as perguntas.
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