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“O amor é um deus”
Margarida Azevedo
“(…)mas acontece que muitos dos nossos bens nascem da loucura inspirada pelos deuses.”
(Platão, 1981, p61).

É impossível confundir o egoísmo, ou qualquer sentimento enganador, com amor. Não é possível
confundir um turbilhão de sentimentos loucos e desarrumados, perdidos na indefinição, com o
sentimento mais livre e sincero. Não é possível ter a prisão como um lugar de liberdade, as trevas
como luz, a mentira como verdade, o ódio como amor.
Na desordem espiritual em que se encontra, a humanidade não compreende que amar só depende
de si, como acto de boa vontade, de abnegação, exigindo que cada um vá, por vezes, contra si
próprio.
Mas isso não significa colisão com a ordem estabelecida. Pelo contrário, é impor à ordem a aparente
das coisas, ou seja, a desordem, a ordem verdadeira do Espírito. Também não significa interesses
opostos entre o singular e o particular. O eu e o todo só fazem sentido na convergência de interesses
que são sempre comuns, partilhados.
Não podemos considerar amor tudo o que é pertença do mais puro egoísmo.
É o egoísmo que nos faz chamar amor ao JOGO de interesses, manipulações, tráfico de influências,
comportamentos, com aparência de positivos mas por dentro desfasados e mesquinhos.

É o egoísmo que, na sua forma mais comum de apresentação, o orgulho, faz as afeições mais puras
parecerem um mal.
O amor tem a noção exacta da justa medida, da justiça e do bem. Tudo isso ele deseja porque sabe
que a sua concretização depende da boa conduta.
O amor depende inteiramente da fé. É paciente, sabe esperar, sabe compreender, sabe lutar, sabe
existir.
O amor não tem inimigos porque sabe que nem o ódio, nem o rancor, nem a humilhação fazem parte
da sua existência, do seu mundo.
O amor não tem absurdos. Tudo lhe é lícito porque tudo o que é seu é bom, é fácil, é suave, é belo.
Pelo amor somos companheiros de um caminho longo que, de pesado, se torna leve; curvamos o
inimigo ao bem e destruimos-lhe a sede de vingança.
O amor não altera o ego, pois ele é o verdadeiro estado, o real estado de todo o vivente.
O amor não se reduz à posse.
O amor não é um fosso, um mal, uma fonte de desentendimentos.
É o amor que nos traz a noção de imortalidade, do que permanece. Pelo amor somos contemplativos,
estamos despertos para o que é verdadeiramente real.
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O amante possui coragem e discernimento, quer da justiça quer da paz. Ele sabe que a
concretização do amor consegue-se apenas na realização das virtudes.
O amante deseja ardentemente o bem estar do amado, deseja-o livre, livre para amar num
viver todo amor. Não escraviza, não explora, nada teme, tudo deseja na medida em que for um
bem, e só um bem.
O amante nunca poderá ser homicida ou suicida. Amar é vida.
O amante não muda os seus gostos ou tendências, nem a personalidade ou a postura espiritual.
O amor é por si mesmo divino.
O amante não mente porque o amor exige a verdade. Sem verdade não há amor, e sem amor
não há verdade.
O amante não é uma pessoa perigosa, violenta ou apática. O amante possui a verdadeira
consciência da realidade. Por isso, não conhece o ciúme, é todo confiança, todo discernimento,
todo compreensão.
Não existe a ilusão amorosa. No amor tudo é real, verdadeiro e claro.
Movida pelo amor, uma multidão age segundo os fins do bem com o discernimento da paz e da
luz.
Quando a humanidade viver em amor teremos a Grande Fraternidade.

É este o binómio que alicerça a feitura deste trabalho. O amor é um sentimento enganador,
cheio de imperfeições, versus o amor é um deus, o amor é perfeito. Desta forma, vamos estar
em presença do JOGO entre o lado humano e divino de um sentimento que por sua própria
natureza não se define, não se encerra em nenhum preceito, por mais belo e puro que seja.
Só Deus é Amor.
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150 ANOS DE O CÉU E O INFERNO
O Inferno
António Soares

Inferno, um termo usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, representa a
morada dos mortos, ou um lugar de grande sofrimento e de condenação após a morte.
A origem da palavra vem do latim pré-cristão “ ínferus “ que significa ( lugares baixos )
ou “ infernum “ que quer dizer ( profundezas ) ou ( mundo inferior ). É representado na Bíblia também
com o termo hebraico “ Seol “ no Antigo Testamento, e com as palavras gregas “ Hades “ e “ Gehenna “
no Novo Testamento, sendo que Seol e Hades se referem ao lugar para onde vão os mortos ou
sepultura comum, ao passo que Gehenna era um lugar fora da cidade de Jerusalém onde eram
oferecidos sacrifícios ao deus Moloch, tornando-se mais tarde num local onde eram queimados os
cadáveres de criminosos e malfeitores, assim como carcaças de animais. Para poderem manter a
fogueira sempre acesa, usavam enxofre, o que fazia com que as chamas estivessem sempre vivas, daí a
interpretação do inferno em chamas ou de fogo.
Existem hoje diversas ideias a respeito do inferno, correspondentes aos diferentes
ideais cristãos. A ideia de que o inferno é um lugar de condenação eterna, tal como é tida e
apresentada por algumas facções cristãs, nem sempre foi e ainda hoje não é consensual entre os
cristãos. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve quem defendesse que a permanência da alma no
inferno era temporária pois uma vez que ao inferno davam o significado de sepultura, a pessoa podia
sair no dia da ressurreição, isto, segundo os Evangelhos. Esta ideia ainda hoje é defendida por diversas
ideologias cristãs.
Só a partir do 2° século E.C. ( era comum ou era cristã ) é que a igreja católica começou
a adoptar a definição do inferno como sendo de fogo, muito depois dos primeiros cristãos. No entanto,
os primeiros pais da Igreja ( chamemos-lhe assim ), discordavam na questão do inferno.
- Justino o mártir, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Cipriano acreditavam que o inferno era um
lugar de fogo.
-Origenes e o teólogo Gregório de Nissa, diziam que o inferno era um lugar de
separação com Deus e de sofrimento espiritual.
-Agostino de Hipona, afirmava que o sofrimento no inferno era tanto espiritual como
físico, ideia que passou a ser aceite por volta do quinto século. A rigorosa doutrina de que os pecadores
não teriam uma segunda oportunidade após a morte, e que o fogo que os devoraria jamais se
extinguiria, passou a prevalecer, em toda a parte.
Assim, a Igreja Católica Romana, define o inferno como sendo um estado de autoexclusão perpétua da união com Deus e com os Bem-Aventurados. Tanto para a Igreja Católica
Romana, como para muitas outras Igrejas Cristãs e algumas Ortodoxas Gregas, o inferno é o destino
após a ressurreição e o julgamento final, de quem não é digno, e onde serão eternamente punidos e
definitivamente separados de Deus.
Mas, o Espiritismo nos ensina que o sofrimento é moral. Assim o inferno não é mais do
que um estado de consciência e não um lugar geográfico e delimitado.
No Livro dos Espíritos, na pergunta 1012, Allan Kardec interroga:
Haverá no Universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo
seus merecimentos?
“Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de
perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E
como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente
destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou
desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam”.
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Assim, após a morte, se a pessoa não evitou acções infelizes, vivendo uma vida
contrária ás Leis Divinas, no plano Espiritual junta-se a outros espíritos, que levaram com eles
conturbações semelhantes de consciência. O espírito comprometido com o mal, afunda-se ao
desencarnar num turbilhão de emoções e lembranças relacionadas com suas faltas, provando
sentimentos morais tão atrozes que não há na Terra, comparação possível, levando-o para Planos
Inferiores chamados de Umbral, as quais condizem com o estado de sua consciência. O Umbral
define-se como uma região destinada a despejar todos os resíduos mentais do espírito, uma zona
onde se vai queimando todo o material deteriorado das ilusões e das paixões que se foram
adquirindo ao longo da existência terrena. Pode-se assim entender, como período após o
desencarne, que possibilita ao espírito compreender o seu estado espiritual. O tempo que o
espirito permanece no Umbral, e todos os processos dolorosos de culpa e aflição vai sempre
depender do aprendizado evolutivo do próprio e do reconhecimento humilde das faltas
cometidas.
Assim Deus, não atribui penas eternas a nenhum de seus filhos, e um dia, mais
cedo ou mais tarde Ele na Sua Infinita Misericórdia e Amor Sublime concederá ao espírito sofredor
retorno á carne para poder continuar o seu aprendizado e aperfeiçoamento espiritual.
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O que faz falta
Joana Carvalho

“A simplicidade é o último degrau da sabedoria.”
Khalil Gibran
“Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus
discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhas apresentavam, Jesus, vendo isso,
zangou-se e lhes disse: “Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais,
porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. – Digo-vos, em verdade que
aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará.” – E, depois de
as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mão.”
São Marcos, 10: 13 a 16
Simplificar a vida não é sinónimo de abdicar das nossas conquistas. Aliás ser
simples está tão longe das questões materiais.
“A simplicidade é uma opção de vida tanto do rico como do pobre, enquanto
que a pobreza é, por si só, a privação de valores morais, intelectuais e espirituais de um
indivíduo, e não necessariamente, a falta de recursos materiais para a sua subsistência.” (Um
Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, Francisco do Espírito Santo Neto, Espírito
Hammed)
Numa época de grande progresso tecnológico e apelo comercial as opções para
o consumo são mais que imensas. A humanidade vê-se incitada a consumir cada vez mais e
perde-se mesmo a noção da necessidade do que adquirem. É indispensável distinguir o
supérfluo do necessário. É indispensável dar valor às belas coisas da vida que acontecem
todos os dias, mas que andamos tão ocupados com futilidades que nem olhamos para elas
com olhos de ver.
O sol nasce, ergue-se no céu e põe-se. Surge a lua. De cheia, que quase ilumina
como o sol até nova quase invisível. Cresce a planta do jardim, da flor ao fruto. Corre a água
do riacho. Vão e vêm as ondas. Chilreia o pássaro. Esconde-se o sardão. Trabalha a formiga.
Tudo isto acontece enquanto vivemos o nosso mundo. Já parámos para apreciar a beleza do
que nos rodeia? A chuva cai ligeira. A abelha constrói a colmeia. As nuvens escondem o céu. A
criança dá um sorriso, o idoso demonstra gratidão, o jovem apaixona-se. Quando foi a última
vez que reparamos no que nos rodeia?
A vida é muito mais que roupas, carros, casas, dinheiro…enfim, luxos. A
felicidade não se encontra nos objectos. Independentemente das nossas capacidades
económicas, devemos ter uma vida exterior moderada e uma vida interior recheada de
valores sublimes.
Temos como modelo e guia Jesus que nos transmitiu inúmeros ensinamentos
com a maior das simplicidades. Pouco importam as vestes com que nos apresentamos no
mundo, o importante é aprender a dar valor às coisas simples da vida e preservar a
mensagem de Cristo.
É preciso então adquirir a simplicidade das acções e dos pensamentos. Porque
o que faz falta é dar valor às pequenas coisas. É dar valor aos pequenos progressos morais de
quem nos rodeia. É dar valor à vida.
O que faz falta é conquistar a simplicidade.
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Carolina Fortuna (DIJ-ACEMI)
“ONU: todo o ser humano nasce livre e igualitário em dignidade e direitos.
– Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos.”
Cada vez mais na nossa sociedade, no nosso dia-a-dia, ouvimos coisas como “as
mulheres não sabem conduzir”, “as mulheres não fazem nada”, “os homens é que trabalham”,
“os homens são melhores”, “os homens é que são fortes”, os homens isto, os homens aquilo,
as mulheres isto, as mulheres aquilo. E adivinhem. O sexo masculino não é, em aspeto
nenhum, superior ao sexo feminino, nem o sexo feminino é superior ao masculino. Todos
estamos no mesmo “patamar”, somos todos iguais, todos com as nossas qualidades e defeitos,
com as nossas melhores ou piores capacidades. Mas todos somos iguais, todos somos
necessários.
Contudo, em muitas sociedades, até mesmo na nossa sociedade, em pleno
século XXI, muitas pessoas ainda consideram o seu sexo, seja ele qual for, superior ao oposto.
Mesmo que sejamos diferentes perante os humanos, somos completamente iguais – homens e
mulheres – perante Deus, afinal, não deu este “a ambos a inteligência do bem e do mal e a
faculdade de progredir?”
Uma coisa é verdade, a mulher é fisicamente – fisicamente apenas! – mais fraca
do que o homem, pelo menos na sua generalidade. O que leva a que, em muitas regiões estas
sejam inferiorizadas moralmente devido ao “domínio injusto e cruel” que é exercido sobre elas
pelo homem, em “consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a
debilidade”, isto é, há um certo “abuso” devido ao facto dos homens serem mais fortes e as
mulheres mais débeis. “Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o
direito” – eles têm a força, logo eles, e apenas eles, têm direitos.
Apesar de sabermos que todos nós somos iguais, seres semelhantes mesmo
com todas as nossas diferenças, a nossa maior fragilidade física em relação ao sexo masculino
tem uma razão de ser. No Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem-nos que esse facto serve “para
lhe assinalar funções particulares” – à mulher. “O homem destina-se aos trabalhos rudes, por
ser mais forte; a mulher aos trabalhos suaves; e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas
de uma vida cheia de amarguras.” Com isto, vem a inevitável questão de que, assim, talvez a
mulher esteja, naturalmente, na dependência do homem, mas não, “Deus deu a força a uns
para proteger o fraco e não para o escravizar”, ou seja, a maior força do homem não deve ser
utilizada apenas a seu favor, para o seu bem, mas também para o bem do mais fraco, não deve
ser utilizada para inferiorizar o sexo feminino mas para o proteger.
Agora, sendo mulher, tenho a obrigação de me colocar numa posição mais
feminista e defender as nossas causas, dando uso a algo é dito muito no dia-a-dia: Deus criou o
homem e só depois a mulher, pois primeiro fez o esboço e só depois a obra de arte. Sim, é
apenas uma brincadeirinha inofensiva, mas tem o seu ponto de verdade. No LE, em resposta à
pergunta de se “as funções a que a mulher foi destinada pela Natureza têm tanta importância
quanto as conferidas ao homem” é dito que “sim, e até maior; é ela (a mulher) quem lhe dá as
primeiras noções de vida”
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No final de tudo isto, pelo menos já percebemos que, perante a lei de
Deus, todos somos iguais, quer sejamos do sexo masculino ou feminino. Todavia, “os
Homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei
humana?”. Espero que nas vossas cabeças consigam ver, neste momento, um “SIM”
enorme a passar em rodapé, pois essa é a resposta, obviamente. “Este é o primeiro
princípio de justiça: “Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam”.
Não querem ser inferiorizados, não inferiorizem; não querem que pensem que são, de
alguma forma, menos que os outros, não o façam aos outros; não querem que duvidem
das vossas capacidades, não o façam ao outro. E não estou a defender qualquer um dos
sexos, isto aplica-se a todos.
Então, passando do simples indivíduo para a generalidade da sociedade,
“para uma legislação ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade de direitos
entre o homem e a mulher?”. A esta questão, no LE é-nos respondido que “de direitos,
sim; de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado; que o
homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão.” Ou seja,
sendo o homem fisicamente mais forte, deve ocupar-se dos trabalhos mais pesados, e a
mulher, sendo mais frágil fisicamente, deve ocupar-se de trabalhos considerados mais
leves – mas que não o são – como cuidar da casa, etc. “A lei humana, para ser justa, deve
consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher; todo o privilégio concedido
a um ou a outro é contrário à justiça.” Isto é, apesar de que homens e mulheres não
devem ter as mesmas funções, o facto de não terem os mesmos direitos, de um
privilégio, seja ele qual for, ser concedido a uma das partes e não à outra, isso vai contra
a justiça, é injusto para a parte que sai desfavorecida com isso. Continuando, “a
emancipação da mulher segue o progresso da civilização, a sua escravização” retrocede
o mesmo. “Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os Espíritos podem
tomar um e outro não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte,
devem gozar dos mesmos direitos.”
Nunca se esqueçam, entre homens e mulheres, no meio de todas as
nossas diferenças, todos somos iguais, todos tivemos o mesmo início, estamos aqui com
o mesmo propósito, e todos teremos o mesmo fim. Digam não à inferiorização do sexo
oposto, digam não ao desrespeito. E se não conseguirem ver a igualdade de género no
meio das diferenças, usem a “superioridade” para ajudar, para proteger os mais fracos.
Porque, no fim,
“ONU: todo o ser humano nasce livre e igualitário em dignidade e direitos.
– Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos.”
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Suicida
-1-

M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

“03.Dezembro.1939

Não entendo Deus. Que é

Depressa o segundo tenente Elo percebeu a
gravidade da situação, bem assim como da
sua impotência para a contrariar. As
respostas dos superiores aos seus
relatórios, com pedidos de reforços, cada
vez mais o amarguravam. Depois de
quatro dias de luta consecutivos no estreito
Linnasalmi, o descoroçoado Elo, destruído
nas suas forças anímicas, deu-se um tiro.
Suicidou-se.”- Anos Violentos
*
Queria morrer mas não
consigo. O som seco do disparo – tau! contínuo no som e incessante na
repetição, percute em mim todo na
totalidade de mim. E sinto um
formigamento amargo, tão desagradável
que o odeio, no completo sensitivo que
sou.
Queria efectivamente morrer,
mas não consigo. Entendo a ambição de
querer ser nada, de deixar de ser indivíduo
e de sentir. Entendo essa cogitação
filosófica que possibilita o não-existir, mas
o não-existir absoluto, já que acontece o
existir.
Se a realidade fosse a nãoexistência, coisa alguma me faria falta,
porque eu também não existiria. E na
realidade da existência se eu não existisse
não sentiria nem teria qualquer outro tipo
de percepção das coisas existentes, e isso,
em face desta excruciação, seria o bom.
Do mesmo modo que há a
realidade da existência, poderia haver a
realidade da não existência, que é não
haver realidade nenhuma.

Deus?
Queria morrer, mas não
consigo. Queria apagar como uma vela que
chega ao fim e zero de consciência. Sem
dor, sem a interrogação medonha sobre o
estar ou não estar louco, sem a pausa
mental entre Deus e coisa nenhuma mais a
incompreensão da existência.
Quem me dera não ter sido
criado. (Intuo que seja blasfémia, mas
estou tão vazio de vida que não tenho
força para não o desejar.)

Noite, é tudo e sempre noite,
atra e atroz. Nada vejo, nem a mim me
vejo, e se não fosse a negra dor da dor
diria não existir. O aqui falante seria uma
fantasia macabra de uma qualquer mente
perversa, ou um holograma de um sátiro
louco que, na circunstância, se deu um
tiro.
Tau! - E vai o eco pelo pez e os
gritos de mais almas penadas ressoam em
mim. (Mim: um algo, que não sei se um
alguém, pois nem do nome tenho a
certeza.)
Porque é que não morro?,
porque é que não me deixam morrer?
Morrer deveria ser extinguir-se a
consciência, isso é que seria morrer.
Deixem que se extinga esta consciência,
porque ela é insuportável – e parece que
estou a vê-la, credo!
Como é que essa coisa de que
nunca se conheceu a substância se torna
figura visível?
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As coisas deviam ser como as
cremos. Se creio que a morte tudo faz
cessar, a morte minha devia tudo fazer
cessar. Aqueles que acreditam que morte
nada cessa, que tivessem a continuidade
desejada; os outros, os que acreditam no
contrário, e eu em particular, porque os
outros não me interessam, tivessem
conforme a crença. Assim é que estaria
certo, porque não posso continuar a existir
neste contrário. Dói demais. Esgatanhome de desespero, mas nem rasgos de
unhas me faço. Esgatanhar-me não me
salva, tão pouco me alivia.
Deus é uma palavra, uma
abstracção inócua que não tange qualquer
corda do piano.
Deus era para ter sido uma
bala, mas não foi, porque não satisfez a
minha pretensão de acabar.

Mal me locomovo. O mínimo
esforço cansa-me. Às escuras tacteio o
vazio, arrasto os pés com medo do que
possa encontrar, e sempre tropeço em
algo movediço, e caio e tenho de
besuntar-me nessa qualquer coisa
movediça, mole, malcheirosa, repugnante.
As mais das vezes, antes de
conseguir levantar-me um vórtice joga-me
para um abismo e sou sugado para uma
descida vertiginosa e sem fundo. O pânico
faz-me acho que desmaiar. Quando
recobro, lá me soergo da lama (ou do
dorso do réptil. Mas prefiro pensar que é
lama) – e lá se reinicia o ciclo.
Com esta clepsidra em eterno
retorno não há esperança do meu
tormento chegar ao fim, porque o

perpétuo virar faz parar o tempo.
Eternidade é inexistência do tempo.
Estou à mercê do capricho de
quem eventualmente tenha por castigo
rodar a clepsidra.
Estarei no inferno, mas o
inferno é frio, húmido, escuro como breu.
Há só trevas e ranger de dentes (onde é
que ouvi isto?). Parou o tempo e a luz
congelou por inércia. O único movimento
é esta coisa movediça e as minhas
alucinatórias quedas no abismo sem
fundo. Um infeliz cai, cai, cai – e quando se
dá conta está aterrado na borda do
precipício.
(Tirem o palavrão da minha
boca!)
Se calhar o infinito de que
falam consiste nesse contínuo regresso ao
ponto de partida.
Dado que não há morte, se a
verdade da existência for curva talvez eu
possa regressar ao momento do tiro
fatídico e escolher não me suicidar. Mas se
a verdade da existência for uma linha
recta... Não terá fim este sofrimento?
Penas eternas para crimes
passageiros? Só posso odiar quem assim
determina. Quem assim determina, se
alguém assim determina, odeia tanto os
homens que só merece ser por eles
odiado. Só que ele, se existe, é
determinante, e eu o desgraçado de um
determinado. É injusto. Nem sequer lhe
pedi para existir.

continua
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A Uniespírito é uma Universidade Livre, diferente dos padrões académicos convencionais.
Visa a capacitação de pessoas para a realização de projectos transformadores de acção
social e desenvolvimento da pessoa com características transculturais e transdisciplinar.
Utiliza um modelo integrativo bio-psico-sócio-espiritual, respeitando a diversidade cultural e
religiosa do sujeito e da sociedade.
Missão
Fonte geradora de conhecimento e acções transformadoras de pessoas e da sociedade por
meio da educação, ensino, pesquisa e conteúdos científicos em todas as áreas do saber
humano.
Visão
Tornar-se referência na geração de Paz, Qualidade de Vida, Harmonia da Natureza e Justiça
Social. Referência da Medicina e da Física pela Vida, da Integração das culturas e saberes
para a valorização da vida.

Medicina oficial se abre para a questão espiritual
Dr. Sérgio Felipe de Oliveira

A sobrevivência do espírito após a morte do corpo biológico, sendo este a sede da emoção, da
personalidade, da identidade de uma pessoa na hipótese do continuum da vida, a comunicabilidade
entre a dimensão espiritual e o plano biológico nos estados de transe, na mediunidade, o
entendimento do cérebro como o transdutor da alma e não como foco produtor do pensamento, são
questões em aberto no território da Ciência.

A visão materialista entende que a pessoa é o corpo biológico, portanto a vida termina com a morte do
corpo. Esta é uma hipótese que não foi comprovada pela Ciência. Assim, tanto a visão espírita proposta
por Allan Kardec, quanto à visão organicista-materialista são hipóteses abertas à investigação pela
Ciência Oficial.
Afirmar o materialismo como realidade existencial é hoje uma hipótese e não uma confirmação
cientifica. Um cientista que se diz materialista fala em nome próprio e não em nome da Ciência. A
Ciência Oficial está aberta à investigação das hipóteses espíritas tanto quanto as hipóteses
materialistas. Assim é que as universidades americanas como a Universidade de Harvard
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(Mind-body Institut), a Universidade de Virginia (Pesquisa sobre reencarnação), a Universidade do
Arizona (Laboratório de pesquisa sobre vida após a morte) www.veritas.arizona.edu e por extensão as 50
maiores faculdades de medicina dos EUA, incluem em seus currículos de graduação e pós-graduação a
Disciplina Medicina e Espiritualidade, segundo JAMA – Journal of American Medical Association.
A OMS _ Organização Mundial de Saúde, passa a admitir o sistema espiritual na caracterização de saúde
e
QUALIDADE
DE
VIDA
como
observamos
no
protocolo
do
WHOQOL-100
www.ufrgs.br/psiq/whoqol1.html – (domínio VI Aspectos espirituais, religião e crenças pessoais na tabela
2 – Domínios e facetas do WHOQOL).
Também, o CID-10, Código Internacional de Doenças, item F.44.3 – Estados de Transe e Possessão –
configura como diagnóstico médico e qualifica o transe patológico (mediunidade/doença) quando o
individuo não tem controle sobre o fenómeno, ocorrendo de forma involuntária e não desejada. Mas não
é considerada doença o estado de transe (mediunidade/saúde) sob domínio da pessoa em seu contexto
cultural ou religioso -www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm.
O DSM-IV, Casos Clínicos da Associação Americana de Psiquiatria, chega a ser mais objetivo utilizando o
termo “possessão por espíritos”, colocando que consiste num transtorno dissociativo, com a ressalva de
que “é o termo mais próximo deste intrigante diagnóstico”, demonstrando objectivamente que o
entendimento do fenómeno ainda está em aberto – www.psych.org.
De fato, o estado de transe é um estado dissociativo (conversão) podendo configurar-se como
Transtorno Dissociativo nos casos patológicos (mediunidade/doença) porque a interferência espiritual
naturalmente provoca dissociação da mente. Portanto, considerar o estado de transe como transtorno
dissociativo ou conversivo não exclui a hipótese de que seja um fenómeno espirítico.
Os estados conversivos ou dissociativos foram amplamente estudados no Hospital Salpêtrière de Paris,
na escola do Prof. Charcot, onde Freud estudou. Em seus estudos alguns pesquisadores abordaram a
hipótese espirítica (Mediunidade) como entendimento etiológico dos estados conversivos. Um deles foi
Carl Gustav Jung que no segundo capítulo do primeiro volume de Obras Completas (Ed. Vozes) estuda o
médium espírita. Também na mesma escola os médicos Gustav Geley e Albert Scherenck-Notzing
abordaram formalmente a hipótese espírita como valida em medicina (Scherenck-Notzing em Le
Phenomene Physique de La Mediunite e Gustav Geley em O Ser Subconsciente). Com isso, mesmo o
termo Conversão Histérica enquanto fórmula estritamente anímica, como proposto por Freud, não foi e
não é um consenso em medicina.
Como médico participo da hipótese espírita dos estados de transe e possessão e também no
entendimento do sistema espiritual abordado pelo protocolo de Qualidade de Vida da OMS, procurando
pesquisar as possibilidades da hipótese espiritual no processo de saúde e doença. Esta argumentação
frente à abertura que a Medicina Oficial está dando para o entendimento do sistema espiritual permitiu
que meu protocolo de pesquisa no estudo de 120 pacientes abordados segundo a óptica bio-psico-socioespiritual fosse aprovado oficialmente junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e
esta pesquisa já está sendo desenvolvida.
Julgo que a Medicina e a Ciência nas universidades precisam CRIAR institutos e departamentos com
todos os recursos para pesquisa cientifica, a fim de estudar a hipótese espiritual. É para este ideal que
procuro contribuir para que esta questão não fique pautada em cima de opiniões pessoais.
É inequívoco que a Medicina e a Ciência não estão abertas para esta hipótese.
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Sempre cá estou, não é a pedido que venho.
Mas é a pedido que me dito (pois que não escrevo).
Embora correndo o risco desta mensagem ser
eminentemente pessoal, particular, não deixo de atender a
solicitação, porque o afecto, o grande amor, a isso impele.
Mas, que direi que possa ser de utilidade
comum, porque é o que mais torna válidas estas comunicações
escritas?
Muitos antes de mim falaram já tudo que pode
interessar, porque eu não sei mais que nenhum que me
antecedeu, nem sou melhor que nenhum que já esteve e que
há de vir.
E não sabendo mais nem sendo melhor, que
posso acrescentar? Falar do que não sei? Falar do que devo
ser? Não. E a minha última existência terrena é ainda bem
próxima e a quem importa ainda se lembra dela para a estar
aqui a relembrar.
Falarei de quê? De trabalho? Talvez. Porque
trabalhar é uma opção que tomei no intuito de recuperar
tempo perdido em omissões. Trabalhar é uma opção
redentora, porque, como alguém repete, quem se ocupa como
trabalho não tem tempo para cismas.
Trabalhar é ajudar-se ajudando o próximo;
trabalhar é orar pela acção; trabalhar é reformar os
sentimentos; trabalhar é dar um sentido à existência.
Posto isto, trabalho e esta fala é um trabalho,
pois que o amor a dita.
Cá estou, de braços rijos para receber quem
venha debilitado. E vários virão debilitados para estes braços.
Servindo para isto, para muito sirvo, porque é esta
disponibilidade que me alegra e consola.
Receber como filhos nos braços quem venha
debilitado! E se forem filhos da minha última existência, tanto
melhor, pois poderei ser mãe a dobrar. E vão vir para os
receber.
Obrigado, Senhor!
F.F./aps
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«Então, Deus formou o homem com o pó da terra, e soprou nas suas narinas o
alento da vida, do que resultou o homem como ser vivente» Génese, 2,7

“Coisas ainda mais estranhas estão sendo descobertas na argila. Esse elemento
primordial da criação está revelando, aos poucos, insuspeitados segredos.. também a argila é
considerada um cristal, dispõe de propriedades electrónicas, o que significa dizer que conta
com reservas de energia, recebe, processa e expede informações, cresce e se transforma
estruturalmente. Na verdade a argila, na opinião de Hyman Hartman, (Jornal do Brasil, Rio, 205-1993), constitui “a mais complexa área da bioquímica”. Você leu correctamente: bioquímica,
ou seja, química da vida. Que é precisamente o que diz Leila Coyne, outra pesquisadora, citada
no mesmo artigo. Pelas suas características como processadora de informações, a argila conta
com recursos que constituem, no conjunto, “a exigência mais fundamental de um sistema
dotado de vida”, com o que concorda Pierre Laszlo, da Universidade de Liège, da Bélgica.
Leila Coyne acrescenta, no seu papel, um curioso elemento informativo a mais,
segundo o qual, depois de martelada, uma porção de argila emitirá, durante um mês, um fluxo
de energia ultravioleta.
Apoiado em pesquisas de Cairns-Smith, Lyall Watson, biólogo de projecção
internacional (colaborou com Desmond Morris, no trabalho de que resultou o livro O Macaco
Nu), assegura a existência de “um sistema evolucionário governado por um mecanismo
genético” na argila. (II, p.57) Ele suspeita mesmo de que a extraordinária versatilidade das
proteínas na criação das mais diversas estruturas bioquímicas pode ser uma herança da argila.
Tão importante está se revelando o papel da argila no processo de criação e evolução da vida
que Watson, sempre de bom humor, acrescenta (II, p.59) que está mesmo parecendo que
todos nós temos “pés de argila”, o que leva à conclusão de que “vivemos em cima de um
parente e não de um planeta”. Já há quem ande tentando aprender com a argila algo sobre o
mecanismo do câncer.
A argila, hein, quem diria? Não vamos exagerar, supondo na argila ou na
matéria dita inerte, em geral, um mecanismo consciente capaz até de tomar decisões, mas
certamente há veementes indicações de um psiquismo, um campo magnético ou o que seja,
programado para se comportar inteligentemente desta ou daquela maneira, sob
predeterminadas condições, se entendemos inteligência como capacidade para resolver
situações novas. De que outra forma iria a mente actuar sobre a matéria?
Seria por isso – me pergunta alguém – que a argila sempre se caracterizou
como excelente material plástico? Não seria surpresa para mim descobrir que a massa de
argila nas mãos do ceramista não apenas se acomoda a determinadas formas por impulso
meramente mecânico, como obedece a impulsos mentais do artista, ajustando-se, tanto
quanto possível, à imagem mental que ele tem do objecto que pretende criar com o barro.”
Hermínio C. Miranda, Alquimia da Mente
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Prana
Para o Yoga, o prana circula por canais chamados de
nadis, sendo os principais e mais importantes o ida, pingala e o
susumna, que estão relacionados com a coluna vertebral, que para os
yogis é o eixo do corpo.
Na verdade, dentro do Yoga existem cinco tipos de
prana: um deles é o prana universal, que seria para nós o Fluido
Cósmico Universal (Ver O Livro dos Espíritos, Q. 27 e seguintes, e todo
o cap. IV), e se divide em quatro outros tipos no corpo humano, que
assumem várias funções na manutenção da vida e no funcionamento
dos órgãos, sendo regulados pelos chakras.
http://www.amebrasil.org.br/html/duv_energia.htm

Podemos ver o prana?

Sim. Se olharmos o céu azul ,
num dia de sol, e
começarmos a ver miríades
de pontos luminosos,
extremamente dinâmicos,
que descrevem trajectórias
curvas e sinuosas, com
extraordinário brilho e
velocidade - isso é o prana.
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Notícias de Julho
28/06: Palestra na
Associação Cultural
Cristã Espírita,
Oliveira de Azeméis

04/07: II Encontro de Trabalhadores da ACEMI

11/07: com Elisabete
Lacerda em Centelha de
Luz, Aveiro

12/07: no seminário de Sérgio Filipe de Oliveira,
Instituto Politécnico de Viseu
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