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“Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se
maior a rotura . Nem se deita vinho novo em odres velhos; aliás, rompem -se os odres, e entorna - se o vinho, e
os odres estragam -se; mas deita -se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.” (Mateus, 9:16 17)
Nós, humanos, filhos amados de Deus, Amor puro, vivemos na busca (em muitos casos inconsciente, e em muitos
casos consciente) do reencontro com o Pai. Procuramos o Amor de múltiplas formas: nos bens materiais, nos
animais, nas plantas e nos outros seres humanos. Amamos a pátria, a família consanguínea, os amigos. Amamos
mas a forma como amamos não nos satisfaz a intimidade e, por isso, continuamos na busca do Amor.
Na história da humanidade (que é a história de cada um de nós), em nome do Amor, tantos gestos foram feitos,
tantas palavras foram proferidas, tantos pensamentos foram produzidos. Nasceram, assim, civilizações, as
maravilhosas conquistas da ciência, as manifestações da arte, as realizações da vida em sociedade. Mas,
nasceram também concretizações doentias em nome do amor: o despotismo, a arrogância, a manipulação…
Ao longo do tempo vivemos múltiplas experiências e inúmeros papeis protagonizamos em cada reencarnação.
Hoje, estamos aqui: mais uma vez renascemos e trouxemos connosco quer as forças criadoras de Amor, que
semeiam a paz, a concórdia, a misericórdia, e que esperam a oportunidade de as realizarmos nas nossas vidas,
quer as forças dos automatismos e das dores semeadas em outras existências.
A existência na Terra é, assim, a abençoada oportunidade de desenvolvermos aquelas forças de Amor que têm o
poder de curar as áreas que na nossa intimidade se encontram enfermas. De facto, a bondade do Pai convida-nos
a responder à benção da existência com respeito, doçura, amor e quando assim ocorre, naturalmente, novas
forças nos revigoram psiquica e fisicamente!
Neste contexto compreendemos porque é que atraimos para a nossa existência, pessoas com as quais não
sentimos empatia e que nos causam dificuldades. A Vida a chama-nos à re- estruturação energética, à paciência,
à confiança, à resignação, à fé, ao amor. Compreendemos, também, porque é que na família irrompem emoções
perturbadas a convidarem, a cada um que dela faz parte, a descobrir que é possível ser gentil, compreendendo
que uma coisa é aquilo com que não se concorda acerca do que o outro defende e outra coisa é a pessoa do
outro: o Ser! A Vida chama-nos ao respeito profundo do Ser Espiritual que nós somos e que o outro é!
O estudo da Doutrina Espírita, clarificando quem somos, de onde viemos e qual o sentido da vida, dá-nos
ferramentas para não continuar a perder tempo em envolvimentos de dor e solidão e ilumina-nos sobre a forma
de reprogramar os nossos automatismos, ajudando-nos a sair da inconsciência e a escrever páginas cada vez
mais conscientes na história da nossa vida, com amor, a partir do exemplo de Jesus.
Sim! É o exemplo de Jesus que nos pode guiar na rutura com antigos padrões comportamentais: ‘vestes
velhas’, ‘odres velhos’. É o Seu exemplo que nos acorda a consciência e nos faz perceber que nada pode voltar
a ser como era e que as novas experiências que a vida nos apresentar são oportunidades para viver com novo
interesse, com nova abertura para aprender, com coragem para correr ‘riscos’, com respeito ao que há de mais
sagrado em nós próprios e no outro. Assim, o homem velho não é morto: é transformado, renovado! O
Homem conquista a liberdade!
É certo que a afabilidade e a doçura ficam, muitas vezes, perdidas no ruído da inconsciência, no impulso
egocêntrico, na fragilidade escondida. Mas, também é certo que nunca na linha do tempo houve tantas
expressões de amor autêntico, tantas renúncias realizadas, tanta generosidade a expressar a força do amor
divino latente na humanidade! A voz do Amor, que vibrou no seu acorde mais sublime com Jesus, continua a
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acordar as nossas consciências.

O Espírito de Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, no lar de Armandine e Dominique Chéron,
na manhã de 5 de junho de 2014, em Vitry-sur-Seine, França, fala-nos de um episódio em que Jesus falou sobre as
bênçãos do perdão, reforçando os ensinamentos que deixara com as bem – aventuranças. Lembremos o Amor
presente na voz de Jesus quando pronunciou:
”Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa
contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a
tua oferta...”
“... Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o
adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão.”
“Em verdade, vos digo que de maneira nenhuma saireis dali enquanto não pagardes o último ceitil.”
No discurso de Jesus, a compaixão em relação aos erros alheios assumia papel de preponderância, mas os amigos
que O ouviam, aturdidos, compreendiam que lhes era muito difícil a mudança de conduta.
“(…) Assim pensando, após a exposição do Senhor, Tiago perguntou-Lhe, recordando-se da severidade da Lei
Antiga: Como é possível, Mestre, permitir-se que o agressor fique impune, após a prática do seu ato perverso?
O Iluminado olhou-o com imensa ternura, por saber que ele era cumpridor dos deveres, severo em relação a si
mesmo, portanto, exigente no que diz respeito ao comportamento dos outros e compreendeu-lhe a inquietação.
Após um breve silêncio, ante o zimbório celeste, recamado de estrelas que lucilavam ao longe, respondeu
benigno: - As águas do rio limpam as margens e o leito por onde correm, transformando e decompondo o lixo e a
imundície em rico adubo mais adiante, levados pela correnteza.
Assim, também o amor de misericórdia transforma a agressão em bênção para a vítima, auxiliando o inimigo a
purificar-se, ao largo do percurso evolutivo.
Quando se perdoa, isto não implica anuência com o erro, com o crime, com o descalabro do outro. Não se trata
de desconhecer a atitude infeliz, mas objetiva não retaliar o outro, não aguardar oportunidade para nele
desforçar-se.
Não devolver o mal que se sofre é o início do ato de perdoar. Compreender, porém, que o outro, o agressor, é
infeliz, que ele se compraz em malsinar porque é atormentado, constitui a melhor reflexão para o perdão
radical, o perdão sem reservas.
Ninguém tem o direito de oferecer ao Pai suas orações e dádivas de devotamento, se tem fechado o coração
para o seu próximo, aquele que, na sua desdita, derrama fel sobre os outros e cobre a senda que percorrerá no
futuro com os espinhos da própria insanidade.
Ter adversário é fenómeno normal na trajetória de todas as criaturas, no entanto, deve-se evitar ser-lhe
também inamistoso, igualando-se em fraqueza moral e desdita interior. Quem assim se comporta também
sofrerá julgamento da autoridade, a quem seja apresentada queixa, e essa poderá exigir-lhe o ressarcimento do
mal até o último e mínimo ultraje.
É o que ocorre com qualquer ofensor ou ofendido magoado. É obrigado a refazer o caminho sob a jurisdição
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divina, até quitar-se de todas as mazelas e débitos morais.

O interrogante, no entanto, insistiu: - Como então fica a justiça diante daquele que lhe desrespeita os códigos
austeros?
O Amigo compassivo compreendeu a inquietação do companheiro e elucidou: - A questão da justiça não pertence
ao ofendido, mas aos legisladores que aplicarão a penalidade corretora que se enquadre nos códigos legais. E
quando isso não ocorre, a sabedoria divina impõe-se ao calceta, que carrega na consciência o delito, fazendo-o
ressarcir os danos com a sua cooperação ou sofrendo os efeitos do mal que praticou, imputando-se sofrimentos
reparadores. Ninguém consegue fugir à consciência indefinidamente, porque sempre há um despertar para a
realidade transcendental.
Mas, Mestre, nesse caso, todos os crimes de qualquer porte devem ser perdoados e esquecidos? - Instou, inquieto.
Serenamente, Jesus retorquiu: Não há crime imperdoável. Há, sim, mágoas exageradas. Quem não tem condutas
reprocháveis ao longo da existência, por mais austero seja em relação a si mesmo, observando os Códigos da
justiça e da religião? Quantas vezes, em momentos de infelicidade e de ira, pessoas boas e generosas,
devotadas ao Pai e ao dever, rebelam-se e agem incorretamente? Será justo desconhecer-lhes toda uma
trajetória de dignidade por um momento de alucinação, de torpor mental pela ira asselvajada que lhes tomou a
consciência?
É necessário, portanto, perdoar-se todas as formas de agressão, entregando-as ao amor do Pai Incomparável, a
tomar nas mãos a lei e a justiça, aplicando-as conforme o desconforto de que se é objeto. Assim fazendo, tornase digno de também ser perdoado. Esse é o sublime comportamento do amor, em forma de benignidade para
com o próximo, o irmão da retaguarda evolutiva.

Depois do silêncio que se abateu natural, no círculo de amigos, Ele adiu gentilmente: - Convém recordar-se,
igualmente, que todos necessitam do perdão para as suas ações infelizes, desse modo, devendo perdoar-se,
purificar a mente, permitir-se o direito de errar, compreendendo a sua humanidade e fraqueza, mas não
permanecendo no deslize moral nem se comprazendo em ficar na situação a que foi arrojado.
O auto perdão é conquista do amor que se renova e compreende que se está em processo de renovação e de
auto iluminação.

Assim, portanto, rogando-se ao Pai perdão pelos próprios delitos, amplia-se o pensamento e alcança-se o
agressor digno de ser perdoado também.”

Vivamos o Amor

!
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Nós e os Outros
Carolina Fortuna (DIJ ACEMI)

“Enquanto a cor da pele dos homens valer mais do que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra.”
Todos nós sabemos aquele cliché do “todos diferentes, todos iguais”, estou ou não certa? Ou
seja, falando de racismo, na teoria, todos sabemos o que é e que está errado diferenciar as pessoas pela cor da sua
pele, pelo seu aspeto físico, por serem diferentes de nós. E quando nos perguntam, dizemos “Eu? Racista? Claro
que não”, isto porque, na sociedade, queremos passar uma certa imagem, também dependendo de com quem
estamos, mas queremos sempre passar uma boa imagem, e isso passa, por vezes, por dizer isso mesmo, que não
separamos raças, não diferenciamos indivíduos, que pensamos ser todos irmãos… no fundo, a teoria está lá, mas e
a prática?
Aposto que muitos de nós, mesmo tendo evoluído, ainda somos um pouco racistas, é algo mais
forte que nós. Muitos de nós, quando vêm alguém de etnia cigana decidem, só por “precaução” atravessar a rua,
vêm um indivíduo romeno e fazem o que podem para não passar ao seu lado. Podemos julgar? Não. Apenas
devemos aceitar os outros como são. Não precisamos de nos dar bem com todas as pessoas mas devemos
respeitá-las. Não devemos tratar ninguém mal só porque têm uma pele mais escura do que a nossa, como é o caso
das pessoas africanas, ou porque têm os olhos diferentes, como é o caso das pessoas dos países orientais.
Mas, de onde é que vieram estas diferenças físicas e morais que distinguem as diferentes raças
humanas na Terra? Segundo o LE, vêm “do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se dá com duas
crianças da mesma mãe que, educadas longe uma da outra e de maneira diferente, não se assemelham em nada
quanto à moral.” Ou seja, as nossas diferenças físicas, tomando como exemplo a nossa pele, são resultado do
clima. As pessoas dos países mais quentes têm a pigmentação da pele mais escura pois assim conseguem protegerse mais do sol. Quanto à moral, as pessoas são diferentes pois cada país tem a sua cultura, duas pessoas não são
educadas da mesma forma e, para além disso, cada pessoa tem a sua personalidade e as suas ideias, daí serem
diferentes.
Contudo, apesar de todas estas diferenças somos todos iguais. Estas diferenças não representam
espécies distintas, pois “todos pertencemos à mesma família. As variedades do mesmo fruto por acaso não
pertencem à mesma espécie?”. Lá por sermos todos diferentes por fora, somos todos feitos da mesma matéria e
somos todos uma raça apenas: a raça humana.
Por conseguinte, devemos tentar ter sempre presente o que nos diz o LE: “Todos os homens são irmãos
em Deus porque são animados pelo espírito e tendem para o mesmo alvo.” Com isto, os Espíritos querem dizernos que somos todos iguais pois o que nos move é a mesma coisa, o nosso espírito, e que todos estamos aqui na
Terra com o mesmo propósito: o de nos aperfeiçoarmos.

E agora? A vossa opinião continua a mesma?
Vamos continuar a separar pessoas na sociedade, a começar conflitos sociais só por causa da pigmentação
da pele de alguém, pelo seu aspeto quando, por dentro, são iguais a nós? Quando o sangue que corre nas suas
veias é igual ao nosso? Pensemos melhor nisso.
“Enquanto a cor da pele dos homens valer mais do que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra.”
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O Verdadeiro Espírita
António Soares

“ Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelo esforço que
emprega para domar suas más inclinações “.

Nestas palavras de Kardec concluímos que para ser espírita não é como a maioria das pessoas pensa
(que o espírita não pode ter defeitos ), mas sim à força de vontade que cada um vai demonstrando no
aperfeiçoamento e na correcção de suas imperfeições.
Pode-se reconhecer essa transformação? Pode-se sentir e reconhecer esse esforço?
Sim; toda a pessoa que já consegue não criar em si maus pensamentos, essa mesma pessoa já operou
em si grande progresso. Aquele que ainda é invadido por esses maus pensamentos, mas tem a força de
afastá-los, encontra-se no caminho do progresso, mas aquele que ainda se deixa dominar por esses
pensamentos e sente satisfação, ainda não encontrou o caminho do progresso pois ainda se encontra
envolvido pelas teias do vício, das paixões; as forças do mal ainda exercem sobre ele grande poder.
Deduzimos então que, na primeira, grande parte do trabalho de transformação já foi alcançado; na
segunda, encontra-se ainda em curso, e na terceira, ainda nem sequer foram feitos os preparativos
para o início da caminhada do progresso.
Portanto, a transformação moral é o caminho que os espíritas devem percorrer, atendendo aos ideais
que abraçaram. Já Kardec dizia que, a partir do momento em que uma pessoa compreendesse a
finalidade do Espiritismo, essa mesma pessoa já teria motivos suficientes para iniciar essa caminhada.
Mas entre o querer e o fazer existe uma grande diferença. Os espíritas não são melhores ou superiores
aos não-espíritas, só porque aceitaram seguir os ideais do Espiritismo, porque é preciso muito mais do
que isso, mas no entanto, só porque não seguem à risca o ideal abraçado, não deixarão de serem
espíritas, não serão somente considerados verdadeiros ou bons espíritas, como nos ensinou Kardec.

Na verdade, espírita é todo aquele que aceita os princípios básicos da doutrina identificados na
codificação, e faz o esforço para os aplicar da melhor forma na sua transformação moral. Por isso, todo
aquele que frequenta o Centro Espírita, possuindo mesmo até faculdades mediúnicas, mas, mais nada
faz para se tornar cada vez melhor, não pode ser considerado bom espírita.
Podemos então classificar dentro da doutrina espírita, três classes dos que se dizem seguidores do
espiritismo:
1-Há espíritas que se dedicam ao trabalho, ao estudo, crêem, procuram incansavelmente ser cada vez
melhores, e desejam o bem dos outros. Pregam sua fé sem vergonha onde quer que seja. Estes, não
tombarão na caminhada, pois como encontraram a felicidade espiritual, procuram sem descanso
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encontrar cada vez mais dessa felicidade para alimentar seu espírito.

2-Existem outros por inclinação, mas sem estudo,
desejosos contudo de verdades que não encontravam em
suas anteriores crenças. Mostram-se desde logo
embebidos por uma fé, mas se ela não for trabalhada de
forma a torna-la cada vez mais forte, através do estudo e
da propagação do bem, essa fé vai tornar-se cada vez mais
fraca, até que acabará por se apagar de todo.
3-Por fim os espíritas casuais e levados pela curiosidade,
sem entendimento e com os corações vazios. Têm
vergonha de dar a conhecer uma fé que não desperta na
sua alma a vida do sentimento. Lentamente vão
desaparecendo dos meios espíritas.
Assim, o espiritismo, tendo como meta a melhoria dos
homens, não procura aqueles que são perfeitos, mas sim
aqueles que se esforçam por se transformar, pondo em
prática os ensinamentos dos espíritos. O verdadeiro
espírita, é aquele que com força de vontade chega à meta.
Não interessa seu passado, ele será sempre um bom
espírita desde que reconheça suas imperfeições, seja
sincero e com uma enorme vontade de se corrigir.
Cortando com seu passado, o espiritismo é para ele uma
verdadeira regeneração, é indulgente para com os outros,
como queria que o fossem para com ele, e não profere
palavras más nem injuriosas contra o próximo. O
verdadeiro espírita não faz de conta que já vive num plano
superior, pelo contrário, reconhece que continua
encarnado cumprindo com as responsabilidades deste
mundo, sem deixar de lado as responsabilidades
espirituais.

O espiritismo estudado e bem compreendido, mas
sobretudo sentido, conduz obrigatoriamente aos
resultados acima descritos, que definem o verdadeiro
espírita como verdadeiro cristão, pois um e outro são a
mesma coisa. Sabemos que o espiritismo não cria uma
nova moral, mas facilita a todos a compreensão e a prática
da moral do Cristo, ao dar-nos uma fé sólida e esclarecida
para que dissipemos nossas dúvidas.
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Filipa M. Ribeiro

Ninguém duvida que possui um corpo físico. Físico significa extenso, algo que ocupa um determinado lugar no
espaço. Também ninguém duvida que possui, além do corpo físico, algo que anima esse corpo. Um corpo vivo
distingue-se de um corpo morto pela presença, no primeiro, do chamado corpo subtil, que lhe permite o
movimento, a percepção sensível, a emoção, o raciocínio, a imaginação, a memória e todo o resto da vida interior
de um sujeito. Esse corpo é chamado de subtil porque não ocupa um lugar no espaço. Pode-se, por acaso, localizar
fisicamente um pensamento?
É frequente as pessoas dizerem que o pensamento está na cabeça. Porém, se o pensamento ficasse na cabeça,
ocuparia ali um lugar, de modo que o anatomista que dissecasse o cérebro acabaria por encontrar o pensamento.
Isso é evidentemente um absurdo que nunca acontecerá. O cérebro é a nossa caixa de fusíveis, pois tem o poder
de controlar tudo o que o nosso corpo faz. É o cérebro que acende todos os interruptores do nosso corpo e é
também o cérebro que nos torna humanos: porque nos deixa sonhar, imaginar, raciocinar, desorientarmo-nos,
perceber o que são metros quadrados, inventar carros voadores. O órgão físico do pensamento pode até ser o
cérebro, mas este não é o fenómeno do pensamento e o fenómeno do pensamento não está no cérebro, pois, se
estivesse, poderia ser localizado e não o é. Certamente, também não encontrarão o pensamento noutro lugar.
Portanto, o pensamento, a mente, corpo mental ou corpo subtil, não está em lugar algum, não ocupa lugar no
espaço. A mente tem uma duração (existe no tempo), mas não tem extensão. “O pensamento é emitido pelo
espírito e segregado pelo perispírito para veicular os sentimentos e as ideias que são produtos do princípio
inteligente”, informa-nos André Luíz. A mente e os órgãos de percepção estão intimamente ligados, pois só
podemos pensar sobre algo que conhecemos e o conhecimento é baseado nas nossas percepções. A mente é uma
sucessão de pensamentos que se alternam. Quando existe ignorância de nós mesmos, identificamo-nos com os
nossos pensamentos, acreditamos ser a mente. É a mente que faz alguém ser sábio ou ignorante, escravo ou livre.
A mente é um tigre na selva dos desejos. A mente só aprecia aquilo com que ela se ocupa. Pode ter-se uma vida
ocupada com uma mente serena em que não confundimos o que somos com a mente ou uma vida identificada
com a mente e aí a nossa vida torna-se um joguete cansativo ‘nas mãos’ da mente.
Então, até aqui tudo vai bem. O que constitui um indivíduo é a conjunção de um corpo físico com a mente, certo?
Mas o Espiritismo, entre outras doutrinas, diz que existe, além desses dois ‘corpos’, um terceiro, necessário para a
nossa experiência de vida na Terra. André Luís fala no corpo causal ou corpo mental superior. Aqui as coisas ficam
mais interessantes. A mente também está vinculada a uma bagagem não manifesta ou não explícita: aquilo a que
Jung chamava de arquétipos.
O corpo causal é, basicamente, a ignorância, aquilo que não está, ainda, manifesto como mente (corpo subtil) ou
físico. Sem este “ainda não” não haveria experiência do físico ou do sutil. Não se trata de uma crença, mas de uma
exigência necessária para explicar até as nossas experiências mais banais. Por exemplo, ao ler este texto, as
palavras sucedem-se no seu pensamento uma a uma, ainda que o final do parágrafo ainda não esteja manifesto
para si. E é só porque o final do parágrafo ainda não está manifesto, que você tem a possibilidade de ler o texto. Se
o leitor fosse omnisciente e o texto inteiro estivesse, num único instante eterno, completamente manifesto para si
– juntamente com todas as outras coisas do universo (sim, ser Deus é porreiro ) – isso não seria leitura. Isso não
necessitaria de olhos para ver cada palavra, nem da mente para processá-las, nem de espaço onde o texto
estivesse localizado, nem de tempo para ter a cognição de cada frase, etc. Ou seja: a ignorância que encobre o que
ainda não está expresso é chamada por André Luíz de corpo causal, sendo este o que dá sentido ao que é
percepcionado pelos olhos, ao processo de cognição, de raciocínio. O corpo causal é a causa do corpo sutil e do
corpo físico. Portanto, o corpo causal é tão existente como os outros dois, ainda que não possua extensão nem
duração (não se manifesta no tempo nem no espaço).
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Isso é um pouco difícil de compreender porque a noção arraigada é de que primeiro existe o corpo com os
pensamentos e o pensamento pensa no futuro como alguma espécie de abstração imaginária, algo que não existe e
não é relevante para o presente. Mas o futuro não é uma abstracção do pensamento; você só pensa porque pensar
existe como uma possibilidade em aberto. Mas atenção: possibilidade não é coisa alguma. Quando a previsão do
tempo diz que pode chover, nós sabemos muito bem que isso significa igualmente que pode não chover. Portanto,
faz sentido a célebre frase de Shakespeare: “Ser ou não ser, eis a questão”. Ser ou não ser – a pura possibilidade, a
ignorância, o “corpo causal” – eis a questão por trás de todas as questões: a Questão.
É importante reconhecer que aquilo que somos verdadeiramente, a essência divina ou consciência que existe no
nosso espírito, não vai chegar numa experiência e ir embora noutra. É que eu não chego, nem vou embora. Eu,
centelha da consciência divina, estava antes de qualquer experiência específica. Eu estive durante e estarei depois,
sou sempre o mesmo. Esse entendimento ou essa essência que sou não chegará numa experiência especial, mas o
espírito será a testemunha de todas as experiências, especiais ou vulgares.
Imaginando que removemos todas as experiências, removemos todos os pensamentos, essa condição da mente
será uma condição específica da mente que é o estado sem pensamentos da mente. Mesmo esse estado não pode
ser o espírito ou a centelha divina, porque continua a ser um estado, num momento específico que vem e vai
embora. É uma experiência particular da mente diferente de outras experiências particulares da mente, e é tão
temporária como as outras experiências. Assim, a consciência que somos (ou corpo átmico, segundo outras
terminologias) é confundido com uma experiência específica ou com o estado em branco da mente.
A mente é um palco e os pensamentos são coisas no palco. Nós podemos enumerar o que vemos, gostos, aversões,
compaixão, enumeramos muitos pensamentos, mas perdemos o reconhecimento da consciência. Ora, quando
perdemos a consciência na presença de pensamentos, se removermos todos os pensamentos, vamos perdê-la
também e veremos apenas o vazio. Por outro lado, se consigo ver que não é um vazio e que a experiência de vazio
existe apenas porque a consciência está lá, se eu sou consciente de mim mesmo, não posso perder a consciência
mesmo quando os pensamentos estão presentes. A mesma consciência está lá na experiência de pensamentos e de
ausência de pensamentos. Eu tenho de saber que o reconhecimento da consciência, do que sou, não é uma
experiência específica, mas que o reconhecimento da consciência é sempre como eu, em todas as experiências.
Mas termino o texto, com uma questão que serve para saber se o leitor entendeu o texto: você pode ler porque
tem olhos ou tem olhos porque pode ler?
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Suicida
-8-

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

*
Em chegado ao hospital da cidade dei-me conta, pela primeira vez de modo inequívoco, de que
era gente, por os ali internados serem doentes normais e não alienados; então, se fora posto junto deles
é porque era igual, ainda que o mais pequeno entre iguais. Embora mal soerguido no bordo inferior da
faixa, importante era já estar nela.
Já podia ser considerado um doente capaz de ajuizar lucidamente o seu estado.
Já podia chorar copiosamente movido por estranha comoção, devida à vibração daquele
ambiente de maior leveza fluídica. A assepsia mentomagnética do quarto só para mim tinha o condão
de me pôr em lágrimas constantes e silenciosas. Muito pode chorar um homem.
De alguma forma era, e sou, vigiado – não será só coincidência – porque as algumas entradas
de visitantes irregulares nunca, até à data, me apanharam em prantos. Pelo menos quando entrou aquele
senhor careca e algo anafado, olhos da cor do mais límpido céu primaveril, eu estava tranquilo em
meus próprios pensamentos. Estava tranquilo e mais me tranquilizei quando ao sequente futuro, porque
esse senhor, dono de uma luminosidade finíssima, era finlandês. E se há um finlandês luminoso, nem
que seja só o doutor Urho, o mundo e eu estamos salvos.
E quero referir já um outro sucesso, que tendo-o meditado despoletou uma perplexidade
crescente quanto ao modo como tudo se concatena.
Foi-me apresentado um homem sensivelmente da minha idade, ligeiramente mais alto e
constitucionalmente bastante mais magro que eu, que me iria acompanhar no processo de recuperação.
Tinha por nome Cemëh, e fora um soldado soviético morto no estreito Linnasalmi por um tiro cego
dado por mim. O mais curioso, e incrível, é que pude ver esse episódio projectado numa coisa a que
chamarei tela. Nesse dia fiquei a saber quando acabou essa nefanda guerra.
Também fiquei a saber que tiros dados às cegas têm consequências, nomeadamente aquele que
atingiu Cemëh, mas essa parte não (me) interessa (contar). A verdade é que se espirro aqui, algures algo
treme.
Ressalta a grande diferença entre duas balas do mesmo carregador. Uma, disparada às cegas,
libertou um Espírito; outra, disparada por um cego, aprisionou outro Espírito. Todavia, a mesma dextra
os juntou. A ver vamos para quê.

*
O hospital faz parte de um vasto complexo relacionado com a Saúde e tem de um lado o Lago
e de outro o Parque. Nem sabem o estímulo que foi informarem-me da existência destas duas coisas.
Tenho pressa de ir jogar à bola para o parque e remar para o lago.

Nota de rodapé: é estranho e intrigante o eu ter memória da morte do meu irmão Toivo e não a
ter da morte da minha mãe, sendo que era mãe e apenas mediaram pouquíssimos dias entre o
passamento de um e outro. Vou ter que deslindar os factores psicológicos envolvidos neste
anacronismo. E já agora, como a morte não existe vou pôr intensidade nos meus desejos de os
encontrar.
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(Na verdade os desejos já existem, parece é que não estou emocionalmente preparado para
encontros mais intensos.)

*
Por estes dias comecei a ir até ao jardim interior, iluminado por larga clarabóia, e hoje conheci
lá um simpático casal de enfermeiros, Blondine e Hans, de quem casualmente me acerquei enquanto,
num intervalo entre afazeres, analisavam determinadas flores.
Curiosa a sua história: ela francesa, ele alemão, conheceram-se num campo de concentração
onde ele era guarda e ela foi cair. Corações generosos (já sei perceber isto), foi um proibido amor à
primeira vista. Ambos contraíram tifo e pouco depois acabou a guerra – mas já lá não estavam para o
presenciar.
É lindo de ver o amor que os une - mas reconhecê-lo acentua na mesma medida a minha
solidão.
Digo para mim mesmo que esta solidão é carência do amor de alguém; a realidade, porém, é
que a solidão resulta de eu não amar. Provavelmente não cumpro nenhum dos requisitos do primeiro
mandamento, e por isso, apesar do afecto de tantos, ando muito como se estivesse numa ilha deserta
anelando por companhia, muita companhia.
*
Agora que já arrasto os pés pelos corredores, encontro malucos à minha altura. Um deles, sem
preâmbulo nem posteriores explicações, atirou com isto: “Imagina que vivemos em Europa, satélite de
Júpiter, e que essa vida é não à superfície, mas sob a calote de gelo. Essa vida normal como toda a
inteligente, com pensamento contínuo, sentimentos, sensações, mas sem vista exterior. No fundo, uma
prisão. Há Espíritos a cumprir penas de prisão, e outros desterros.”
Acredito que há Espíritos a cumprir penas de prisão e outros desterros, ai se acredito. Mas se
é em Europa ou em GTYUIKMN, isso já não sei. Na minha opinião de maluco benigno, os Espíritos
em desterro estão numa dimensão espiritual que interpenetra uma região material. Não sei se isto terá
alguma coisa a ver com universos paralelos, teoria das cordas...
Como o infinito é um, o que é múltiplo deve referir-se a dimensões...
Lá estou eu, fecundo a formular teorias.
Defeito de alma solitária, que quer jogar à bola porque está doente e não pode, e que quando
estiver recuperada pode jogar à bola (futebol) mas não vai querer, porque terá coisas mais importantes
a absorver-lhe a vontade. É, pelo menos, o que dizem.

continua
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Só pela Justiça chegamos a Deus
Arlindo Pinho

“Considerai as aves, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro; contudo, Deus as alimenta;
quanto mais a vós que valeis mais do que as aves. Considerai os lírios, como não trabalham nem fiam; contudo, eu
vos digo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles.”

Toda a criação está interligada e sob a proteção de Deus, e pelas palavras do Mestre no excerto inicial, podemos ver
que nada nem ninguém está abandonado á sua sorte, que nada existe ao acaso, e que pelo contrario, todos os seres
da criação, incluindo o ser humano, se entrelaçam na Natureza, fazendo parte de um todo, na mais perfeita
organização, e regidos por uma justiça, que podemos dizer levada no mais ínfimo dos pormenores, ao infinitamente
justo.
Podemos afirmar, sem qualquer duvida nem receio, que jamais conseguiremos encontrar Deus, se não através da
verdadeira justiça. Nada foi criado com qualquer tipo de benefício em relação a qualquer outra coisa, e por isso, a
célebre frase carregada da mais pura verdade, “Do átomo ao Arcanjo”. É a real evolução, tudo evolui, do mais
ínfimo ao maior, tudo começa do simples e ignorante, até chegar ao mais perfeito e sábio. A lei inscrita em cada
átomo do Universo é: “Para a frente e para o Alto”, como nos disse o grande pensador Maeterlink. É assim o
caminho evolutivo em tudo o que existe, sem favoritismos e sem privilégios, mas também sem nada esquecer.
Desde o grão de pó até às estrelas no firmamento, existe com toda a certeza algum tipo de relacionamento, tudo de
algum modo está ligado. De um estado da Natureza se passa a outro, sempre no sentido ascendente, sempre em
crescimento; a cada estágio, mais um grau de perfeição.
Podemos verificar por exemplo, na microbiologia, certas variedades de micróbios, que até os maiores especialistas
dessa área sentem dificuldade em classificar: se determinada espécie pertence ao reino animal ou ao vegetal, pois
lhe parecem como que organismos de transição entre um e outro reino. Na realidade, nós que conhecemos as leis
da evolução sabemos que assim é, e que em algum momento evolutivo, de um reino, passamos ao outro seguinte;
do mineral ao vegetal e do vegetal ao animal. Nos corais temos outros exemplos, pois vemos modalidades várias
que se podem conjugar aos três reinos: mineral, vegetal e animal, não é mistério nem milagre, é a realidade da
evolução de todos os seres, em andamento, na mais perfeita justiça.
Os Sábios serão confundidos e aos humildes lhes será dado compreender. Paradoxo. Não. Aqueles que se acham
sábios estão carregados de orgulho, na grande maioria, e por isso, não admitem coisas que não conseguem explicar;
também pelo mesmo motivo, não se dão ao trabalho de investigar, falta-lhes humildade para reconhecer que ainda
não são verdadeiramente sábios. Felizmente que não se aplica a todos, mas foi exatamente para estes que Jesus
deixou este ensinamento, pois para que ao Sábio (ao que se acha sábio) também lhe seja dado compreender, terá
que primeiro tornar-se humilde, para aceitar que não sabe tudo, e poder estudar as Leis Divinas ou Naturais,
compreender a sua justiça, e só então estará preparado para compreender o verdadeiro processo de evolução de
todos os seres. Quando alguém disse: “Só sei que nada sei”, demonstrava muita Sabedoria.
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Buscar Deus, o Deus que não escolhe e dá condições iguais para todos, dá o seu trabalho, e por vezes grandes lutas
internas entre a nossa consciência, onde estão as Divinas Leis gravadas, e a nossa vontade de fazer apenas aquilo
de que gostamos ou nos dá prazer. Mas é através da vitória nessas lutas, que mais tarde iremos notar as diferenças
de condições entre os que escolheram uma ou outra coisa, inicialmente eram iguais.
Deus, na sua justiça, no entretanto, continua a dar a chuva para os bons e para os maus, o Sol para os justos e
injustos, deixando sempre que cada um por sua livre escolha, siga seu próprio caminho e faça o melhor ou não,
pela sua evolução, em seguida, pela atuação da sua justiça, cada um receberá aquilo que fez por merecer. E é
assim, e apenas pelas diferentes escolhas que fomos fazendo ao longo das várias experiencias de vida, que hoje
temos também muitas e grandes diferenças de condições, sejam a que nível for.
Quando muitas das religiões existentes, dizem que Deus criou os anjos, os querubins e os serafins, como os
homens e até o demónio, estão a criar também um paradoxo. Isso não tem sentido. Onde ficaria aí a infinita justiça
de Deus se Ele estava a criar Seres bons, medíocres e maus ao mesmo tempo? Como poderia haver justiça se ele
estava a dar condições, capacidades e poder a uns, enquanto deixava outros entregues á sua sorte, á dificuldade e
á dor?
Desenganem-se as religiões que isto ensinam, pois seu fim está próximo. Encontram-se ainda muito longe de
entender a justiça divina, e muito mais longe ainda de chegar a Deus.
A Justiça de Deus, perfeita e infalível, é a única coisa capaz de nos fazer chegar até Ele, e se admitíssemos que
houvessem seres criados apenas para gozos sem fim nos paramos celestiais, enquanto nós outros teríamos que
lutar na carne contra todas as fraquezas da matéria, num meio onde ainda impera o mal e a dor, teríamos que
dizer que na verdade Deus não era justo nem bom. E que dizer então daqueles outros seres que ainda estão em
estágios inferiores de evolução, nos reinos da Natureza, e que também pela justiça, têm todo o direito de sair
dessa inferioridade? As obras de Deus são forças vivas, e onde existe vida há crescimento e evolução, com justiça.
Cada partícula da Natureza está no pensamento de Deus, nada existe esquecido, se não como aplicar com
verdade, o que todas as religiões apregoam, (embora por isso mesmo muitas se contradigam) como sendo Deus,
“infinitamente justo e bom”?
O Mestre Divino deu-nos um conselho que nós teimamos em não seguir: “Buscai em primeiro lugar o reino de
Deus e a sua justiça; tudo o mais vos será dado por acréscimo”.
O Espiritismo ensina-nos tudo isso, mas estes ensinamentos são apenas os do Cristo, o Espiritismo por si só, nada
está a ensinar de novo, apenas relembra os ensinamentos do Mestre, explicados á luz da razão, como Ele próprio
fazia com seus discípulos em privado. O Espiritismo é o Cristianismo, e tudo o que ensina, deveria ser ensinado por
todas as religiões que se dizem Cristãs, mas que infelizmente não o fazem, e muitas vezes não é apenas por
incompreensão ou ignorância, mas por interesses mesquinhos e materiais.
A humanidade tem hoje capacidade para entender as coisas, e por isso os ensinamentos devem ser explicados á
luz da razão e da ciência atual, que já muito tem avançado, sem mistérios, dogmas ou milagres. Estamos no seculo
XXI, a humanidade já evoluiu mais de 2000 anos depois da vinda do Cristo, a compreensão das coisa é outra,
completamente diferente da dos homens ao tempo de Jesus, e se hoje ainda se ensinam coisas básicas, primárias,
como se apenas os líderes religiosos tivessem inteligência, das duas uma, ou na realidade eles não acompanharam
a evolução da humanidade ou teremos que concluir que querem continuar, por interesse, a manter o povo ainda
preso ao medo e a falsas promessa que lhe foram incutidas ao longo de todos estes seculos, e se assim for, como
Sodoma e Gomorra irão desaparecer.
A própria ciência está a avançar a passos largos nos caminhos do invisível, e não tarda, chegará á provar
cientificamente a existência e funcionamento da vida, no plano espiritual, e quando isso acontecer, não haverá
como negar nada, será o momento do fim, da derrocada de todos os religiosos que vivem no luxo á custa das
crenças cegas, implantadas nas mentes daqueles que continuam a ser explorados. A Luz está a chegar por todos os
lados e por todos os meios, e só existe um caminho para as religiões que querem continuar paradas no tempo,
quando a Lei da Natureza é mudança e evolução constante: ou mudam ou extinguem-se. “Conhecereis a Verdade
e a Verdade vos Libertará”, é a promessa do Mestre Maior, meditemos nisso.
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Não queira comportar-se como um anjo
Margarida Azevedo

Não queira comportar-se como um anjo, seria o mesmo que um cavador querer dançar ballet, ou então
um minúsculo pirilampo armar-se em candeeiro de pé alto. Podemos ser alvo das mais diversas
tentações, a de querer ser rico é a mais comum, mas a de querer comportar-se como os anjos é a pior
de todas.
A imaginação, na sua fértil epopeia, cria a fantasia, não raro o delírio de supor que aqueles que estão
muito acima de nós são como os imaginam. É certo que temos que ser compreensivos para com a
natureza humana, mas fazer do delírio a realidade é, além de exagerado, perigoso.
Tal atitude cria máscaras, remetendo o factor religioso para a fantasia do “não eu”, isto é, uma procura
incessante da identificação com algo que não é mais do que fruto da imaginação. De um ponto de vista
sociológico e psicanalítico, chamamos a isto tão simplesmente o ridículo da crença, porque fora do
contexto social em que se encontra, sem viabilidade porque inacessível ao outro, que vulgarmente
encara como uma ameaça, e com um discurso que toca o alucinado; muitos usam roupas voláteis e
claras, fazem jejuns prolongados, os rostos revestem-se de candura e tornam-se amarelados, os corpos
magricelas, sorrisos contidos porque supõem que os anjos não riem a bandeiras despregadas,
ingenuidades bucólicas defensoras da paradisíaca e sã vida selvagem, etc.
Viver o que se não é significa excluir-se a si mesmo das suas responsabilidades, a todos os níveis, estar
fora da realidade, no fundo, uma vida que não passa de um projecto, deixando o presente passar ao
lado com toda a sua riqueza.
A preocupação em ser útil faz de cada um o próximo do outro. Sentir-se implicado no crescimento e no
progressso do meio, ser solícito e saber que contam consigo é, pensamos, a melhor forma de seguir o
caminho que conduzirá, um dia, à angelitude. Porém, fazê-lo sempre enquanto humano e muito
humano, porque é o que isso efectivamente se é, e não nos é possível ser de outro modo.
O ímpeto de angelitude significa a loucura de uma exigência de espiritualidade que ainda não é para
nós. Criando o marasmo, torna insignificantes as complexas exigências da sociedade moderna,
culpabiliza os homens e as mulheres por serem simplesmente humanidade em todas as suas acções
diárias.
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É bom não esquecer que, cá neste mundo, ainda há tanto por fazer… Já pensou que o progresso científico
e tecnológico tem conduzido as sociedades a índices de violência jamais alcançados? A racionalidade
exagerada tem precipitado o planeta na insustentabilidade? O que é mais importante: defender o
humano, a sua integridade, ou construir projectos de anjos, moldes de pureza formatados à míope
medida de quem despreza a Natureza, os Animais, a Cultura, a Ciência, na sua verdadeira acepção, a
saber, a melhoria das condições de vida para todos?
Mais, como crentes, o que é que tem mais peso: provar a existência de Deus, dos anjos, como estes
vivem, se têm sexo ou são assexuados, que há algo que sobrevive à morte, ou o modo como nos
comportamos num mundo criado com tudo para sermos minimamente funcionais e felizes, onde
consigamos, com sucesso, fazer escala num dos muitos patamares evolutivos? Não responda, pense
primeiro.
Com os evangelhos, aprendemos que conquistamos o Reino de Deus mediante o modo como vivemos a
nossa espiritualidade e o modo como estamos no mundo. O Sermão da Montanha (Mt 5-7) e o Sermão da
Planície (Lc 6: 20-26) abrem-nos o entendimento desconcertando-nos, indiciando o modo como entrar
numa humanidade em que ricos e pobres têm lugar idêntico no Reino de Deus, mediante um universo de
esperança apoiado no modo como é vivenciada a relação com a riqueza, a pobreza, a alegria e a tristeza,
mas muito especialmente na projecção em horizontes mais vastos que não os da nossa casa. São textos de
um forte apelo existencial que visitam a nossa vida onde todos cabem, isto é, não aprisionam sob um
contexto ético determinado, mas que superam todas as éticas. Não interessa ler o texto, mas relê-lo se,
como tal, nos projectarmos para uma vivência que faz da felicidade o seu maior objectivo.
Deus nos livre de querermos comportar-nos como anjos, daríamos uma má imagem de tais mercês e
perderíamos o comboio da humanidade.
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