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Deus dentro de um laboratório
Margarida Azevedo

Não é a ciência que está a imiscuir-se nos recônditos quão complexos domínios da religião, é
esta, pela voz dos seus mais altos representantes, que está a submeter Deus aos seus critérios. Ou porque estão
contra ela e insistem em defender que Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher, ou porque o
mundo foi criado tal como está, ou porque a Arca de Noé foi o ponto de partida para uma regeneração da fauna;
ou, ainda, pretendendo submeter a religião à metodologia científica, encravam a religião na procura das provas
científicas da existência de Deus.
Nada mais desconforme com a fé, linha recta para ateização da religião que, perdida nas descobertas
científicas, teme perder os fiéis que, nos seus problemas diários, vêem nela (ou viam) o conforto regenerador.
Com tudo isto e muito mais, não é a ciência que ridiculariza Deus, é a religião que, obsessivamente,
pretende fazer Dele um objecto do cognoscível como quem estuda um animal em plena savana, ou algo
experimentável como um líquido num tubo de ensaio. A religião apoia-se nas respostas da fé em detrimento da
natural insuficiência de respostas, face à imensidade de questões constantes e insaciáveis, da ciência.
Numa sociedade global tudo muda. Se é certo que não ultrapassámos os textos antigos da Filosofia,
menos ainda os das Escrituras, se eles são o fiel retrato da nossa natureza, prova de que rodopiamos em torno
das mesmas questões existenciais, não é menos certo que o contexto é totalmente diferente.
Os nossos inimigos já não se matam pelas armas, o infiel já não é o que segue outra confissão religiosa;
o exercício oral, que impunha saber o texto de cor, já não identifica o crente no cerco fechado de palavras sem
vida interpretativa. Qualquer religião ou igreja tem que dialogar sobre o texto, com os seus fiéis. Para isso,
torna-se imperioso que os oiça, homens e mulheres. Nunca o leigo foi tão necessário à vida da sua igreja porque
ele confere um sentido vivencial ao texto, o que muito o enriquece. Interpretar é falar de si. Porém, na
expectativa de que o texto lhe traga respostas convincentes, o leitor permite-lhe, igualmente, que ele se lhe
imponha; é a busca de uma resposta de alguém, muito sábio e vivente em tempos remotos, para um problema
específico.
Estamos a viver outros paradigmas: ecologia, direitos humanos, direitos das mulheres, da criança, do
idoso, dos animais; a crise económica, a hiperactividade, a fadiga psicológica provocada pela tensão e a ameaça
constante de perder os meios de subsistência; o sentir-se excedentário, como os idosos que são depositados em
lares, que, por mais condições que tenham, são salas de espera para a morte, porque são a primeira saída
definitiva das suas casas, porque quantos são arrancados à força, levados ao engano a pensar que vão dar um
passeio ou visitar um amigo, para viverem em comunidades desumanizadas, na sua maioria; são as crianças que
perdem a referência da família como fonte de afecto e a base para a socialização; é a solidão, cada vez maior;
o sexo como satisfação imediata e a fragilidade dos sentimentos; o terrorismo feroz e a crueldade crescente; a
impaciência provocada pela neurose do esvoaçar do tapete voador.
Há que perceber que os fiéis estão vulneráveis. Fazem parte de um humano que está cada vez mais
infantilizado, recente na história da criação, e à procura, perdido, de explicações. Os fiéis não querem a ciência
misturada com os afectos, mas respostas cabais para a sua situação de problematicidade. É de sofrimento e de
imortalidade que se ocupam. Paradoxalmente, ao procurarem na ciência as provas da existência de Deus, as
religiões temem que, se não o conseguirem, acabarão por fracassar. E disso não temos dúvidas, porque um
templo não é um laboratório. Contrariamente, se a ciência continuar a sua tarefa reveladora, acabará por matar
Deus, mais cedo ou mais tarde, é apenas uma questão de tempo, não pelos seus próprios meios, mas porque
acolitada pela religião que abdicou das suas funções, a saber, as almas.

Ora há que perceber que a fé alongou-se. Já não é apenas uma questão de acreditar em
Deus, mas também no/a próprio/a homem/mulher cá neste mundo. As condições materiais de existência
tornaram-se demasiado importantes, a História tornou-se, também para os cristãos, não apenas para os
Judeus, a própria manifestação de Deus. É no acontecer diário, na realidade nua e crua, que encontramos
este Deus que, desta forma, nos desafia. Sim, efectivamente, vivemos os nossos desafios existenciais como
caminhos, mais ou menos tortuosos, mas que não deixam de ser caminhos para a vivência real da fé, que
começa, imperiosa, na relação com o outro. E se assim é, cabe à religião envolver-se também com a fé em
nós mesmos. Ninguém chega a Deus sem acreditar nos(as) homens/mulheres, previamente, nem Deus
existe como resultado das insuficientes ou insipientes respostas da ciência. Sejam quais forem as suas
respostas, as questões existenciais prevalecerão e Deus continuará inalterável.
Neste empobrecimento religioso que estamos a viver, há quem não perceba que a
imensidade de leis, o encadeamento das mesmas, o cosmos não poderiam ser aleatórios. A maior prova da
existência de Deus é a Vida e a Complexidade, a Precisão. Deus não cabe nas nossas cabeças, logo também
não pode ser redutível aos nossos mecanismos electrónicos. Não medimos a quantidade de amor, nem a fé
que sentimos; não é possível fazer uma estatística da dor ou da felicidade, não há metodologias criteriosas
nem tabelas periódicas para definir quantidades de amor, pontuar o ciúme ou a inveja. Compreender não é
provar, mas reconhecer a existência de um artífice. Não é possível destronar a ciência do conforto que, ao
longo dos séculos, conseguiu trazer à Humanidade. Se a religião falhou, nesta área, é porque não esteve
devidamente voltada para o humano, mas para a luta desigual entre as verdades das escrituras e as da
ciência; apostou em traçar caminhos para Deus mediante imposição de comportamentos desfasados,
impraticáveis, desconextualizados dos factores culturais dos povos. A religião não se ocupou em questões
como a salvação, a paz e o amor incondicional. Esteve, contrariamente, ocupada em criar tementes,
assustados, medrosos, ignorantes, impondo ideologias exclusivistas racistas e xenófobas. As
evangelizações foram autênticas torturas, no meio de algumas coisas boas, mas não deixaram de o ser.
Apresentaram-se perante o outro com ares de superioridade e não num propósito fraterno.
O que é que é mais importante: Saber de cor as escrituras, ou ajudar o próximo numa aflição?
Procurar a santidade ou benefícios no céu, ou ter um computador e estar em contacto com o mundo, saber o
que se passa a quilómetros de distância, em segundos? Viver em austeridade ascética, ou ter meios de
subsistência, filhos saudáveis, ter acesso à saúde? Quais são os maiores problemas da actualidade? Não ter
casa, viver sem condições materiais, ou haver ou não provas científicas da existência de Deus? Em que
medida provar a existência de Deus, cientificamente, ainda que essa ridicularia fosse possível, traz mais
felicidade que ter um emprego certo, uma máquina de lavar roupa, um automóvel, amigos?
E ainda que fosse possível, o que faríamos com as provas científicas da existência de Deus? Não
temos dúvidas, as portas da curiosidade jamais seriam fechadas e outro ou outros deuses se inventariam
para recomeçar tudo de novo. É que o problema não está nas provas, mas na curiosidade insaciável do ser
humano, na sua incondicional vontade de transcendência, porque é isso que efectivamente o define, a
curiosidade sem fim. Mas não só. O Humano carece do não-humano, o finito do infinito, o mesurável do
desmesurado. Um só tem sentido mediante o outro.
Deus não cabe num telemóvel, não é captável por observatório algum. Assumirmos que somos
pequeninos nem tão pouco faz parte da humildade. Trata-se tão somente de nos confrontarmos com a nossa
natureza. Humano é todo aquele que olha para as estrelas e sente-se um grão de poeira, ou então, quando
olha ao seu redor, se confronta com o pouco que fez no muito que há por fazer.

“Amai muito para serdes amados”
Graça Magalhães

Muito se diz acerca do amor, mas ele não pode ser traduzido na pobreza da linguagem
humana já que apenas pode ser sentido!
O amor, sendo a voz de Deus em nós, é a força que atrai a vida com todas as suas nuances
para fazer desabrochar a própria vida; é a presença manifesta da vida que nos orienta os passos em direção
à Simplicidade, à Beleza, ao Bem!
Descobrir o amor é sinónimo de realizar um percurso intransferível na descoberta de quem
somos para além do que de nós conhecemos.
Durante toda a nossa vida terrena edificamo-nos no contexto socio - cultural em que fomos
chamados a nascer pelas próprias Leis da Vida; vestimo-nos com conceitos, ideias, verdades inabaláveis.
Acreditamos ser senhores do mundo conhecido, com uma rede de significados e de referências que se
evidenciam ao nosso olhar como o padrão adequado para bem viver. Mas, a vida é sábia e leva-nos, ora com
suavidade, ora com brusquidão, para um caminho novo para além das certezas, para além das convicções,
para além das crenças edificadas com as bases frágeis do ego.
Desta forma, começa-se a perceber e a sentir que, para além de toda e qualquer base
teórica acerca da Vida, há algo muito mais poderoso em nós que nos mostra e inspira para seguir o que é
verdadeiramente importante. Infelizmente, ficamos, vezes de mais, tão presos às receitas do mundo, sejam
científicas, sejam religiosas, que perdemos o contacto com o que de mais belo e divino existe em nós e
sentimo-nos perdidos e vazios de sentido até ao dia em que a exaustão nos leve a dizer: ‘CHEGA!!!

Esse é um momento crucial pois nele abrimos, finalmente, espaço para entrar em contacto
com a essência da vida, dando-se início a uma viagem única rumo ao auto – conhecimento, ao
conhecimento do Ser, do Self.
Então cada momento do quotidiano revela-se como mestre, revelando e desvelando o
mundo escondido nos refolhos da alma. Descobrimo-nos mais simples, mais presentes, mais amorosos, mais
plenos, e rendemo-nos à vida, dando espaço às maravilhosas manifestações do amor. E quando estas
irrompem, sentimos a plenitude da vida: já não há que ter medo, nem é preciso angustiarmo-nos com o que
não podemos controlar. Tudo está bem! A vida está no leme e leva o nosso barco até ao porto seguro. De
facto, “A alma não está encerrada no corpo, como o pássaro na gaiola. Ela irradia e manifesta-se no exterior,
como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro.” (L.E., P 141). Irradia
e liga-se às forças que a inspiram, que a acalmam e que lhe trazem a tranquilidade para viver o que precisa
de viver na Terra. Muitas vezes como “durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam”, “ele
percorre o espaço e entra em ligação mais direta com os outros Espíritos.” (L.E., P 401). Mesmo que não nos
lembremos, dado que “o corpo é de matéria pesada e grosseira, (e) dificilmente conserva as impressões
recebidas pelo Espírito, mesmo porque o Espírito não as percebeu pelos orgãos do corpo” (L.E., 404), o
registo das vivências fica em nós e manifesta-se quando necessário.
Não estamos sós: a presença de Deus manifesta-se pela bondade dos anjos da guarda,
amigos fiéis, firmes, devotados, com faculdades que lhes permitem estar em contato connosco, alentar-nos
e amparar-nos. Como nos é lembrado nos Prolegómenos do Livro dos Espíritos: “Lembra-te de que os Bons
Espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse”, isto é, aos que reconhecem em si
a própria pequenez, que não se perdem nas interpretações vazias acerca da vida, de si próprios, do que
deveria ser.
Descobrirmo-nos é a grande tarefa que precisamos de assumir para que em nós se faça a
passagem da valorização do ponto de vista terreno, imediato e fechado em certezas, para o ponto de vista
da vida futura, aberto às inúmeras possibilidades do Ser espiritual que somos.
Vibratoriamente constrói-se progressivamente uma nova forma de viver: nasce espaço para
o amor! Exteriormente, as circunstâncias da vida alteram-se e, mesmo nos grandes desafios existenciais, há
segurança, liberdade e serenidade. É a presença do amor nas nossas existências a fazer-se visível para quem
a puder ver!

A. Pinho da Silva

Quando se fala sobre o passe (espírita) de quando em vez ouve dizer-se que é coisa tão simples
que basta dá-lo. Se tivermos presente que:
•
O passe (espírita) é um procedimento magnético;
•
Sendo um procedimento magnético, quem o executa conhecerá os diferentes efeitos dos
movimentos descendentes e ascendentes; dos movimentos centrífugos e centrípetos; das
velocidades; das distâncias; da combinação de tudo isso;
•
Quem o executa conhece a exacta localização dos principais centros vitais e sabe ler a psisensibilidade para perceber-lhes as necessidades;
•
Quem o executa sabe que não é indiferente a acção nos centros vitais intermédios no lado
anterior ou nos centros vitais intermédios no lado posterior;
•
Quem o excuta sabe das correspondências a plexos, glândulas e órgãos;
então, este conhecimento básico, que apelidaremos de técnica, associado a uma boa ligação
à espiritualidade superior, que apelidaremos de amor – sim, o passe (espírita) é coisa tão simples
que basta dá-lo.
É como tocar violino. Quando se sabe, é fácil. A dificuldade esteve na aprendizagem até
adquirir o domínio do instrumento, que inclui teoria, técnica, paixão.
A fazer fé em André Luiz, os Espíritos que se especializam no passe só o conseguem após
porfiado esforço. Lendo o mesmo autor espiritual, mas não só, verifica-se que usam termos que
correspondem a termos técnicos do Magnetismo e que são usados no passe (espírita), o que poderá
querer dizer que estamos a falar da mesma coisa.
E como Allan Kardec é ainda a melhor baliza no que toca ao que é espiritismo e no que não é
espiritismo, sempre se pode consultar a Revista Espírita, nomeadamente os números de Março e
Outubro de 1858, para que se possa perceber se o passe (espírita) é, ou deve ser, um procedimento
magnético ou não, procedimento este que, enfatiza-se, envolve homens e Espíritos.
E esta conjunção de homens e Espíritos traz à baila a opinião às vezes expressa de que os
Espíritos é que fazem tudo. Face a esta opinião, surge a múltipla interrogação: se os homens são de
todo dispensáveis, porque existe a mediunidade? Fez Deus algo de inútil? É mero castigo para uns
tantos?
Pessoalmente gostava que os Espíritos fizessem tudo, mas parece que somos convidados a
trabalho árduo, mesmo na área do passe (espírita), o que inclui estudo, muito estudo, seja para não
nos quedarmos nos limites do preconceito, seja para não cairmos nos exageros do misticismo.
Muito há ainda a fazer para que se possa tirar partido pleno das potencialidades do passe
(espírita). Muito caminho, parece, há ainda que percorrer (e disso queixa-se André Luiz) para que a
Soproterapia seja encarada como uma terapia das mais valiosas.
Se nos perdemos a fazer coisas que não devemos, não nos encontramos a fazer coisas que
devemos.

«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»
Da argila – plasma de luz – em elaboração ainda enigmática para a óptica do homem terrestre, teve
origem belíssimo vaso. Dele faria o Senhor uso para levar a todos os seus súbditos o néctar do divino
reconforto.
Como grande parte da medicina natural e alternativa, também a Geoterapia existe há
milhares de anos, sendo amplamente utilizada tanto por antigos curandeiros como por médicos
prestigiados. Há séculos que os povos mais antigos do mundo se servem da argila para combater
epidemias e doenças infecciosas. Nas páginas da história escreve-se que a civilização egípcia recorria
à argila por dois importantes motivos: preservação dos alimentos animais e elemento essencial no
processo de embalsamento das múmias. A argila era ainda muito popular no quotidiano dos
japoneses que também se serviam dela para conservar alimentos durante anos a fio, incluindo ovos!
Os vietnamitas e coreanos são conhecidos pelos seus banhos de argila, recomendados para tratar
queimaduras e muito utilizados para aliviar as dores dos combates (principalmente durante as duas
guerras travadas contra os Estados Unidos) com resultados espantosos que deixavam poucas ou
nenhumas cicatrizes
Um dos estudos mais relevantes na área foi efectuado por duas universidades
canadianas e provou que algumas das substâncias químicas encontradas na terra eram directamente
responsáveis pela cura e restauração do tecido celular humano – a argila revelou-se um antiinflamatório, anti-séptico e cicatrizante 100% natural.
Os estudos levados a cabo pelos investigadores canadianos foram ainda mais longe
ao revelarem que a argila continha ainda uma actividade atómica e magnética muito significativa. Os
cientistas russos aprofundaram essas descobertas, explicando que a argila, ao beneficiar de uma
exposição solar constante e directa, recebe daí as suas energias curativas e regeneradoras. Para
além da energia solar, existem mais dois tipos de energia presente na terra: a energia magnética
(aquela determinada pelo campo magnético vibratório do planeta e que confere à terra uma força
espantosa, presente até na argila seca e no barro); e a energia estrutural (muito própria da terra, é
influenciada pela região, tipo de solo, formação geológica, idade das camadas, idade do solo, clima,
resíduos vulcânicos, existência de poluentes ou não).
De origem mineral, sua composição possui muitas semelhanças com a do corpo
humano, contendo ferro, magnésio, cálcio, sódio, potássio e muitos outros elementos vitais. Por ser
absorvente, purifica todo corpo estranho contido no nosso organismo, toxinas e drogas em geral.
Possui a propriedade de irradiar energia (radioatividade), e por este poder a radioatividade do solo,
do ar e da água é captada e irradiada ao corpo, transmitindo ao organismo, vitalidade.
Fortalece o sistema imunológico e não é tóxica.
António P. Silva

Queiram ou não ELE está presente!
António Manuel Bento

O Brasil tem sido o país onde o movimento espírita tem tido maior aceitação e crescimento. Dele têm saído
os grandes tribunos da Doutrina e tal como lhe chamou Humberto de Campos é “o coração do mundo, pátria
do Evangelho”.
Porém, também tem sido neste país que a Doutrina tem sofrido nos últimos anos os maiores ataques e
deturpações. Os detractores de diversas proveniências, têm vindo a associar o Espiritismo, de má-fé ou por
ignorância, a outras práticas e cultos que nada têm a ver com ele. Por sua vez as outras religiões também se
servem desse aspecto para lhe apontarem o “dedo” acusatório.

Como ensina a Doutrina estes ataques sofrem-se com dignidade, serenidade e resignação e procura-se
prestar esclarecimento quando há oportunidade para isso.
No entanto, na nossa modesta opinião, os piores ataques à Doutrina são aqueles que partem de dentro do
próprio movimento espírita, que com a “máscara” da inovação, da reformulação e da evolução doutrinária,
inculcam ideias distorcidas e difundem-nas nos Centros e nas organizações Espíritas.
Divulgam-se ideias tais como “ O Espiritismo não é Religião”, (entenda-se que não tem nenhuma
componente religiosa) “Espiritismo e Umbanda são a mesma coisa”, “A Bíblia deveria ser banida do estudo
no Espiritismo por se tratar de um livro não espírita” etc. E começam-se a ver práticas dentro dos Centros
que nada têm a ver com o Espiritismo Kardecista: sessões de reiki, velas, incensos etc. Este ano no carnaval o
“espiritismo”saiu ao sambódromo, em ala de escola de samba, simulando sessões mediúnicas. Que Deus os
ajude e Lhes perdoe.
E o que é mais grave, é que estas e outras ideias, servindo-se em seu apoio da Lei da Liberdade – Capitulo X
– Terceira Parte do Livro dos Espíritos, que é interpretada da forma que lhes convém, são difundidas nos
canais de informação habitualmente utilizados nos meios e pelas instituições espíritas e têm como seus
acérrimos defensores pessoas que estão ligadas à Doutrina há alguns anos. E tudo em nome do Progresso
Doutrinário!
Não estamos contra nada, e muito menos contra alguém, mas não se pode deixar passar em claro este tipo
de afirmações sem qualquer reacção, escudando-nos na máxima de que “ o mal que os outros fazem, não
me atinge, só me atinge o mal que eu faço”. Ora tal não é uma verdade absoluta, se levarmos em conta que
a omissão pode ser tão grave como a acção e que os espíritas têm todo o direito de se insurgirem, dentro
das normas de respeito pelo próximo, contra ideias que pretendem “minar” a Doutrina por dentro e que
mais não servem do que enaltecer o orgulho de quem as difunde.
Se Jesus expulsou os vendilhões do Templo, os verdadeiros espíritas têm pelo menos a obrigação de os
rebater no plano doutrinário.
Outra das ideias “inovadoras” que ultimamente tem sido objecto de grande difusão é o que chamam de
“laicização do espiritismo”. Ou seja, há quem pretenda retirar da Doutrina a sua vertente religiosa, porque
se dizem não cristãos muito embora “acreditem” no espiritismo. Por outras palavras pretendem banir Jesus
da Doutrina Espírita, pois segundo a sua opinião, o Espiritismo deve ser laico e sem nenhuma referência
religiosa.

Mais uma vez me interrogo como podem os que difundem estas ideias dizerem-se espíritas!
Basta estudar a codificação para se concluir que o Espiritismo (cuja própria palavra foi criada por
Allan Kardec) só o é porque se compõe de três vertentes: a científica, a filosófica e a religiosa. E
esta Doutrina, que nos foi dada por Deus através do Espírito de Verdade e da sapiência e esforço
de Kardec, só faz sentido com as suas três componentes, pois elas interligam-se,
complementam-se, fundem-se no seu todo. Retirar a Religião do Espiritismo seria amputar esta
Doutrina do que de mais belo e sublime ela tem: Os ensinamentos do Mestre Jesus e a
Cristianização do espiritualismo, que constituem o Consolador prometido.
Em nossa opinião o Espiritismo como Doutrina Cristã só existe, se tiver como base a Codificação
Kardecista. Afastada esta, podem dar-lhe qualquer outra designação, mas não lhe chamem
Espiritismo porque não o é de facto.
É por isso que ao vivenciarmos esta Doutrina na sua plenitude, nas nossas preces sinceras, no
recato do nosso lar, no centro que frequentamos, nos trabalhos que realizamos, enfim no nosso
dia-a-dia, quer queiram ou não Ele está presente.
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*
Não posso aproximar-me de Maria de Nazaré. E não posso porque o campo vibratório que a envolve
funciona como uma barreira repulsora que me mantém à distância. A muita distância. Tomara ela, e
sobretudo eu, que o meu campo fosse compatível com o que lhe pertence…
Mas como todos aqueles que vêm a saber que de modo directo ou indirecto lhe devem a salvação (é
este mesmo o termo que quero usar), também ficou intenso em mim o desejo de a ver. Não podendo ser
frente a frente, por projecção foi posta uma miniatura animada ante os meus olhos.
E é bela, de uma beleza ímpar (soa a lugar comum, mas deixem-me falar). O cabelo louro não tem
nada a ver com o louro do cabelo das raparigas nórdicas; o de Maria de Nazaré, mãe de Jesus ao tempo em
que esteve na Terra, é de um amarelo que expele luz branca, viva e brilhante. Dos seus olhos saem pontos de
luz que deslizam rosto abaixo; se são lágrimas – ó abençoadas lágrimas, jorrem ininterruptamente e
submerjam-me!
E – seria simbólico – antes de sumir susteve a Terra na mão.
E, sim, queria ser um poeta inspirado para lhe cantar um Salvé, Rainha!.
(Não é com palavras que isto lá vai.)
*
Ando já há alguns dias com vontade de discorrer sobre a gratidão. Tem vindo este sentimento a
enobrecer e a embelezar a minha existência e tenho que, se conseguisse expressá-la, a gratidão,
convenientemente, seria o discurso adequado para encerrar esta narrativa.
Mas, como é que se diz a gratidão? Parece-me que só posso pô-la em trabalho, que não em palavras.
As palavras ficam tanto distanciadas das obras…
Não foi a dizer que me amavam que me ajudaram; foi a enviarem-me uma luz que saía do peito e me
acalmava e nutria.
Havia pensamentos, sim, e havia uma vontade que direccionava o pensamento, mas era um afecto que
me regenerava.
Felizes aqueles que são gratos, seja por que motivo for. O grato está na rota da humildade e do amor –
e o só sonho destas duas virtudes enche-me a alma.
Podia acabar aqui esta narrativa.
Sentir o que sinto e ver o céu estrelado e saber que comigo muitos olhos por este universo fora olham
céu estrelado e sabem que com eles muitos olhos miram o céu estrelado, põe-me em estado epifânico.
Vou!

Elo, Martti Vihtori
syntyi 13.7.1915, kaatui 3.12.1939
Reservin vänrikki ja teologian ylioppilas Martti Elo palveli talvisodan syttyessä Suomussalmen
harjoituskeskuksen alaisessa Rajaosasto II:ssa Juntusrannassa. Vänrikki Elon komentamaan
osastoon kuului noin 40 miestä joilla piti vartioida 80 km:n pituista rajan osaa. Talvisodan
ensimmäisenä päivänä puna-armeija ylitti suurin voimin rajan Juntusrannan kohdalla ja eteni
helposti kylään. Tarkoitus oli edetä Ouluun asti ja siksi miehiä oli tuhansia. Vänrikki Elon
johtama osasto ei mitenkään pystynyt estämään puna-armeijan etenemistä ja väistyi
lännemmäksi. Elo pyysi esikunnasta lisää miehiä mutta siellä epäiltiin ilmoituksia suurista
vihollismääristä. Vänrikki Elo lähti selvittämään asiaa esikuntaan. Matkalla hän ampui itsensä,
paine ja epäluottamus olivat liian raskaita kannettavia nuorelle vänrikille. Juuri ennen sodan
syttymistä Elo oli kirjoittanut kotiinsa: ”Kuolla me voimme mutta murtua emme koskaan”. 24vuotias Elo oli vielä poikamies, äiti Eliinalle annettiin mustassa nauhassa kannettava 4.
luokan Vapaudenristi eli sururisti.
Elo ei ollut ainoa nuori vänrikki joka päätti päivänsä itse, varsinkin sodan alussa paine ja
pelko siitä pystyykö viemään joukkueensa päin vihollista oli vaikea kestää. Miehistöllä oli
tukea toisista tutuista kylän miehistä, toiselta paikkakunnalta tullut nuori vänrikki oli tuntojensa
kanssa yksin.

1.
Toimi Veikko s. 22.05.1902. k. 25.07.1971. Lääkäri *.
2.
Toivo Onni Armas s. 14.02.1904 Ähtäri. k. 20.02.1935 haudattu Ähtäri.
3.
Vieno Aino Siviä s. 23.11.1905 Ähtäri. k. 29.09.2001 Isokyrö haudattu 20.10.2001 Isokyrö.
Kansakoulun opettaja *.
4.
Laina Anna Elina s. 31.10.1907 Ähtäri. k. 02.02.1991 Elimäki haudattu 16.02.1991 Elimäen
kirkon sakastin viereen. Kansakoulun opettaja *.
5.
Paavo Elias Samuli s. 20.08.1911 Ähtäri. k. 17.10.1963 Turku. Fil.tri *.
6.
Martti Vihtori s. 13.07.1915. k. 03.12.1939 kaatui sodassa haudattu Ähtärin sankarihauta.
Kaatui sodassa. Tarina kirjassa Onni Palaste: Suomussalmen sankarit.
ELO, MARTTI VIHTORI sääty naimaton sukupuoli M kansalaisuus FI kansallisuus FI äidinkieli
suomi lasten lukumäärä 0 ammatti teol.yo. sotilasarvo vänrikki joukko-osasto 13./Su.HK joukkoosastokoodi syntymäaika ..13.07.1915 synnyinkunta Ähtäri kotikunta Vaasa asuinkunta Isokyrö
haavoittumisaika .. haavoittumispaikka haavoittumiskunta katoamisaika .. katoamispaikka
katoamiskunta kuolinaika ..03.12.1939 kuolinpaikka kuolinkunta Suomussalmi hautauskunta Ähtäri
menehtymisluokka kaatui, siunattu ja haudattu vapaa paikkatieto

Os suicidas também são gente. Basta-lhes o sofrimento; o sofrimento antes e o
sofrimento depois, prescindem de outras - as vossas – condenações.
Se são fracos? Sim (descobrimo-lo depois, tardiamente), sem dúvida. Mas quantos que
condenaram suicidas e se puseram a si como fortes não vieram a soçobrar, a revelar-se fracos? E nós
que nos pusemos neste campo, jactando que nunca cairíamos em tal, quando menos o esperávamos (a
falta de vigilância) estávamos afundados em nuvens de solidão, descrença, tédio, angústia, desespero.
Num ápice, a nossa fortaleza foi tomada de assalto, porque, afinal, era falha de
alicerces: sem fé, sem amor, sem sabedoria, sem humildade.
E assim, num momento de suprema dúvida vamos desta para pior.
Estivemos vários com o Martti nesta escrita. Contando na primeira pessoa, foi o eco de muitas
vozes. Da minha também.
R. Gerstl

Filipa Ribeiro

Durante muito tempo, nas leituras ao acaso durante o meu Evangelho do Lar, saíu-me o
capítulo “O poder das trevas”, do livro Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier.
Ainda me lembro da sensação de incredulidade e espanto quando o li pela primeira vez. O capítulo fala-nos de
dois temas bastante importantes por serem recorrentes na(s) nossa(s) vida(s): o desalento e a tentação. O
referido capítulo fala das várias tentações que são apresentadas a um “valoroso servidor do Pai”. Tentações de
todos os tipos foram apresentadas, mas o colaborador só deu ouvidos a uma: perguntas mentais desferidas
pelo emissário da tentação “como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te
sentes simples joguete (...)? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia
perdido no deserto?”. E o colaborador foi abandonando a sua seara até à hora da sua morte. Ou seja, esse
servidor sucumbiu perante o desalento que, naquele caso lhe tinha sido incutido por entidades menos amigas.
Meimei alerta-nos: “eis a dupla singular, escora que nos descansa: servir sem desanimar,
nunca perder a esperança. Se sofres, serve e confia, não te queixes, nem te irrites. Espera. A benção de Deus é
protecção sem limites”. Mas... como nos lembrar disto quando nos sentimos numa frágil jangada em pleno
mar alto revolto, desconhecido e com regras que sabemos não saber jogar? Como nos lembrar disso quando a
desesperança já tomou lugar e as dificuldades parecem um rol sem fim à vista? Como nos lembrar disso
quando nos sentimos exaustos de remar? Como nos lembrar disso quando, perante o que vemos, parece que
só aqueles com argumentos e posturas diferentes das que acreditamos estarem preconizadas pelo Evangelho
são os vencedores e felizes?
Na verdade, não é suficiente debitar o Evangelho nestes casos. Não estamos em condições de
dizer qual a atitude mais correcta a ter. Mas uma das alternativas é, pois, a resignação. Não é, de todo, a mais
frequente nem tampouco a mais fácil. “Resignação significa coragem e força na voragem do desespro.
Somente os cristãos autênticos e os homens possuidores de elevados ideais se fazem capazes de resignar-se
quando o desalento e a alucinação já se apossaram de outros seres”, escreve Joanna de Ângelis, em Florações
Evangélicas, pelas mãos de Divaldo Franco. Quando até o desalento se apodera de nós mesmos, a resignação é
uma alternativa viável que cabe a cada um abalizar. Como avaliar, então, se a resignação é uma boa atitude em
determinada situação? O Espírito de Verdade diz: "o sentimento do dever cumprido dar-vos-á repouso ao
Espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos,
por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o Espírito". (Havre,
1863). Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo 6º - Item 8.

Quando o corpo está cansado e o espírito golpeado pelas dificuldades e angústias, mesmo
quando se opta pela resignação, é precisa ainda a motivação. A motivação é a força que nos leva a levantar
da cama, a abrir um livro de estudo a meio da noite, a continuar naquelas tarefas que todos dizem para
pararmos porque nos cansam e não nos trazem retorno, a fazer o que gostamos ou acreditamos. Mas esta
força não é tão simples como pode parecer. Para a Psicologia, mais concretamente para a Psicologia Positiva,
existem dois tipos fundamentais de motivação: a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca reflecte a tendência
humana inata para procurar novidades e desafios, para explorar o mundo, para exercermos as nossas
capacidades. Quando estamos motivados intrinsecamente fazemos uma coisa por ela mesma, apenas por
prazer. Estamos motivados extrinsecamente quando fazemos algo por causa de um resultado almejado.
Bandura (1977) defendia que a motivação intrínseca aumenta com as atividades que são moderadamente
desafiadoras, aquelas que sentimos que podemos fazer bem ou que nos dão satisfação. Quanto mais
desenvolvemos a motivação intrínseca, menos teremos de nos forçar a fazer seja o que for e mais autêntica
será a nossa vida. É importante darmos a nós mesmos a oportunidade de fazer o máximo possível de opções,
ponderar no que sentimos nas diferentes situações e se o nosso ponto de vista difere do dos outros. Isto irá
melhorar a nossa autonomia e, consequentemente, a nossa motivação intrínsea. Por que é que esta
autonomia é importante para a nossa motivação? Se somos relativamente livres de escolher as nossas
acções, então ser-nos-á mais fácil apreciarmos as razões para as realizar. Os objectivos de vida são objectivos
motivacionais específicos pelos quais dirigimos a nossa vida. Não são o mesmo que necessidades, pois são
formulados no nível consciente. Diferem dos valores que podemos ter. Também são diferentes das metas a
curto prazo. Vários estudos mostram que o facto de sabermos que objectivos de vida estamos a tentar
alcançar, por que motivos estamos a fazê-lo e até que ponto esses objectivos correspondem aos nossos
valores pode ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. O bem-estar é maior quando as pessoas
seleccionam objectivos baseados na motivação identificada, integrada e intrínseca (Sheldon, 1994).
Alguns investigadores acreditam que certos objectivos são mais susceptíveis de contribuir
para o bem-estar do que outros. Por exemplo, o humanista Erich Frohm fez uma distinção entre”ter uma
orientação” (obter riqueza e estatuto) e “ser orientação” (a realização pessoal, por exemplo) e descobriu que
estas últimas são mais felizes (Frohm, 1976). Outros acham que o foco nas motivações extrínsecas (sucesso
financeiro, reconhecimento social e aparência) não é algo tão bom como focar-se nas aspirações intrínsecas
(auto-aceitação, afiliação, e sentimento de comunidadade) (Kasser & Ryan, 1996). Os objectivos extrínsecos
estão ligados a uma baixa auto-estima. No entanto, uma outra investigação chegou a algumas conclusões
surpreendentes, mostrando que não é tanto o conteúdo dos objectivos que importa, mas a congruência
entre os valores da pessoa e os seus objectivos (Oishi et al., 1999). Também é verdade que as pessoas que
valorizam o dinheiro e têm objectivos materialistas ou relacionados com recursos sentem-se mais satisfeitas
do que as pessoas que não valorizam esses recursos (Diener&Fujita, 1995). Também já se sabe que a
satisfação dessas pessoas, porém, não será duradoura e que irão acostumar-se a esses recursos muito
rapidamente. Lyubomirsky (2001) defendeu que o bem-estar é reforçado quando as pessoas optam por
concretizar objectivos: que são viáveis, realistas e alcançáveis, em cuja direcção é possível avançar, que são
significativos a nível pessoal, com os quais nos podemos comprometer totalmente, que são intrínsecos, que
se preocupam com a comunidade, intimidade e crescimento, que são autoconcordantes e congruentes com
os motivos e as necessidades das pessoas, que são valorizadas pela cultura de cada um e que são livres de
conflito.
A este propósito, recordo o belíssimo livro Renúncia. Quando enredados pelos laços do
desalento e da angústia e que “a esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. É razoável
que se não possa negar o carácter incorruptível da Justiça, porém, não se deverá esquecer o optimismo, a
confiança, a dedicação e todas as energias que o amor procura despertar no âmago das consciências”.
Afinal, o “ homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo.
Do que encontra ao chegar e deixa ao partir goza ele enquanto aqui permanece” (Kardec, O Evangelho
segundo o Espiritismo). Ânimo!

António Manuel Bento

“Amai-vos, eis o primeiro ensinamento;
Instrui-vos, eis o segundo.”
Espírito da Verdade

“Amar, Criar, Aprender, Ensinar”
Os quatro grandes princípios druídicos

O primeiro contacto experimental que o Sr. Hippolyte Léon Denizard Rivail teve com as
manifestações inteligentes, foi em Paris numa sessão em casa da família Baudin. Foi também
nessa mesma sessão que tomou pela primeira vez conhecimento de uma das suas anteriores
encarnações: teria sido um grande chefe druída que viveu na Gália na época do imperador Júlio
Cesar, chamado Allan Kardec.
Foi Zéfiro, o espírito familiar dos Baudin, quem fez a revelação ao saudar a chegada do
professor Rivail á sessão, explicando depois aquela existência passada do eminente pedagogo.
Os druidas eram um misto de sacerdotes, professores e filósofos do povo celta, etnia que
habitou extensas areas do continente europeu. Os romanos invadiram a Gália no Século 58 a.c.
e denominaram os celtas como gauleses. Segundo Zéfiro, ele e o Sr.Rivail estavam
reencarnados nessa época e local.
O termo druida significa consciência do carvalho, a árvore sagrada dos celtas. Os futuros
druídas, escolhidos na classe aristocrática, submetiam-se, desde crianças, a um intenso
aprendizado com os druidas mais velhos.
A acção dos druídas não se limitava à religião, pois acumulavam as funções de juízes,
professores, médicos, conselheiros militares e guardiães da cultura céltica. A função de druída
não
era
exclusiva
do
sexo
masculino
pois
existiam
também
druidesas.
A língua, a arte e a religião eram o elo de ligação dos celtas e a sua filosofia religiosa era muito
avançada, quando comparada com a de outros povos seus contemporâneos.
Acreditavam numa Divindade única, antropomórfica, como homem (deus ou o céu) ou mulher
(deusa ou a terra). Como não admitiam templos, as cerimonias eram realizadas ao ar livre, nos
campos e florestas, debaixo de grandes carvalhos.
Além disso, acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de
causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas, nas esferas espirituais e
na protecção dos Espíritos Superiores.
Um dos aspectos a lamentar na sua cultura, residiu no facto dos druidas proibirem a palavra
escrita como instrumento de preservação da história céltica, por temerem que textos escritos
caíssem nas mãos dos seus inimigos. Por isso, todo o conhecimento era transmitido oralmente e
muito se perdeu no decorrer dos séculos.
Com a rendição da Gália, o druidismo passou a ser uma prática fechada e esotérica. Porém tal
não impediu que muitos druidas aceitassem as ideias de Jesus de Nazaré, quando o
Cristianismo primitivo chegou à Europa. Com a hegemonia do Catolicismo, deu-se
progressivamente o desaparecimento do druidismo.
Foi através da lei natural da reencarnação que, todo esse conhecimento que se teria perdido
para
sempre,
veio
a
reviver
através
da
nova
Doutrina
–
O
Espiritismo.
Assim, o druida Allan Kardec renasce no século XIX para dar continuidade ao seu trabalho no
campo científico, filosófico e religioso. O local escolhido foi a cidade de Lyon, na França, no ano
de 1804 e o seu novo nome seria Hippolyte Léon Denizard Rivail.
No entanto é de referir que não só a
encarnação como druída foi importante para o
aprimoramento e evolução do Espírito designado para trazer ao conhecimento humano a
Doutrina Espírita, mas também as outras encarnações cumpriram o papel de o prepararem
para a grandiosa obra que lhe iria ser confiada.

Segundo nos é dado a saber o Espírito que doravante designaremos sempre por Allan Kardec, teve pelo
menos cinco reencarnações conhecidas: a primeira no ano 531a.C. (vinte e quatro séculos antes de
1869) foi um ser extraterreno num planeta da constelação de Órion; a segunda no ano 58 a. C .(
decorre durante a invasão de Júlio César à Gália), foi Allan Kardec, sacerdote druida; a terceira no ano 30
(e decorre durante o período de tempo em que se inicia o ministério de Jesus até à sua crucificação) e foi
Quirílius Cornélius, centurião romano, em Jerusalém, Palestina, hoje Israel. A quarta reencarnação
decorre desde 1369 a 1415 (tempo aproximado) e foi Jan Huss, filósofo, reformador religioso, na Boémia,
hoje República Checa. Finalmente, a quinta reencarnação decorre entre1804 e1869 como professor
Rivail, pedagogo, em Lyon, na França.

Mas em que medida foi tão importante para a nova Doutrina, o Espiritismo, que numa das suas
reencarnações
o
Sr.
Rivail
tivesse
sido
um
importante
sacerdote
druída?
A resposta é-nos dada nas diversas obras da codificação espírita e confirmada em obras posteriores por
outros benfeitores espirituais.A título de exemplo vejam-se o Livro dos Espiritos perguntas 118 e 805 e o
Consolador perguntas 117 e 118.
Era de suma importância para a nova Doutrina que aquele que foi incumbido de a receber possuísse os
conhecimentos necessários para formular as perguntas que vieram a constituir o todo do corpo
doutrinário e, sobretudo, entender o conteúdo das respostas que lhe foram transmitidas pelo Espírito de
Verdade. Matérias como filosofia, pedagogia, sistematização cientifica e Cristianismo teriam
necessariamente que fazer parte do conhecimento científico de Allan Kardec. A pedagogia, matéria em
que era eminente, foi de extrema importância no momento de compilar toda a informação transmitida
pelo Plano Espiritual. Não sendo alheio às influências da época, mas porque de facto de um conjunto de
normas e regras se tratava, o Livro dos Espiritos é sistematizado segundo a forma de código, o que veio
a facilitar a consulta e o estudo das matérias nele contidas.
Os conhecimentos de que já fizemos referência, fazendo parte da cultura adquirida pelo seu Espírito
enquanto druída, permitiram a compreenção e apreensão de outras matérias que até ao momento
estavam quase que completamente esquecidas. Aliás, as correntes filosóficas e as religiões vigentes
tinham completado o trabalho iniciado por Júlio Cesar – apagar do conhecimento humano conceitos como
Deus uno, reencarnação, pluralidade de mundos e de existências, imortalidade da alma, evolução do
Espírito – que, como sabemos, constituem o núcleo científico, filosófico e religioso da Doutrina Espírita.
Por outro lado, o mundo ocidental, influenciado pela Doutrina Judaico-Cristã na sua forma exotérica, que
contribuiu decisivamente para o esquecimento de que esta não é a única existência do espírito na terra,
estava nessa época completamente alheio a estas questões. O Cristianismo primitivo havia sido
deturpado através de vários concílios, a partir dos quais foi expurgado de tudo o que constava nos
Evangelhos que dissesse respeito à reencarnação.

A Doutrina Espírita codificada por Kardec vem assim exercer um significativo papel na espiritualização do
mundo ocidental. Na realidade o Espiritismo não pode ser considerado uma doutrina altamente mística e
metafísica, no entanto é uma doutrina que pretende retirar o ser humano da crença de que só existe uma
vida material, levando ao seu conhecimento a pluralidade das existências, ou seja, ensinando a uma
doutrina reencarnacionista.
Ao Espiritismo coube resgatar esse conhecimento no mundo ocidental, tendo como missão revelar
e conduzir as pessoas à aceitação de uma verdade fundamental para o progresso do ser humano voltar à noção de ascensão espiritual.

Foi desta forma brilhante que Allan Kardec, apoiado e seguindo as directrizes dos Espíritos Superiores,
faz retornar ao Cristianismo o que dele havia sido retirado - a reencarnação, a evolução espiritual, a
pluralidade das existências – conceitos que naquela época apenas eram referidos em algumas religiões e
sistemas filosóficos orientais.
Em 1857 era publicado O Livro dos Espíritos, e o professor Rivail, como homenagem ao passado druída,
e pretendendo separar seu trabalho de educador do de autor espírita, preferiu assiná-lo com seu antigo
nome celta — Allan Kardec.
. O espírito Kardec/Rivail completava parte da sua tarefa, e as grandes teses druídicas ressurgiam na
Doutrina
Espírita, em França, sobre o mesmo solo celta.
BIBLIOGRAFIA:
BOUCHET, R.e C., A Revelação dos Druídas, Pub.Eur.Am.,Lisboa,2000,1ªed.
DENIS, L., Depois da Morte, FEB, RJ, 1989, 15ª ed.
KARDEC, A., O Livro dos Espíritos, CEPC, Lisboa, 1984, 2ª ed.
Obras Póstumas, FEB, RJ, 1985, 21ª ed.
O que é o Espiritismo, FEB, RJ,1987,31ª ed.
O Principiante Espírita, Editora Pensamento, SP, 1955, s/ed.
Revista Espírita, 1º e 3º Volumes, ed. on-line, Portal Espírita
XAVIER,F.C., O Consolador, FEB, RJ,1998, 19ª ed.
WANTUIL, Z. e THIESEN, F., Allan Kardec, FEB, RJ,1984, , Vol. 1,1ª ed.

Estamos felizes pois no passado mês de Outubro a Associação Cultural Espírita Mudança
Interior comemorou o 10º aniversário. Para dar algum realce à comemoração tivemos
connosco, como convidados, no dia 14 Paula Costa Silva, presidenta da AME Norte, que nos
falou de O Médico Espírita, e no dia 21, Casemiro Ramos, das Casas Francisco Xavier, de Leça
da Palmeira, que nos trouxe Ética Espírita. O dia 28 ficou a cargo do DIJ da ACEMI, que entre
outras surpresas fez o lançamento em DVD da curta-metragem, por eles concebida e realizada,
A Cegueira do Preconceito.
Nosso enlevo se faz também quando lembramos daquele pequeno grupo que bem antes já se
reunia para estudar e pensar na nova casa espírita. E foi depois de vários encontros que nos
propusemos acolher a proposta de Kardec para a formação de uma associação onde o
acolhimento e a afectividade estariam presentes, e a mensagem do Consolador poderia ser
melhor difundida.
Sabemos que o nascimento de uma casa espírita representa para o Mundo Espiritual um facho
de luz a clarear as mentes ainda tão nubladas pela ignorância moral e espiritual das criaturas
terrenas; mas não é só, a Casa Espírita antes de ser concretizada no plano material, é
minuciosamente elaborada, planejada e estudada no plano Espiritual, onde Benfeitores
iluminados trabalham incansavelmente conduzindo os futuros operários ao encontro da obra
proposta.
Nada acontece por acaso e se estamos juntos hoje, é por afinidades de bons propósitos, ou
para recompor comprometimentos em vidas pretéritas, e como nunca somos abandonados,
possibilita-nos, o Pai da Vida, mais uma oportunidade para nosso avanço e progresso.
O trabalho não espera, temos que seguir apesar das “pedras” no caminho, que nos fazem
reflectir sobre nossa caminhada e qual o seu destino.
Como o próprio nome diz, Mudança Interior, é urgente esse auto análise, conhecermo-nos
interiormente, para que se opere essa transformação que nos levará à felicidade e até Deus.
Nossa Instituição tem como objectivo principal o aprofundamento dos estudos, o consolo, o
esclarecimento e a divulgação dos ensinos de Jesus. Nesse sentido temos hoje vários dias
destinados ao estudo; palestra pública, Evangelização, além de outros projectos, que visam os
mesmos valores e princípios.
Somos, com certeza, os trabalhadores da Última Hora referidos por Jesus. Bendita seja a
Doutrina Espírita que nos dá esta oportunidade, nos estimula, nos conforta e nos esclarece nas
horas de incertezas, inseguranças e indecisões... Enquanto trabalhadores, isso não constitui
privilégio, mas responsabilidade, pois Espíritos falidos em outras vivências, temos muito a
resgatar, para aprimoramento do espírito imortal que somos.
Nesse mês de festa, nosso desejo é antes de tudo agradecer a Deus, Pai justo e bom, a Jesus
Mestre e Amigo das horas amargas, aos associados, frequentadores, jovens e crianças, aos
Espíritos Amigos encarnados e desencarnados, e especialmente aos Trabalhadores que não
medem esforços dedicando-se amorosamente à nobre Causa.
Se erramos, rogamos a oportunidade de trabalho, e se acertamos, pedimos a oportunidade de
mais trabalho, pois é nos erros e acertos que vamos lapidando a pedra bruta que somos, em
busca da perfeição.

Tânia Gomes Rodrigues

“Amor ao Próximo”
No passado dia 5 de Novembro de 2016, o grupo de
Evangelização jovem da ACEMI
terminou o tema “ Amor ao
Próximo”, como tal o grupo
resolveu assim concluir da melhor
forma possível, colocando em
prática aquilo que lhes foi incutido e deixando transparecer para fora todos os
sentimentos escondidos. Como?! Levando Amor, sorrisos, afeto àqueles que mais
precisam.
Com a colaboração da Dra Clotilde Santos, directora da valência em questão, o grupo
fez uma visita ao CAT S.Gonçalo , sito
no lugar de Coelhosa, valência
“O Cristo não pediu muita coisa, não
pertencente à Santa Casa da
exigiu que as pessoas escalassem o
Misericórdia de Vale de Cambra, que
Everest ou fizessem grandes sacrifícios.
recebe crianças dos 0 (zero) aos 6
Ele só pediu que nos amássemos uns aos
(seis) anos de idade, crianças estas
outros.” Chico Xavier
expostas a situações de risco até à
entrada nesta casa, onde o bom grado
, a disponibilidade, a cooperação estiveram sempre em evidência.
Facto presenciado por todos os jovens é o
amor, o carinho, toda a dedicação que é
dada/transmitida a todas aquelas crianças.
Crianças estas que receberam os jovens da
ACEMI de braços abertos. Uma tarde de
evangelização
diferente,
todos
de
coração
aberto, sorrisos entrelaçados, lanche partilhado.
Foi assim que o tema do AMOR AO PRÓXIMO foi
abordado, incutindo nos jovens o valor da família, o
valor do amor, do companheirismo, da verdade, do
sorriso sincero! De notar que alguns elementos do grupo (estudantes universitários)
não estavam presentes por motivos de força maior.
Patrícia Rodrigues

