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Margarida Azevedo

Para que existem as religiões? Serão elas as responsáveis privilegiadas da construção do caminho
para Deus, ou haverá outras formas? O discurso político e a consciencialização do colectivo como forma de progresso
social, os grupos laicos e os seus aforismos apelativos à mudança interior, a educação, não serão porventura outras
formas de caminhar para Deus? Por outro lado, também importaria saber até que ponto estão as referidas
discursividades emancipadas do discurso religioso ou, inversamente, até que ponto o discurso religioso está
emancipado dos demais, e, estando-o ou não, em que medida tal é possível e benéfico.

Saber o que é o outro é complexo, mas para o mundo religioso é-o duplamente? Como encaram as
religiões a alteridade, como perspectivam o outro na sua individualidade, irrepetibilidade, o seu ser único portador
singular de uma infinidade de aspectos que são seus e só seus? A resposta a todas estas questões não é uniforme,
nem poderia sê-lo, porém, isso não significa intolerância nem fanatismo. A diferença de opiniões deve ser encarada
como uma mais-valia e não como um fracasso ou uma insustentabilidade das “nossas” opiniões.
Por muito diferentes que nos pareçam, os discursos religiosos têm mais aspectos em comum do
que possamos pensar. Todos se julgam na posse da verdade, todos se têm como caminhos únicos de salvação, todos
se encaram como privilegiados por serem quem são. Os mais tolerantes caiem sempre na afirmação de que “embora
todos sejam caminhos, eu já estou num patamar acima do daquele grupo, graças a Deus.”
E isto reflecte-se em tudo. Face à pobreza, que é o que nos interessa de momento, os grupos
religiosos têm nela parte da sua razão de ser. Pelo menos assim parece. E isso é de tal modo evidente que a questão
surge imperiosa: “Se não houvesse pobres, que sentido teria a religião?” Se se conseguir imaginar um mundo sem
pobres, que religião teríamos? Que céu, que mundo de luz, que beatitude defenderia? Isto porque sem pobres o
mundo seria feliz. Ou talvez não. O contrário de pobreza não significa ausência de problema, de dor, de injustiça. A
pobreza pode ter a ver com isso, mas não o é exclusivamente. Ela limita-se a ser uma das suas múltiplas
apresentações.
É facto que a caridade tem sido um alvo preferencial do mundo religioso. Alimentação, cuidados
médicos e de enfermagem, educação, esmolas, apoio a famílias carenciadas, idosos e crianças desprotegidas. Tudo
muito louvável, realmente. Não esqueçamos que são muitos os que devem à caridade o triunfo profissional, a saúde e
até a própria vida. Só que esses muito são bem poucos.
Porém, a questão não é essa. A questão reside em saber qual o móbil dessas acções, porque é aí
que está a razão de tão duras críticas à caridade.
O que as moveu foi o amor ao próximo? Foi não temer que o outro pudesse manifestar mais
capacidades, inteligência, criatividade, virtuosismo? Além da maioria dos necessitados não estar abrangida pela
caridade religiosa, esta permaneceu quase sempre dependente da imposição de formas de fé que nada tinham a ver
com as dos carenciados. Isto significa que “dou-te um pão se te converteres”, fazendo tábua rasa da fé do outro. E
dizemos “quase sempre” porque somos optimistas.
Ora, as religiões têm movimentado milhões… Com os pobres? Se, em todo o mundo, as esmolas que
são dadas às religiões, os donativos em dinheiro, em propriedades, em géneros que vão desde alimentos a bens de
primeira necessidade, passando por joias e peças de arte; se se contabilizasse o trabalho voluntário, a venda de
produtos religiosos, o comércio da fé com a venda de orações e benesses; se se tivesse uma ideia mínima da
actividade bancária, de tudo o que ela movimenta, e se a mesma fosse, como dizem, para gastar com a pobreza, bem,
se assim fosse seria impossível que houvesse pobres à face da terra. À custa dos pobres e à sombra da caridade
acumularam tesouros, dito de outro modo, cavaram o seu próprio fosso.

Não foram capazes de ensinar a cultivar a terra nem a pescar, preferiram, na maior parte dos casos,
dar o produto da terra e o peixe; temeram o livre pensamento, e com isso se empobreceram pois expuseram-se à
estagnação. Hoje, queixam-se da confusão em que o mundo se encontra, não mais que o produto do que semearam.
O medo gera a esterilidade e palradores de vocábulos estéreis.

Ajudaram alguns, é verdade, porém o móbil não foi erradicar definitivamente a pobreza, mas
mantê-la. Não combatendo a miséria, os pobres nascem que nem cogumelos. O nosso século está a ser uma fábrica de
pobres num homicídio político, social e, já se vê, religioso.
O móbil não foi a sensibilidade da alma, a assimilação da dor do outro como sua, os problemas do
outro como seus. Algumas fizeram mártires, por vezes gente de comportamento estranho e inaceitável pelas
comunidades, revelador de uma depreciação da vida, entregando o corpo à tortura e a vida aos intolerantes, tão
intolerantes como os torturados, tão incompreendidos uns quanto os outros. Todavia, não fizeram a caridade
verdadeira, e é isso que o mundo está a cobrar.
Todos os governantes têm as suas religiões, mas estas estão muito bem guardadas … nos templos.
Cá fora outros galos cantam, prova de que a mensagem não passou, porque nem tão pouco existiu. É o discurso da
santa pobreza para ganhar o céu, por outras palavras, o discurso camuflado dos ricos para iludir os pobres. Sensibilizar
para acabar com os bairros de lata, levar a educação e a saúde a toda a gente, defender práticas ecológicas, não
permitir que nenhum ser humano viva na pobreza, em condições verdadeiramente degradantes, tudo isso está por
fazer. Não é importante que haja rede de saneamento básico numa barraca, o que é urgente é erradicar as barracas.
Nada existe que dê mais lucro que uma falange de pobres. Quanto maior melhor. Os pobres estão
disponíveis para tudo. São reserva de sucata humana, um conjunto de peças para serem encaixadas na manipulação
perigosa da complexa engrenagem da alta finança, na política sem escrúpulos, são peões ao serviço dos sem carácter.
Facilmente são aliciados, dispostos a tudo, a qualquer momento e a qualquer preço, julgando-se
privilegiados por serem chamados a tarefas “bem remuneradas”. Os raros que têm trabalho, não têm horário, nem
permissão para constituir família, embora muitos não o saibam. Por vezes falam nisso com um sorriso nos lábios. São
os que fazem parte dos escolhidos que têm uma profissão, pela graça de Deus que se lembrou deles. São os que
enriquecem as igrejas com dádivas, pois vivem em estado de graça.
A este estado social caótico, falhanço da caridade interesseira, nem já as religiões conseguem pôr
cobro. Estão afogadas no seu próprio veneno. Hoje trabalha-se, amanhã logo se vê. E se porventura o houver, vão
executar tarefas que nada têm a ver com a anterior. O que é preciso é que não se sintam especialistas em nada, pois
assim é mais fácil jogar com o fantasma de voltar a ficar sem trabalho. Sem regalias sociais, sem subsídios, de
deficitário acesso à saúde vivem a carência entre o nada e o quase nada. É o novo modelo de esclavagismo.
Consequentemente não há tempo para pensar. A mente está permanentemente ocupada com a
sobrevivência, o rastejar constante perante a quem alimentam o salário da luxúria escandalosa.
Quanto aos outros, os que nunca trabalham, esses são utilizados na criminalidade da droga, das
influências, do outro lado do ilícito. São o garante da manutenção de outros pobres em regime de trabalho escravo.
Estes são também o alvo fácil das religiões que assim vêem forma de enriquecer à custa de dádivas, tal como os seus
fiéis que vêem forma de aligeirar o fardo existencial. O egoísmo, a fé a preto e branco, no fundo o velho problema da
falta de espiritualidade. E assim se manipulam os homens e as mulheres uns/umas aos/às outros/outras.
São os pobres o alvo preferencial das campanhas eleitorais, mas muito mais ainda dos discursos sem
escrúpulos dos dirigentes religiosos e seus acólitos.
A Caridade é uma luta constante contra o desleixo espiritual, a acomodação cínica de que a vida é
assim. Como é que sabem? Provem-no. A Caridade passa por uma vivência escatológica, a saber, a Felicidade, a
Justiça, a Luz, o Bem, enfim, é para todos.
A religião tem no mundo o seu reino de ouro; a Caridade tem no mundo o seu reino de trabalho. A
religião pode ser um caminho, mas a Caridade é Amor.

Dormir ou a preparação para o depois
Filipa Ribeiro

Há algum motivo para os sonhos?

Sim, há sempre razões para os sonhos, mas podem ser muito diversas. Podemos sonhar porque nos sentimos
preocupados com alguma coisa ou porque algo nos afectou emocionalmente. Este tipo de sonhos não tem as suas
origens na vida do espírito durante o descanso do corpo físico, são simples descargas de tensões emocionais. Mas
também podemos ter outro tipo de sonhos, relacionados com a actividade do espírito em desdobramento; podemos
sonhar porque durante o sono estivemos em serviços de auxílio ou de aprendizagem ou noutras paragens de acordo
com as nossas motivações.
Quanto aos sonhos desconexos, que parecem não ter qualquer sentido, dos quais lembramos apenas alguns
fragmentos absurdos, são imaginação nossa ou vivemos realmente isso que recordamos?
Regra geral, tratam-se de experiências que tivémos realmente no plano espiritual. Por que, então, só recordamos
pequenos fragmentos do que vivemos? A explicação é muito interessante. Durante o sono, o espírito regista as
experiências que tem no perispírito. É no perispírito que se armazenam todas as experiências de forma contínua e
coerente. No momento em que voltamos ao corpo físico, o ‘cérebro’ espiritual do perispírito volta a encaixar-se no
cérebro físico. A transmissão da informação entre um e outro é parcial. A nossa parte material, sendo mais grosseira,
não é capaz de assimilar toda a informação registada no perispírito.

Os sonhos repetidos têm algum significado?
Sim, mas esse significado depende de um exercício de auto-conhecimento. Como escrito anteriormente, esta classe
de sonhos também pode estar relacionada com uma vivência emocional ou com vivências no plano espiritual.

Podemos ver o futuro pelos sonhos?
Raras vezes, sim. O mais comum, no entanto, seriam as advertências que recebemos de seres queridos ou de
mentores espirituais. Sonhamos com algo e acordamos com a sensação de que algo menos bom vai acontecer. Não se
trata de que o destino esteja escrito e que os desencarnados saibam o que vai acontecer. Acontece que eles têm mais
informação do que os encarnados, pelo que estão em melhores condições de fazer previsões, que podem não ser
100% exactas. Para que a previsão se cumpra, cada um dos implicados deve actuar segundo o esperado em cada
situação, fazendo uso do livre arbítrio. As advertências, quando provenientes de seres que nos querem bem e de
maior elevação, devem-nos servir para reforçarmos a oração, a fé activa e a resignação ante as adversidades da vida.

Vamos sempre para a vida espiritual quando estamos a dormir?
Sim, sempre. Mas é importante entender o que quer dizer esse "regresso". Simplesmente, durante o sono, o
perispírito é separado do corpo, desfrutando de maior liberdade. Não é por outra razão que se diz que dormir é
prepararmo-nos para a morte. E esta "volta à vida espiritual" não significa que a espiritualidade é um lugar. Costumase dizer "plano físico" e " plano espiritual", mas são apenas maneiras de falar e de simplificar. Plano físico ou espiritual
não designam lugares onde ir ou de onde retornar. Quando encarnados e em estado de vigília, participamos mais no
plano físico como na vida espiritual. Quando dormimos ou quando desencarnados, participamos mais na vida
espiritual do que na física. Mas ambos os planos estão interligados.

Férias! Não ao abandono de animais
António Soares

É chegado o período para o repouso merecido do nosso corpo físico…as férias esperadas tão ansiosamente, estão
finalmente aí, mas com esse tão ansiado momento, chega também a preocupação para com nossos irmãos menores,
termo com que tratava Chico Xavier os animais.
Mas o porquê dessa preocupação para com os animais?
Simplesmente porque todos os anos acontece o mesmo; inúmeros animais domésticos são abandonados, ou despejados
como simples lixo, porque famílias partem de férias, e não querendo empecilhos, ou porque não aceitam animais para
onde vão, outros ainda porque já se encontrando velhos e doentes, e não podendo sair do seu habitat, são relegados
para segundo plano, e sem o mínimo de consideração são assim atirados à sua sorte. Estima-se que só em Portugal nos
períodos festivos entre Dezembro e Janeiro, são abandonados cerca de dez mil animais de estimação, imaginemos agora
com períodos de férias mais prolongadas, quantas criaturas de Deus não serão abandonadas.

Sim, criaturas de Deus, pois não é só o homem que foi criado por Deus, pois tendo tudo o que foi criado por Ele o
princípio inteligente, quer dizer, que existe algo mais do que a matéria, e a isso chama-mos de alma ou espírito.
Encontrando-se ainda uma grande parte do ser humano, num patamar apenas um degrau acima do reino animal, e não
tendo o conhecimento, de que para chegar até onde se encontra, teve de passar pelos reinos, mineral, vegetal e animal,
e só depois passar ao reino hominal, seu estado actual, pensa que todo o ser inferior, neste caso os animais, não passam
disso mesmo “ animais”, e sendo assim não necessitam de carinhos, de afectos, de protecção, pois como não pensam e
não falam, nasceram para servir e divertir.
Quanto enganado está o homem. Mal sabe ele que também já trilhou esses caminhos. Nascemos em mundos inferiores,
e através de milénios fomos adquirindo o instinto. Fomos evoluindo até conquistar a inteligência, e chegar ao estado em
que nos encontramos, ou seja, o de espíritos encarnados num invólucro material com forma humana.
O animal portanto é um espírito em estágio inicial de evolução, assim como tudo no Universo evolui. Só que no animal, a
evolução é lenta e forçada, motivada por influências exteriores, e nós humanos, devemos contribuir para sua evolução,
tratando-os bem, dando-lhes carinho e afecto, ajudando-os assim a treinar sensações que lhes serão úteis em estágios
de futuras encarnações.
Então neste caso, os animais tendo alma, será que esta é igual à do ser humano?

Resposta dos espíritos à pergunta 597 a) no L.E. :
“É porém inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que
medeia entre a alma do homem e Deus”.
Quer isto dizer, que os animais não possuindo inteligência, não possuem também consciência, livre-arbítrio, moralidade,
nem responsabilidade.

Desencarnando, o homem volta ao plano espiritual, seu estado natural. E os animais? O que acontece depois do
desencarne?
Quando os animais desencarnam, suas almas são recebidas por espíritos encarregados de os orientarem no mundo
espiritual. São curados de suas enfermidades, e são de seguida conduzidos para animarem novos seres (reencarnarem).
Alguns animais, por características próprias e valores adquiridos, passam também a servir o espírito humano no mundo
espiritual, como nos relatam certas obras espíritas (psicografias), sem contudo serem espíritos errantes, pois não
possuem essa liberdade. Os espíritos dos animais no mundo espiritual, ficam sempre sob a protecção de espíritos
humanos, que se encarregam de os orientar.
Falando de reencarnação, será que o espírito do homem pode reencarnar no corpo de um animal?
Não, o espiritismo não aceita a teoria da metempsicose, sendo que o espírito do homem jamais poderia reencarnar num
reino inferior, pois iria contra os princípios do espiritismo. Retornar a um corpo animal, neste caso, seria contradizer a Lei
do Progresso, as condições primárias da evolução.
No L.E. na pergunta 612, Kardec interroga:

Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem?
“ Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente.”

Uma pergunta curiosa: O porquê das grandes diferenças entre os animais, uns são rodeados de afectos e mordomias, e
outros vivem em estado de miséria, empurrados dum lado para outro. Será que também têm débitos a pagar?
Como já dissemos atrás, encontrando-se os animais em fase inicial de evolução, possuem princípios de inteligência, mas
não pensam, e como não têm consciência de si mesmos, não estão sujeitos a provas e expiações. Por isso, todas as
situações de miséria e de abandono em que muitos animais se encontram, resulta única e simplesmente da inferioridade
moral do homem. Sabe-se contudo, que os animais por todas as fases boas ou menos boas que vão ultrapassando, vão
sempre acumulando experiências evolutivas.
Um apelo a todos aqueles que possuem animais em casa, e mesmo aqueles que de momento estão pensando em adquirir
um, para que reflictam como devem ser tratados os animais. Não devemos fazer deles nossos servidores, nem tão pouco
objectos onde podemos descarregar momentos de fúria, não deixemos que laboratórios façam dos animais cobaias para
as mais variadas experiências científicas, mas sim ver neles um ser criado por Deus, que tal como nós tem direito a
evoluir. São tantos esses animais, a quem muitas vezes tratamos com desprezo, que actualmente são utilizados no auxílio
a doentes, a chamada “Zooterapia”, que consiste no combate à solidão de pessoas da terceira idade, no combate a
angústias e princípios de depressões, servirem de guias a cegos, e tantas outras maneiras de ajudar o paciente a melhorar
o seu estado clínico.
“ São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Recebei como
obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até
eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá, mais profundamente, os grandes segredos da
evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida.” (Psicografia de Chico Xavier no cap. XVll do livro
Emmanuel)

“ Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos
estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal, é alguém que ainda não aprendeu a amar.”
(Psicografia de Chico Xavier)
Amigos, adoptar um animal, é um acto de amor que se eterniza no Universo. No entanto, é preciso que seja responsável e
consciente.

António P. Silva

Vou chamar-lhe simplesmente Annie, já que foi o último nome por que respondeu aqui no mundo das
ilusões. Há quem afirme que numa anterior encarnação foi a célebre Hipátia de Alexandria.
Pois Annie além de estar nas nossas simpatias também orienta lá do lado das realidades uma tarefa
espiritual que executamos cá; ora, acontece que fazia tempo que nada nos dizia, coisa que na nossa
incipiência nos trazia alguma apreensão. Como alma de escol e educadora que é, na resposta à
interrogação que andava em nosso silêncio íntimo aproveitou para dar mais uma lição acerca dos
procedimentos dos Espíritos nas comunicações mediúnicas. Disse:
“Não anseies por que me comunique.
Se estamos por bem, há apenas duas razões de peso para que o façamos: ou para corrigir algo que está
mal, ou para dar indicações novas que não conseguem ouvir pela intuição.
No que concerne ao Estudo Multidisciplinar: o fazermos silêncio pode ser lido como sinónimo de que não
há inflexão perniciosa no caminho traçado, e também de que as sinalizações que vamos pondo ao longo
do percurso estão a ser devidamente interpretadas.”
Depois aproveitou para relembrar algo essencial e primário.
“Tudo que nasce deve crescer. E esse estudo que me honra coordenar desde aqui este lado, mas sempre
junto de vós, é para adquirir maior dimensão. Mas, todo o crescimento sólido é lento: vê as árvores de
grande porte. Pelo que calmo e paulatino deve ser o vosso crescimento, já que só desse modo as raízes se
firmarão bem ao solo donde haurem a seiva que faz com que o tronco se erga alto e forte e a copa seja
frondosa e os frutos abundantes.”
E depois a consequência da amizade e dos vínculos que a mesma estabelece.
“Se venho aqui hoje é porque muito me pedes. A tua estima (melhor, a vossa estima) comove-me e não
posso passar indiferente à vibração que me toca o sentimento.”
Por fim o remate correcto e adequado, que valida toda a comunicação.
“Quem pertence a esta casa não pode fugir ao lema Trabalho que lhe orna o frontispício. Se vier pedir-vos
que trabalheis, tal significa que não estais a esforçar-vos o quanto podeis; vir dizer-vos que descanseis,
isso não o farei.
Trabalhem e entendam o meu silêncio como aprovação. Louvores, dificilmente os tereis. Somos todos
servos inúteis que não fizemos mais do que aquilo que devíamos.

Fiquem em paz.”
Simples, claro, como convém. É assim esta Annie, que tanto estimamos. Mesmo que não tenha sido
Hipátia de Alexandria.

As manifestações do Amor

Graça Magalhães

Como não ficarmos deslumbrados com o trabalho maravilhoso da Natureza quando nos lembramos do
desabrochar de uma flor, da metamorfose da borboleta ou da gestação de qualquer mamífero, entre tantos
outros fenómenos de beleza incomparável? Como não ficar boquiaberto com o nascer de uma nova estrela
na imensidão do universo pulsante de vida? Como não nos rendermos ao sorriso da criança, à lágrima que
brota do coração daquele que sente gratidão pela Vida?
A vida acontece no Universo! A vida acontece em cada célula do nosso corpo e em cada movimento da
nossa alma e é o Amor o que garante a vida em todas as suas dimensões! O invisível manifesta-se no
visível: há uma ordem, uma harmonia que organiza e sustenta a vida tal como nós a percebemos. Deus
existe!

Ignorantes acerca do Amor Puro, vivemos o amor influenciado por motivos tantas vezes pouco claros e
custa-nos a entender as maravilhas do Universo e a sentir Deus. Mas Deus existe!
À medida que crescemos, rumo ao desenvolvimento de uma consciência que valoriza os ideais virtuosos, a
plenificação do Ser, deixamos de ser orientados pelos equívocos, pelos apegos e pelo medo e passamos a
ser orientados pelo prazer da auto – realização em direção à solidariedade pura, despida dos véus das
dependências e da escravidão das manipulações afetivas.
As construções da paciência (ciência da paz) ganham estrutura com a pacificação gradual dos próprios
conflitos, com a aceitação da própria vulnerabilidade, da própria fragilidade. Dá-se a descoberta da vida
como uma eterna aprendizagem: deixamos de nos atribuir um valor que ainda não possuímos e a certeza da
presença de Deus em nós cresce cada vez mais.
Um dia seremos verdadeiros homens de bem, seres que vivem com a consciência de que a vida é de
abundância e que por isso não é necessário querer controlar a vida. Confiaremos irrestritamente na força da
vida, em Deus.
Neste processo de aprendizagem que se constrói na intimidade de cada ser humano, manifesta-se o poder
do amor através dos seus mensageiros a que chamamos anjos da guarda. Amigos que não prendem, que
não exigem determinado comportamento mas que dando liberdade para as nossas escolhas, nos
aconselham. Amigos que têm como missão “conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os
seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida.” (Livro dos
Espíritos, 491). Seres que nos são superiores e que, com ternura, envolvem-nos numa vibração que tem o
poder de nos sustentar, de nos acolher e de, se o deixarmos, harmonizar as nossas dores. A sua
generosidade toca a nossa intimidade e liberta-nos para encontrarmos espaço para sentir e compreender a
rota a seguir para a construção do homem de bem que queremos Ser. São o Amor em ação!

Dizem-nos os missionários do Amor: “Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco:
nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis
ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos.” (L.E., 495).
“Ah!, interpelai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina
entre os melhores amigos! Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os
podeis enganar! Considerai o futuro; procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas,
vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem! Afastai para longe de vós, de uma vez por
todas, preconceitos e segundas intenções! Entrai na nova via que se abre diante de vós, marchai,
marchai! Tendes guias, segui-os; a meta não vos pode faltar porque essa meta é o próprio Deus.” (L.E.,
495)
Alguns questionam como é que seres superiores com tantos afazeres, vão ocupar o seu tempo connosco e
os Benfeitores respondem: “Aos que pensassem que é impossível a Espíritos verdadeiramente elevados
se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas
almas, embora estando a milhões de léguas de distância: para nós o espaço não existe e mesmo vivendo
em outro mundo os nossos Espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não
podeis compreender, mas estais certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças,
nem vos abandonou sozinhos sobre a Terra, sem amigos e sem amparo.” (L.E., 495)
Confiemos pois para além do caos aparente há uma ordem: a ordem do Amor! O mundo invisível
manifesta-se no mundo visível com respeito profundo pela dignidade humana, deixando as orientações
éticas, do Bem, quando a nossa mente revela espaço para acolher essa divina inspiração. Não força, não
oprime, não julga: educa. O anjo da guarda é, assim, o educador, que quando é solicitado expressa a
orientação para caminharmos na harmonia e construção da paz na Terra. Quando não é atendido,
permanece, pois o seu amor não exige retribuição e espelha a atuação de Jesus: o amor incondicional.
NINGUÉM vive sem a possibilidade de receber a doce afeição desse verdadeiro amigo: o anjo da
guarda!

sim, sim; não, não

Não há de chamar-se bem ao mal nem mal ao bem; não há de chamar-se verdadeiro ao
falso nem falso ao verdadeiro. Este é o sim, sim; não, não.
Dirão: mas o que é bem para uns para outros é mal. De facto, assim podem dizer, mas a
realidade que está por detrás dessa avaliação tem a ver com o estado consciencial de
quem a faz, não com o que a coisa é. À medida que progride, a noção de bem e de mal
que em cada um está inscrita adquire novos contornos, e o juiz que cada um é avalia em
conformidade mais próxima da medida absoluta.
À medida que progride, cada vez mais o homem é capaz de olhar para si mesmo e por-se
no lugar do outro, e daí decidir em relação ao que é bem e ao que é mal com maior
justeza, pois perguntar-se-á se aquilo que deseja para o outro é igual ao que deseja para
si. Passa, assim, a fazer ao outro o bem que quereria para si e a não fazer ao outro o mal
que não quereria para si.
Nada há de novo neste dizer. Desde os primeiros enviados do Cristo que isto vem sendo
dito. Mas todos temos necessidade de repetição para que o automatismo se instale. Do
mesmo modo que respiramos porque o automatismo se instalou, também o
conhecimento do bem e o hábito de o praticar se instalará pela repetição.
O que é sim é sim, o que é não é não. Quando não for conveniente um ou outro, o
silêncio. Jesus, que continuará a ser modelo e guia, silenciou quando Pilatos lhe
perguntou o que era a verdade. O silêncio é mais fecundo num coração irado e numa
mente desajustada que qualquer tipo de argumentação.
…/aps
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Cinquenta e cinco anos se passaram desde o meu segundo nascimento. Continuo com o aspecto de 44
anos, e continuo com a convicção acerca do tempo de que a única coisa real nele é o momento presente, o
agora mesmo. Tudo o que consideramos passado se funde no instante que fere a consciência. Há aqui
qualquer coisa de absoluto, que tem a ver com o divino e a intuição, que subverte as bases aceitas.
Mas as minhas convicções valem bem pouco, porque mais forte que elas é o terror que me causa a
minha ignorância. Ainda agora, em que pondo os olhos no céu azul pude admirar o que muitos chamam de
prana, só pude dizer de mim para mim (apesar do bem estar proporcionado pelo exercício respiratório): “Não
sei nada.”.
Estamos, pois, em 2014. No hiato entre a frase “Adeus, boa vida.” e a que inicia esta página, apesar
de eu “negar” o tempo muita coisa aconteceu nessa espécie de não-tempo, ou de tempo distorcido. (Pode ser
apenas a consequência da lesão no meu cérebro perispirítico!)
Sobretudo, e isso é que é importante, trabalhei o meu interior – algumas das minhas más tendências,
porque algumas outras só serão trabalhadas quando almas caridosas estiverem dispostas a receber-me num lar
terreno.
Pode ser que a partir de 2016 corações a que já me afeiçoei ao lerem estas linhas me lancem um
apelo. E eu irei.
Estamos em 2014 e é hora, então, de escrever a minha história. Dizem que estou preparado, e não
posso duvidar disso, mas também não posso evitar uma certa apreensão, porque vou visitar a memória – a
parcela que me cabe do registo acásico. E essa visita não é propriamente a um museu de objectos inertes, mas
a um sítio dinâmico, onde tudo está vivo. Mas faz parte do processo de superação enfrentar os fantasmas
próprios – e ajudar os demais a enfrentarem os seus. É uma aventura também, com o seu quê de esperanças,
como todas as aventuras.
Começa com a preparação específica do grupo mediúnico para a ajuda a suicidas. É um trabalho
muito delicado, que exige muita afinidade, muita entrega, muita disciplina, muita ligação ao Alto, pois que
senão o contacto próximo com a vibração desses Espíritos pode provocar induções hipnóticas conducentes a
estado mental semelhante.
O grupo já vinha sendo preparado sem que soubesse a finalidade precisa. Era-lhe apenas pedido um
esforço suplementar para melhorar uma coisa aqui, outra coisa ali. E assim, naturalmente e sem pressas, sem a
pressão de um objectivo particular que fosse justificativa do melhoramento, o grupo recebeu autorização para
iniciar a ajuda a suicidas, e instruções de como proceder.

*
Apresento-me: Vänrikkï Elo, rapaz de 24 anos a quem tiraram todos os sonhos ao fazerem-no
soldado. Rezam as crónicas e os obituários de linha e meia a duas linhas que se matou com um tiro.
Foi na cabeça do lado direito, porque destro, e embora eu quisesse ocultá-lo nos desenhos, lá fica um
campo sombrio sobre o sítio.

Eu conheço o martírio dos suicidas, e tu, que tens responsabilidades nessa área, não vais ter um simples
escrever um ditado.
Vamos vivê-lo os dois; estava assim escrito desde que li aqueles papéis no nosso recanto.
Vês-me e assim tens a certeza de que não sou um delírio tormentoso da tua imaginação. Sente e escreve,
escreve e sente, e porque sentes é verdade.
Sou eu, és tu, somos nós.
É uma visita guiada ao inferno.
Primeiro parágrafo: “Queria morrer mas não consigo. O som seco do disparo – tau! - contínuo no som e
incessante na repetição, percute em mim todo na totalidade de mim. E sinto um formigamento amargo, tão
desagradável que o odeio, no completo sensitivo que sou.”
Ora aí está: a incapacidade de acabar com a vida, logo, com o sofrimento.
Lição número um: não vale a pena tentar acabar com a vida para acabar com o sofrimento, porque não
se acaba com a vida e aumenta-se o sofrimento. Há que procurar outras saídas.
E agora é ocasião de entrar aqui o testemunho da Dora.

“Não uma personalidade. Por mais que perdure a fama no seio do mundo, se nos tivermos suicidado, lá
se foi a personalidade.
O suicídio reduz-nos a nada; digo, reduz a mundanidade da fama a nada. Quando somos suicidas, nada
importa. Que falem, que riam, que chorem, que comam, que bebam, que rezem – nada disso nos interessa, nada
nos importa.
A dor, o sofrimento é-nos tudo, preenche-nos na totalidade, nada mais cabe.
É dor a causa da morte, é sofrimento o desespero e o remorso; é dor e sofrimento a grande noite que nos
invade, que mais do que entrar-nos pelos olhos, pelos olhos nos sai. Somos essa noite, trevas com ranger de
dentes.
Lembramos lá que fomos artistas, que fomos famosos, que fomos boémios, que fomos loucos, que
fomos ricos, que fomos belos… qualquer coisa. Não lembramos nada, e se lembramos odiamos.
Passei por esse horror inenarrável.
Arrependi-me e arrependo-me ainda. É o que me vai valendo. Mas, apesar de arrependida não tenho
pena de mim. Fiz o que fiz e foi um erro grave mas, pronto, tenho de viver com ele até que, um dia, o esqueça.
Assumo-lhe as consequências (pudera, não me posso eximir às consequências). Não é fácil agora, nem vai ser
depois, mas nada é fácil; portanto, há que aguentar e cara alegre. É a minha vida, única, com múltiplas
existências terrenas, e hei de levá-la a bom termo. É essa a única fatalidade e, por sinal, boa. Portanto,
aguentarei.
Felizmente posso fazer coisas que muitos desejariam, como seja continuar a pintar, e isso também me
reabilita comigo mesma e ajuda à reestruturação. Continuo com a minha personalidade, mas de modo algum sou
uma personalidade.
Personalidades são aqueles Mestres da sabedoria, do amor, da benevolência – são estes Mestres que por
aqui nos provam que a paciência é possível a despeito de todos e mais alguns motivos para a impaciência (falo
de mim em suas lições).
Sou eu. Cá vou indo. Meio maluca ainda, estouvada por natureza, excessiva, apaixonada – mas isto
equilibra.
Só não quero voltar a cometer suicídio. Tudo o mais será lícito, isto é que está definitivamente vedado.
Não!, não!, e não! Suicídio, nunca mais. Venha a pobreza, venha a doença, venha o que vier: tudo é
bom, excepto este morrer.
Venha, Mestre, a luz!”

continua

Causas, Deus e eu
Filipa Ribeiro
Às vezes, novas amizades ou novas pessoas que surgem na nossa vida repetem
situações e reflexões que vamos tendo ao longo da vida. Então, pessoa que
conheci há pouco tempo, um físico de renome internacional, professor
catedrático, escritor, orador, pergunta-me amíude qual a minha relação com a
espiritualidade ou se sou crente. A minha resposta é sempre a mesma: o meu
esforço é opara me relacionar de forma digna com Deus e Deus não é uma
questão de crença, mas de compreensão. Ele fica intrigado e lá vai dizendo que a
crença em Deus é uma espécie de “infantilidade intelectual” e espera que eu
refute e continue a discussão, o que já não acontece. Já há muito percebi que
este relacionamento com Deus é tão íntimo que não vale a pena entrar em
esgrimas de palavras e que, como dizia Chico Xavier, à verdade cada um chega
no seu tempo.
Crença e Conhecimento: A Diferença
Existem certas coisas em que acreditamos e outras que entendemos. Não leva a
nada tentar compreender o que se tem que acreditar; e o que é para ser
compreendido não está sujeito à crença. Por exemplo, tanto os Vedas como os
textos católicos nos dizem que há um céu. O conceito de céu é um conceito que
varia. A existência do céu não pode ser provada nem refutada. Torna-se,
portanto, uma questão de crença. É por isso que todas as religiões ligadas à ideia
de um céu são chamadas de fé. A fé católica e a fé islâmica são fés porque são
religiões em que basicamente temos de acreditar. Acreditar que irei para o céu
não é uma crença que se possa certificar. Suponha que lhe digam que há um vale
de flores em Torres Vedras, no oeste de Portugal. Não há razão para não
acreditarmos nisso porque é algo que podemos sempre verificar se lá formos
algum dia.
Na verdade, a nossa vida inteira não é nada a não ser uma actividade baseada
nessas crenças verificáveis. A partir do momento em que colocamos Deus no
céu, essa crença torna-se não verificável porque não pode ser comprovada nesta
vida. Por outro lado, quando olho para a chávena do meu chá, isso não é uma
questão de crença. Da mesma forma quando somo 1+1=2, isso não é uma
crença. É conhecimento.
Porém, inicialmente, existem algumas coisas em que precisamos de acreditar
para, então, poder explorar a fim de se encontrar a verdade sobre certos factos.
Por exemplo, a equação genérica da física que faz uma correspondência entre
energia e matéria, e=mc2 . A princípio deve-se simplesmente acreditar na
equação porque, para entendê-la, uma pessoa precisa estudar Física por, pelo
menos, 25 anos. Só então a equação não será mais uma questão de crença para
essa pessoa. Será conhecimento. Ao princípio, a pessoa não sabe ao certo, mas
agarra-se a uma crença que fica pendente de uma futura compreensão. Isso é o
que chamamos confiança. Apesar do entendimento vir depois, é necessário
aprender e explorar com boa fé.

Nós estamos sempre aceitar várias coisas em boa fé. Apesar de muitas coisas serem desconhecidas para
nós, continuamos a acreditar na sua existência. Mesmo as coisas que aparentemente conhecemos podem
ser desconhecidas para nós. Por exemplo, mesmo que nós conheçamos uma flor, a flor pode ainda assim
ser desconhecida para nós. Isso acontece porque a existência da flor é conhecida mas, no outro dia queria
dizer o nome científico da flor para saber a sua espécie e não sabia. Não sabemos, por exemplo, por que
uma flor tem uma determinada forma e cor. Ou por que possui uma fragância específica e assim por
diante; a procura por repostas a essas perguntas pode tornar-se infindável.
Toda a criação consiste em coisas que conhecemos ou que desconhecemos. Nós sabemos que o que já está
presente não envolve crença, por isso sabemos que há espaço, que há um mundo. Por exemplo, toma
conhecimento destas palavras que está a ler e sabe que elas foram escritas por alguém. Não viu quem
escreveu estas palavras mas sabe que ele ou ela existe. Da mesma forma, quando é afirmado que matéria
é igual a energia, essa é uma afirmação de uma crença ou afirmação de um conhecimento? Nós sabemos
que a matéria existe porque a vemos em formas variadas. Da mesma forma, sabemos que a energia existe,
mas a energia não tem forma. Nós só sabemos que ela existe porque, nos nossos quartos, as nossas
lâmpadas acendem. Assim sabemos que a energia não tem forma e que a matéria toma uma forma. Apesar
da diferença entre matéria e energia ser óbvia, não há realmente nenhuma diferença intrínseca. Por isso é
necessária uma equação para se entender o relacionamento entre matéria e energia. Uma equação não
tem uma existência real num lugar definido. Ela existe apenas na cabeça de uma pessoa para ajudá-la a
entender a relação entre duas coisas aparentemente diferentes. Da mesma forma, quando olhamos para
este mundo vemos apenas criação, mas não vemos o criador. Como é que sabemos que eles estão
interligados? Como sabemos sequer que existe um criador? Que tipo de equação temos para comprovar
isso? Apesar de não haver conexão aparente, uma conexão pode ser vista pelo reconhecimento da ordem.

Que ordem é esta?
Quando olhamos para o mundo e para nós mesmos, necessariamente apreciamos uma certa criação
inteligente. Seja uma árvore, um animal, um corpo humano, cada parte dessas coisas tem um papel no
esquema das coisas. É fácil para nós entendermos que um produto como, por exemplo, uma máquina
fotográfica tenha partes inteligentes porque todas as partes estão inteligentemente colocadas juntas.
Quando as coisas são agrupadas de forma inteligente, cada uma das partes que compõem o produto como
um todo têm um lugar definido no seu design, um lugar próprio e significativo no esquema. Se é um carro, o
pistão tem o seu lugar, o carburador tem seu papel, o motor tem a sua função. Cada parte tem um lugar e
também um papel a desempenhar. Quer a máquina quer o carro foram criados por um ser que tinha o
conhecimento para tal. Quando olhamos para o nosso corpo, é fácil perceber que ele implica conhecimento
para ter sido criadoe o criador inteligente deste corpo agrupado de forma inteligente não se restringe à
figura da mãe ou do pai porque até a esses foram dados corpos físicos, pelo que eles não são os únicos
autores do seu corpo. Existe um criador além da compreensão. Esse criador tem o conhecimento e o poder
para compor qualquer criação, mas também parece que tem o material necessário para criar. Pode esse ser
inteligente, o criador, ser também uma pessoa sentada no canto do universo, criando esta criação? Esse
conceito da existência celestial surge por não se questionar adequadamente acerca das relações de causa e
efeito. Quando vemos um produto, naturalmente reconhecemos a causa inteligente que lhe deu origem,
como o bolo que comemos tem de ter sido feito por alguém. É subentendida a existência do pasteleiro pelo
simples fato de haver um bolo. Então, naturalmente, também reconhecemos que o pasteleiro tem o poder
para fazer o bolo e que, sem ele, o bolo não vai existir. A causa material é, portanto, tão importante quanto
o fabricante e o seu conhecimento. Dessa forma vemos que em cada criação há duas causas: uma é quem
faz e a outra é o material usado. Se um pasteleiro precisa dos ingredientes certos para fazer o bolo, então
deve haver também material apropriado para Deus. Agora, onde é que Ele encontra esse material? O
pasteleiro encontra o material na criação (o açúcar vem da cana, os ovos das galinhas, etc), mas Deus tem
que encontrar o material nele próprio. De facto, Deus é também o material e por isso é que só ele pode ser
o criador e a causa primária de todas as coisas, como nos diz O Livro dos Espíritos. Quando vemos como o
material se relaciona com outros produtos, descobrimos que onde há bolo, há farinha; onde há camisa, há
tecido; onde há a brincos, há ouro. Portanto, onde há criação, há Deus. Deus pode existir sem criação, a
criação, como a farinha pode existir sem o bolo. Mas o bolo não pode existir sem a farinha. Por isso Deus
existe independente da criação, mas a criação não pode exisitr sem Deus.
A criação inteira não é nada além de ordem. Não há desordem nenhuma.
Mesmo em cada aparente desordem, Há Ordem
O meu roupeiro e o jeu carros estão quase sempre desarrumados porque eu não tenho todo o tempo que
queria ter para os ter sempre arrumados. Se existe uma causa então vai haver um efeito. Se houver uma
desordem no nosso corpo, vamos ao médico para ele descobrir a causa da desordem no corpo. Então,
essencialmente, há ordem, pois há sempre uma causa para a desordem. Todas as causas têm suas causas e
essas causas têm suas causas, mas tudo isso dentro de uma ordem. Quando estamos com raiva, existe uma
causa para isso, portanto existe uma ordem. Isso não significa que seja bom sentir raiva. Mas é a apreciação
de sua raiva que está dentro da ordem. Existe ordem quando entendemos a raiva. Somos parte da ordem
quando superamos aquela raiva, porque onde há a desordem há a possibilidade de uma ordem. Isso é o que
se chama ordem maior. Todas as situações psicológicas não são nada mais do que ordem. Tudo o que
precisamos fazer é encontrar a real causa das situações que causam desordem, como a frustração, tristeza,
etc. e então estaremos entendendo a ordem. Quando perguntamos “Mas afinal qual é o propósito da minha
vida?” A resposta é: “entenda a ordem e então, logo depois, todo o propósito se cumpre”. André Luíz diznos que Deus é o “tema central dos nossos destinos” e se Deus é amor, como nos disse João Evangelista,
Jesus, Paulo e tantos outros, então, o nosso destino é sempre o amor.

