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MITOS: O V IMPÉRIO

Paula Coelho

A alusão ao Quinto Império está expressa na Bíblia e tornou-se mito nas sucessivas interpretações ao longo dos tempos. Em
Portugal, com Bandarra (1500?-1556),com Padre António Vieira (1608-1697), com Fernando Pessoa (1888-1935) e outros, como
Agostinho da Silva.
Segundo o Antigo Testamento, no Livro de Daniel, o rei da Babilónia, Nabucodonosor (604-526 a.C.), sonhou que contemplava
uma estátua gigantesca e, que não obstante o seu extraordinário brilho, tinha um aspeto terrível e se levantava diante dele. Era
constituída por uma cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e ancas de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de
ferro e de barro, sobre a qual se despenhou naturalmente uma pedra vinda da montanha desfazendo-a por completo, não havendo
deixado qualquer vestígio. A pedra, por sua vez, transformou-se numa alta montanha cobrindo toda a terra.
Procurando entendimento para o seu sonho entre os sábios da Babilónia, chegou até Nabucodonosor o profeta Daniel, que lho
revelou e lhe apresentou a interpretação que lhe tinha sido revelada “numa visão nocturna”, esclarecendo-o que o nascimento e a
queda de impérios acontecem pela vontade de Deus, embora pareça aos olhos do homem apenas missão sua, dizendo-lhe:
“Vós sois o rei, o rei dos reis, a quem o Deus dos céus deu a realeza, o poder, a força e a glória: a quem entregou o domínio,
onde quer que eles habitem, sobre os homens, os animais terrestres e as aves do céu. Tu é que és a cabeça de ouro. Depois de
ti surgirá um outro reino menor que o teu; depois um terceiro reino, o de bronze, que dominará sobre toda a terra. Um quarto reino
será forte como o ferro” e, mais à frente, “No tempo destes reis, o Deus dos céus fará aparecer um reino que jamais será
destruído e cuja soberania nunca passará a outro povo”.1
Assim, e, de acordo com várias interpretações, ao império da Babilónia, sucederia o Medo-Persa, ao qual sucederia o da Grécia,
impondo-se depois o, de Roma, seguindo-se o Quinto Império, o de Israel, ou o Quinto Império Universal.
Em Portugal o poeta e profeta, António Gonçalves Annes Bandarra (1500?-1556), mais conhecido por Gonçalo Anes, O Bandarra,
cristão-velho e sapateiro de profissão, natural de Trancoso, distrito da Guarda, bom conhecedor das Escrituras do Antigo
Testamento, das quais fazia as suas próprias interpretações, que não eram do agrado da Inquisição, divulga as suas Trovas
entre, 1530-1540, de cariz messiânico que ficaram ligadas ao sebastianismo e ao milenarismo portugueses. Nelas, falava sobre o
futuro de Portugal como reino universal e a vinda de “O Encoberto”, de “O Desejado”, tendo sido interpretadas como uma
profecia ao regresso do Rei D. Sebastião (1554-1578), ideia defendida ainda com mais afinco pelos nacionalistas portugueses que
desejavam libertar-se do jugo de Espanha, após o desaparecimento do seu jovem monarca na Batalha de Alcácer-Quibir, em
agosto de 1578

D. Sebastião, era designado de “O Desejado, porque, ao ter
nascido, em 1554, foi a salvação da família real portuguesa, por
ter evitado uma grave crise na sucessão ao trono, uma vez que
seu pai, o príncipe D. João, morreu poucos dias antes do seu
nascimento, aos 16 anos.
D. Sebastião ascendeu ao trono com 3 anos de idade, após a
morte de D. João III, seu avô, ficando na regência, durante a sua
menoridade Catarina da Áustria sua avó, e depois, seu tio-avô o
cardeal D. Henrique, assumindo os destinos de nação em 1568,
quando completou 14 anos de idade.
Dando aso ao seu grande fervor religioso e militar planeou e
participou numa cruzada no Norte de África, onde, morreu em
combate, originando-se a crise dinástica de 1580 que conduziu à
perda da independência para Espanha. Como o seu corpo
“desapareceu”, nunca foi identificado, surge nesta altura, em
Portugal, o sebastianismo, mito, crença ou movimento profético,
defendendo o regresso de D. Sebastião para salvar Portugal de
todos os problemas que se viviam no reino.

As suas “Trovas”, em parte por conta do interesse despertado entre os cristãos-novos mas, sobretudo, por conta de seu
sucesso após Alcácer-Quibir (1580), foram incluídas no Índex de Livros Proibidos em 1581.
Apoiado pelos jesuítas mas perseguido pela Inquisição, Bandarra foi levado ao Tribunal do Santo Ofício em 1541, que proibiu
as suas profecias, fazendo-o abjurá-las, assim como a não mais fazer as suas interpretações dos textos Bíblicos.
Não obstante, a sua proibição, as Trovas obtiveram cada vez mais sucesso e, após a morte de Bandarra, em 1556,
continuaram a ser editadas de forma clandestina, sendo que no século XVII, no período após a restauração de Portugal, o
verdadeiro “Encoberto” profetizado nas Trovas aparece como sendo D. João IV, o Restaurador.
As Trovas de Bandarra influenciaram o pensamento sebastianista e messiânico de vários portugueses, nomeadamente, de
Padre António Vieira e Fernando Pessoa, sobre a ideia do Quinto Império.
António Vieira, (1608-1697), homem religioso, pertencente à Companhia de Jesus, filósofo, escritor e grande orador, foi uma
das mais influentes personagens do século XVII, passou a sua vida entre Portugal e o Brasil, país onde se destacou como
missionário, dedicando-se não só à evangelização dos povos indígenas como os defendeu incansavelmente, da exploração e
escravização de que foram alvo.
Sob a regência filipina, desde 1581, Portugal torna-se, no primeiro quartel do século XVII, um país arruinado, encontrando-se
em “profunda decadência”2, principalmente sob o reinado de Filipe III de Portugal (IV de Espanha).
Humberto de Campos através do médium de Chico Xavier, dá-nos a saber que, nessa altura, o Infante D. Henrique (13941460) – antigo Helil, mensageiro de Jesus - vendo “Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em
todos os departamentos de trabalho do Ocidente”3, pede auxílio a Jesus para o reerguer de Portugal, para uma nova
reorganização política e económica que pudesse tirar o país dessa situação e, apesar dos Portugueses terem praticado o
“tráfico de homens livres”, terem permitido a criação da Inquisição em Portugal (1536) com toda a sua ação criminosa em
nome de Jesus, Este (Jesus), permite, então, a existência de uma restauração das forças políticas portuguesas, para que em
seguida, os portugueses contribuíssem, também, para o cumprimento das “determinações sábias e justas, na terra do
Evangelho!”4. Para isso se concretizar Helil, elegeu para o trono, entre os encarnados, os descendentes de D. Afonso,
Primeiro duque de Bragança. Em simultâneo, no plano espiritual, Henrique de Sagres/Helil, organiza a missão dos espíritos
para que sejam reforçadas as ideias do cristianismo em Portugal.
Assim, com a permissão e bênção de Jesus, dá-se a restauração de Portugal, em 1640, subindo ao trono D. João IV, o
Restaurador.
Nesta altura, e, por ação do plano espiritual, regressa a Portugal, o Padre António Vieira, “que se constitui poderoso
organismo mediúnico para as revelações”5 das verdades das falanges de Ismael e de Helil, assumindo um cargo de
destaque na corte.
Mas, tal como havia sido planeado algum tempo depois, António Vieira, e, a contragosto do monarca, embarca para o Brasil
na sua missão evangelizadora da Pátria do Evangelho, tal como havia sido determinado por Helil.
Ainda ao serviço de D. João IV, Padre António Vieira no “Srmao dos Bons Anos”, em 1642, tece uma forte crítica, aos
políticos portugueses que à época se deixaram controlar pelos castelhanos, associando aqui o sebastianismo a D. João IVe à
restauração da independência de Portugal, obtendo uma cada vez maior simpatia do rei, de quem se torna pregador.
Padre António Vieira tece uma forte crítica também aos sacerdotes e mesmo à própria Inquisição, mostrando-se também um
grande defensor dos judeus, defendendo a extinção da diferenciação entre cristãos-novos e cristãos-velhos, assim como a
abolição da escravatura.

Em meados do século XVII, em História do Futuro, António Vieira, pela voz de alguns escritores e críticos literários, reavivou o
mito milenarista do Quinto Império, um império cristão e português a dominar o mundo. Nesta obra de cariz profético, o Padre
António Vieira apresenta a vocação de Portugal, acreditando que o reino que tinha dado “novos mundos ao mundo”6 sob o
impulso do Infante D. Henrique na sua ação expansionista, estava então predestinado a uma missão espiritual universal,
concretizando assim uma vontade de Deus, que ele intuiu, com as suas interpretações dos textos bíblicos e também das profecias
de Bandarra.
Assim, o Quinto Império de Cristo na Terra, seria edificado pelo povo português, povo eleito para grande missão de união de
todos os povos e nações na mesma fé, onde, “Todos os reinos” – escreveu – “se unirão em um ceptro, todas as cabeças
obedecerão a uma suprema cabeça, todas as coroas se rematarão em um só diadema, e esta será a peanha da Cruz de Cristo”.7
sucedendo aos 4 grandes impérios existentes na Antiguidade: o Assírio, o Persa, o Grego e o Romano.
Esta profecia de António Vieira sobre o Quinto Império foi considerada um devaneio e uma heresia pela Inquisição
Embora, se fale do Padre António Vieira como sendo o primeiro a apresentar esta ideia de um novo império, em Portugal, já, no
século XVI Luís de Camões em Os Lusíadas, faz referências explícitas a um visionarismo de caráter patriótico.
Também Fernando Pessoa (1888-1935), poeta, escritor português do século XX, anuncia um Quinto Império, império esse que se
afasta da interpretação dada por Daniel ao rei da Babilónia.
Para ele a ideia dos impérios é outra, sendo que o primeiro foi o da Grécia (a origem da civilização ocidental), o segundo o de
Roma (a potência que expandiu os fundamentos greco-latinos), que “tiveram a sua hora, como elementos primordiais de toda a
civilização do Ocidente”, como nos diz Emmanuel através de Chico Xavier;8 o terceiro, o da Cristandade (a dimensão espiritual e
humanista europeia), o quarto, a Europa, (uma Europa laica, após a Renascença) e o quinto, tal como anuncia na sua obra
Mensagem, e de acordo com António Vieira, o de Portugal.
Este novo Império não é mais um império material tal como o dos Descobrimentos, mas um Império Universal. No poema “O
Quinto Império”, Pessoa torna claro ao longo de Mensagem, obra executada “com Esquadria e Compasso pelo Grande
Arquitecto” que “o futuro redentor de Portugal está indissociavelmente ligado à construção de um império de características
espirituais e eternas”.9
Este é, para escritores e críticos literários, um império que prevê o regresso de um Messias redentor, que será D. Sebastião, que
conduzirá “A alma penitente do seu povo” a uma dimensão espiritual que influencie o mundo.
“Tal como essa epopeia do D. Sebastião”, diz-nos, Fernando Pessoa que, ele, tal como outros escritores portugueses (Mário de
Sá Carneiro, Antero de Quental, António Nobre e Camilo Castelo Branco…), poderiam ter retomado “a missão que” lhes “estava
reservada e cantar também essa outra epopeia das viagens de espírito por terras inóspitas…” através da literatura. Ele
“Pressentia que a Nova Poesia Portuguesa poderia passar a ser a Armada das novas descobertas, no domínio do Espírito,
levando a formar esse Império de sonho, esse império do Espírito”.10
No entanto, o contexto político vivenciado, (primeiro com o início da República e, depois com a nova ditadura que despontou a 28
de maio de 1926), período fortemente marcado pela perseguição e intolerância religiosas, (seguindo-se o Estado Novo, que tornou
a Religião Católica religião oficial do Estado), e os preconceitos e medo da reacção social, fê-lo ocultar da esfera pública a sua
mediunidade e ligação ao espiritismo, não tendo sido capaz de levar “avante a missão que tinha escolhido antes de reencarnar”
Não obstante, Fernando Pessoa e outros escritores portugueses (já referenciados), terem falhado a sua missão, acreditam “que o
sonho do 5ºImpério possa vir a ser realidade”.11
Mas, para que isso aconteça, torna-se imperativo vencermos os atavismos e preconceitos sociais, impeditivos da divulgação da
doutrina espírita, ou seja, é urgente extinguir o Vulcão dos Preconceitos.
Termino com a seguinte reflexão. Quinto Império: Mito ou Utopia?
Algumas Referências Bibliográficas:
(Notas)
1. Daniel, 2:1-45, In Bíblia
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Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

41. Muito se conjectura e especula acerca dos locais que visitaste. Dizem que
estiveste no Egipto e na Índia… Estiveste nesses e muitos mais. Onde houvesse um teu missionário
o visitaste. Como podias não visitar um amigo na tua passagem pelo orbe onde também ele
estava em missão?
Não tinhas aviões, mas tinhas a facilidade da bilocação. Que alegria para os
exilados voluntários receberem a visita do governador!
Mas conjecturam e especulam que os teus conhecimentos e ensinamentos os
bebeste nessas viagens. Há conhecimentos e ensinamentos que são universais. Quem vem do Alto
não tem nada a aprender nas regiões inferiores, porque já viu amplo.
Talvez duvidem de ti quando dizes que o que transmites o ouviste directamente de
Deus. Sim, é o mais provável. Mas essa dúvida só prova que não te conhecem. E quem não te
conhece tem real dificuldade em amar-te e seguir-te.

42. Sem hesitar Maria aceitou ser tua mãe carnal. Apenas pediu uma coisa: que
jamais saísse da tua sombra. Que sua passagem pela Terra fosse o mais apagada possível. Que
sim, aquieceste; todavia, que não podias impedir que a memória dos homens a guardasse.
E a memória dos homens a guardou, por ser tua mãe carnal. Adornaram-na com
alguns títulos absurdos, mas muitos dos epítetos são na singeleza das almas que os balbuciam
sinceros e dignos hinos àquela que por ti se fez mãe de todos.
E lembro também José, que por ele passaria incógnito, bastando-lhe a íntima
alegria da honra de ser o último dos teus servidores.
São assim as grandes almas. São assim os Espíritos superiores.

43. Sem reserva entravas em qualquer recinto, porque o ambiente
não te iria afectar, pelo contrário, tu o modificarias.
Sem preconceitos aceitavas os convites para uma refeição, fosse em
palácio ou fosse em choupana. E era indiferente a quantidade e a qualidade da
comida, porque no fim sobejava sempre muito. Sim, contigo presente e sempre
aproveitando para elevar o teor das conversas, o espírito saciava-se e o corpo não
reclamava alimento. Fazia-se verdade que nem só de pão vive o homem e que a
palavra que vem de Deus pela boca de quem Lhe está unido alimenta mais e melhor
que qualquer vianda.
Na hora da despedida, a surpresa dos anfitriões era verificar que
aquela tinha sido a melhor refeição das suas vidas tendo a comida ficado nos pratos.
A tua irradiação, a que se juntava a dos seres de luz que sempre te
acompanhavam, matou a fome a multidões.
E nas bodas que as Escrituras falam, quem sabe dizer sem erro que
vinho bebeu…

44. Quão pequeninos nos sentimos quando acalmaste a tempestade e
nos explicaste que o nosso medo, resultante da pouca fé – fé que, no sentido
profundo do teu dizer, equivalia a conhecimento.
Sim, ainda não tínhamos o conhecimento, e por isso diminutos na fé.
Como acreditaríamos que podíamos acalmar tempestades se não conhecíamos o
que se ocultava sob a turbulência?
Àquele grupo de homens maravilhados lá foste desvelando os
meandros dos mistérios. E então já não nos surpreende que dormisses enquanto a
tempestade nos aterrava, porque estavas junto de Espíritos a darem os primeiros
passos no domínio da hominização, talvez leccionando. Também eles eram
merecedores da tua augusta atenção, porque eles também eram daqueles que o Pai
te entregara.
Ante os nossos gritos de medo ordenaste-lhes: “Basta!», e eles, sob o
imperativo da tua voz soberana e amorosa, aquietaram-se – e a tempestade
acalmou.
Ó Mestre, nós já acreditamos, mas aumenta a nossa fé!

André Luiz foi um Espírito que se maravilhou com algo grandioso e contou o que viu
como pôde e sabia. Eu nem com a supervisão de Espíritos mais esclarecidos faria melhor,
garantidamente. Mas garantidamente também que André Luiz (como toda a gente sabe um
pseudónimo) não é propriamente um Espírito superior, capaz de penetrar os arcanos da Vida
maior, e tão pouco me lembro de ele o ter pretendido parecer em qualquer ponto da obra
que ditou.
Mas aqueles que ao longo dos tempos fabricaram deuses e santos para pôr
nos altares continuam vivos e actuantes e então enquanto o diabo esfregou um só olho
puseram André Luiz no andor da quarta revelação e por aí o passeiam e se passeiam em
procissão.
Paralelamente e mantendo velha tendência, logo surgiu o aproveitamento, as
alterações e as adulterações e, assim, as informações de André Luiz servem todas as
interpretações e intenções, mesmo as mais escusas e algumas dentre elas contrariando os
ensinamentos de O Livro dos Espíritos. De duas, uma: ou Kardec está ultrapassado, como
pretendem, ou continuam vivos os adúlteros do Evangelho. Cada um decida a seu gosto.
Que delícia de humanidade!

Homens e Espíritos que se afinizam reflectem os pensamentos uns dos outros,
porque é por aí que mutuamente se atraem e ligam. É por isso que quando Espíritos nos
vêm dizer que não somos importantes porque não temos o dr. Bezerra de Menezes,
apenas estão a pôr em alta voz o que homens sussurram. Pobre do Bezerra de Menezes
que tem que se partir em mil pedaços, contrariando a indivisibilidade do Espírito, e
pobres de ideia os que andando atrás de nomes parecem ignorar que há milhentos
Espíritos da craveira do dr. Bezerra. Ah!, como seria bom que se lessem menos livros de
médiuns e mais O Livro dos Médiuns!
Vamos à pintura mediúnica. Na vintena que facilmente se encontra numa
pesquisa na internet, não há um que não receba a mesma meia dúzia de pintores do
impressionismo. Soberbo! Mas coitados dos milhares de pintores desencarnados que não
pertenceram à escola impressionista e ficaram sem meio nem oportunidade de se
mostrarem ao mundo das formas, onde as aparências valem mais que a realidade.
Neste país amigo dos turistas mas ingrato para os filhos não há “morada aberta”
que se preze que não receba o santo padre Cruz e o dr. Sousa Martins. Como são fáceis
de enganar os que querem ser enganados! Mas a ignorância e a mentalidade tacanha do
Portugal do fado triste tem ares de transversalidade a todos os estratos sociais e
culturais. Se para bom entendedor meia palavra basta, palavra e meia não chegam para
quem não quer deixar a vaidade e render-se às evidências.

O SOFRIMENTO NÃO TEM ÉTICA
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

Quando vai ao médico certamente não lhe interessa a sua vida privada. Não quer saber se
é cumpridor da Lei, se é violento no lar, se é ateu ou crente; se é maledicente, se furta, se é preguiçoso ou
se tem um feitio intragável. Quando vai ao médico a única coisa que lhe importa é que ele consiga resolver
o seu problema de saúde.
Com os videntes, bruxos, virtuosos, médiuns, ou o que de mais lhes queira chamar, a
situação é semelhante. Quando as pessoas vão solicitar os serviços relacionados com o Além, o oculto, o
misterioso, o sagrado, o divino, ou o que de mais lhe queira chamar, também não querem saber dos
comportamentos do dito cujo. Apenas pretendem que o seu problema seja resolvido definitivamente.
O caso João de Deus, a par de muitos outros semelhantes que haverá por esse mundo, é
o resultado do aproveitamento do sofrimento alheio, que não carece de grandes habilidades para ser
facilmente manipulado, e do instinto de sobrevivência segundo os parâmetros, não da ciência dos homens
mas da ciência de Deus representada e transmitida por um suposto ser muito especial, escolhido para o
efeito. Mas não são apenas os chamados virtuosos ou bruxos que são manipuladores. Estes são muitas
vezes utilizados para camuflar outras realidades mais incisivas, isto é, enquanto se denunciam, e com
razão, os seus aspectos mais obscuros fazendo grande alarido, calam-se idênticas práticas levadas a
efeito por organizações religiosas (veja-se o escãndalo da pedofilia, por exemplo).
Urge compreender que o sofrimento é o estado mais perigoso do ser humano. Por isso
não tem ética. Mas não só. Os que estão no outro lado da barricada também nâo. Os líderes religiosos, tal
como os videntes, chamemos-lhes assim, são igualmente humanos, igualmente sofredores e, como tal,
sujeitos às mesmas regras. Um indivíduo pode ser um grande medium curador, simultaneamente um
crápula que isso não impede ninguém de solicitar os seus serviços curadores porque ele pode ser bom
naquilo que faz.
Por outro lado, o sofrimento fragiliza, torna a pessoa vulnerável, exposta e frágil. No auge
do sofrimento aceita o inaceitável, adere ao irracional, torna-se estranha perante si mesma. O sofrimento
cria fantasmas levando, não raro ao homicídio/suicídio na perspectiva de anular definitivamente o mal. No
auge do sofrimento são tomadas as piores decisões, cometidos erros irreversíveis, são feitos pactos com o
ilícito se preciso for. Por um filho doente um pai ou uma mãe fazem tudo; na expecativa de curar um
cancro é percorrido o mundo inteiro; na esperança de uma palavra poderosa que chegue ao céu e traga o
tão desejado emprego é dado tudo o que for pedido. Neste ponto, quem será que tem autoridade para
dizer”Eu jamais faria tal coisa!” Se cada pessoa puser a mão na consciência verifica que não precisa de
grandes reflexões para compreender que em situação de grande sofrimento vai até ao fim do mundo.
Mais. Sem o sofrimento o que seria dos videntes e das religiões? Será possível dissociar a
problemática da fé, da crença, da religião da do sofrimento? Em última análise, para que serve a religião,
ou para que serve o vidente? Todas as sociedades têm os seus videntes como têm as suas religiões.
Todas possuem aquelas pessoas muito especiais que recebem fórmulas mágicas de como manipular os
materiais da Natureza, fazer mézinhas, intervenções “cirúrgicas”, curar enfermidades muito complexas e
estranhas.
A relação sexual não escapa a esta vivência. Não porque o crente se queixe de
perturbações do foro sexual, pode tê-las ou não, mas porque a sexualidade também tem sido encarada
como um elemento de referência das curas e das religiões. Não é raro um vidente dizer a uma mulher que
a cura só será definitivamente concretizada quando esta tiver relações sexuais com ele a fim de receber a
sua energia curadora. E, geralmente, não é uma só vez. Do ponto de vista religioso, surgem práticas
idênticas. O que era a prostituição dos templos na Grécia Antiga? Qual o papel das pitonisas, além da
prática da adivinhação, senão o da prática sexual para transmitir forças sobrenaturais? Qual o papel de
líderes religiosos dos nossos tempos com uma miríade de mulheres sexualmente ao seu dispor? Podemos
não saber desde quando existe a crença de que a sexualidade é transmissora de poderes, mas não
estaremos longe da verdade se dissermos que é tão antiga quanto a existência dos próprios videntes,
líderes religiosos, os chamados directores espirituais, etc., a sexualidade utilizada para fins catárticos e
exorcísticos é uma tematica que está e estará sempre em aberto. Mas primeiro urge sarar preconceitos.

Uma coisa, no entanto, convém esclarecer: Não confundamos práticas culturais tendentes
a dissipar-se com o passar do tempo, com tráfico de tudo o que é ilícito justificado com a desculpa
esfarrapada do tipo “Eu não obrigava ninguém!”A vulnerabilidade das pessoas, por um lado, ou a própria
actividade mediúnica, por outro, jamais podem ser um justificativo para a falta de educação cívica e
espiritual.
Resquícios de um passado espiritual ainda muito presente jamais se podem sobrepor ao
avanço civilizacional onde os conhecimentos científicos e a educação mediúnica estão ao alcance de
todos.
Muitos espíritas fanáticos diziam que João de Deus era espírita, só que não o sabia,
dadas a maravilhas que realizava. A sua actividade só poderia ser devida a um ser superior e, sempre que
alguém punha em causa a sua prática, tal como quem escreve estas linhas, era tido como herege. Agora,
perante as horríveis descobertas que vieram a lume, calaram-se. Nem um pio. Aqui D´El –Rei que isto não
é comigo. Pois é, a fragmentação do movimento espírita, a crendice que o invadiu, a falta de leitura de
Kardec e a ignorância bíblica (quer do Antigo quer do Novo Testamentos) têm construído uma panóplia de
seres tão superiores que facilmente se desmoronam à velocidade do relâmpago. Aqui, não podemos
deixar de lembrar o grande S. Paulo com o seu texto espectacular 1Cor 13: 1-13. Esses espíritas
palradores esquecem-se de que a mediunidade é transversal ao ser humano; mediuns de cura há muitos,
oradores de cátedra ainda mais, fama mundial e ribalta nem se fala. Mas oração, estudo aprofundado e
livre, empenho na sua modificação interior, espírito de sacrifício, altruísmo, preocupar-se em cumprir os
Dez Mandamentos, estudar os profetas, desenvolver a auto-crítica, etc., isso fica para depois.
Quanto à mediunidade propriamente dita, e partindo do princípio de que houve
efectivamente curas em que João de Deus foi medianeiro, é de lamentar que as Entidades que descem a
este planeta para trabalhar em prol do nosso bem-estar tenham que se sujeitar a tais pessoas. Os que
estão cá deste lado esquecem-se de que essas Entidades também evoluem com o trabalho que realizam
junto de nós. Obedecem a ordens superiores de que não temos a menor noção. Infelizmente, a falta de
respeito pelas Entidades generalizou-se.
Tudo isto nos remete para questões muito incisivas, entre as quais a maior de todas será
sempre: O que é, efectivamente, a mediunidade? Mas também qual o peso da educação na actividade
mediúnica; porque algumas pessoas que manifestam tanta fé não conseguem o que a outras é dado fazer,
tais como João de Deus, por exemplo? Não consta que Teresa de Calcutá fizesse operações, nem que as
curas realizadas por Jesus fossem sobrenaturais, dito por ele mesmo, supostamente, pois elas estão ao
alcance de todo aquele que tiver fé (Mt 17:20; Jo 14:12).
Acreditar nos homens mais do que em Deus é o maior risco do ser humano. O resultado
está à vista de todos.

De Um Dia, Uma Vida
Sou um sem abrigo, faltava-o cá. Ouvi falar uma vez que existiu na Grécia do
antigamente um filósofo que vivia numa pipa, um tal Diógenes, e que só queria do imperador, ou
lá de quem era, que não lhe tirasse o sol. Bem, eu criei um alter ego filósofo para discorrer aos
cães que me fazem companhia, e só quero mesmo que não me chateiem - e uma malga de sopa
diária.
A minha filosofia proclama a fraternidade com toda a raça humana e com os
animais, mas não admito que me queiram impor convenções sobre maneiras, vestuário, habitação
– e que idiotas que apenas existem para debitar insultos à tolerância me tapem o sol.
A minha figura é a de um faquir indiano – mas não durmo sobre pregos, não
pensem nisso. Apenas estou à margem, por escolha, não tenho grandes preocupações, ou
motivações, ascéticas na minha moral. A minha metafísica dos costumes é o sol que nascendo
para todos
também me aquece, as migalhas que reparto com as pombas nas várias praças, os cães vadios
que abanam as caudas numa linguagem que já não é só deles quando nos encontramos nos
jardins, a passarada assustadiça com a tosse que não me larga…
Sou um sem abrigo no meio dos sem abrigo, mas não me embebedo e até já deixei
de fumar. Os pulmões obrigaram-me a deixar o fumo, pois já não mais o aguentavam. Ainda não
tenho hemoptises, por isso não estarei tuberculoso, mas para lá caminho a passos largos. E
quando morrer, morri. Não tenho medo da morte em si mesma. Se houver algo para além dela e
como não acredito em céu nem em inferno, lá estarei e logo se verá; se não houver, apago-me
como uma vela que se
consumiu, sem mais considerações, não importando quaisquer angústias presentes sobre o
futuro. E se houver céu e inferno também deve haver um lugar intermédio para os que não
fizeram o bem nem fizeram o mal; também por isso estou tranquilo, basta que não tenha pulgas.
Oh!, mas nada disto importa. A Grande Realidade, seja ela qual for, nenhum
pensamento meu, negro ou branco, a altera. E como me enxergo, não vou pôr-me aqui com
sinuosidades intelectuais solipsistas, porque aquele tipo de raciocínios é mais para análise
psiquiátrica que epistemológica.
É, admito que as questões que a epistemologia trata nada vos diga, tão pouco
imagineis quais são, e isso de epistemologia se resuma a um palavrão. Também não é vossa culpa
que tenha um alter ego filósofo; por isso não sois obrigados a ouvir-me. Mas também não vos
chamei, não é?

Alter ego quer dizer o outro eu. Se fossem dois outros eu, chamar-lhes-ia
heterónimos e talvez ficasse famoso – se escrevesse algo de jeito. (O meu segundo outro eu
está na Lua e sorri-me escarninho no plenilúnio.) Se lhe der liberdade, o senhor filósofo toma
conta de mim e é mais real que o seu criador. Imaginem que ele pensa-me. Diz que sou um
ente, criação de um ente supremo, e que estou doente (mas que a doença não é domínio da
ontologia). Felizmente que ninguém consegue pensar uma coisa que não existe. Se ele pensasse
algo de novo, pela primeira vez, a partir do nada, dava-lhe existência, logo teria poder criador –
e também destruidor, podendo aniquilar-me ou dar-me uma posição subalterna neste jogo de
alteridade. Qualquer dia, e antes que ele se lembre de tomar conta de vez do meu corpo e da
minha personalidade, mato o meu alter ego e assumo-lhe a identidade. Depois o filósofo sou eu
e penso um vadio inútil, que não deve dar muito trabalho mental a criar. Não, vale mais criar
uma filosofia, mesmo que estúpida, pois o vadio pode adquirir vida própria, revoltar-se e querer
ser ele o filósofo. Então ressuscito, pela filosofia, o tal Diógenes, de lá de antes de Cristo, e
apelo aos homens cansados, a quem a desilusão destruiu a alegria natural.
Não, não farei nada disso. Dá trabalho, estou cansado e não vou ter tempo.
Qualquer madrugada a breve prazo não sei se acordo. E digo que não sei se acordo porque em
morrendo tanto posso não ser nada nunca mais, como encontrar-me a filosofar nessa outra
dimensão onde decorrem os sonhos e não levo esta vida de cão.
Ouvi dizer também que o filósofo Sócrates era indiferente ao frio, ao calor, à
fome e à sede; que o fato era sempre muito usado e andava descalço por toda a parte. Eu não.
Eu não a indiferença ao frio, ao calor, à fome e à sede. No tempo quente a coisa bem vai, mas
quando toca a frio e chuva é o cabo dos trabalhos. Mas Sócrates era o filósofo e tinha um
daimon, que a princípio era génio neutro e só mais tarde passou a demónio, que o ajudava a ter
elevado o pensamento e um completo domínio sobre as coisas do corpo, ao passo que eu sou
um vagabundo com um alter ego pretensioso e só ando descalço no frio porque os sapatos de
tão velhos e deformados muito me aleijam os pés.
Pronto, é tudo.
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