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O trigo e o joio
Circula por aí, veiculado por pseudo espíritas, que a
Codificação é falível: falível por Allan Kardec, pelos médiuns e
pelos Espíritos. Lançada a suspeição e a dúvida, homens
menos avisados não repararão que não é indicado um único
ponto – repetimos, um único ponto – onde a inverdade tenha
sido detetada ou o erro provado por factos científicos. O ónus
da prova da falibilidade pertence aos que a defendem; lançar
atoardas qualquer um as lança, sustentá-las é que se torna difícil. Posto isto, que propósitos servem os que se dedicam à
sementeira de joio?
“Os servos do dono da casa foram ter com ele e disseram-lhe: «Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Donde vem, pois o joio?» «Foi algum inimigo meu que fez isto»
- respondeu ele.” (Mateus 13, 27-28)
Mas a novidade não vem só, pois traz atrelada a da IV
Revelação (sic), que consiste na obra de André Luiz/Francisco
Cândido Xavier. Ora, uma quarta revelação supõe uma construção sobre uma terceira, atualizando-a, tal como a terceira
fez sobre a segunda. Atualizações supõem reformulações e
alterações. Assim sendo, gostaríamos que os arautos da IV
Revelação dissessem, preto no branco, em que ponto ou pontos a obra de André Luiz/ F. C. Xavier reformulou ou alterou o
que Allan Kardec deixou escrito, seja não só na Codificação
propriamente dita, como também na Revista Espírita.
Sabemos o que fazem os semeadores de joio; o que
fazem os semeadores de trigo? Dormem?
“O Reino do Céu é comparável a um homem que
semeou boa semente no seu campo. Ora, enquanto os seus
homens dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo
e afastou-se. Quando a haste cresceu e deu fruto, apareceu
também o joio.” (Mateus 13, 24 a 26).
A. Pinho da Silva
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"[o amor] É a única coisa que há para acreditar. O único contacto que temos com o sagrado. As igrejas apanharam o sagrado e fizeram
dele uma coisa muito triste, quando não cruel.
O amor é o que nos resta do sagrado.”

Mário Cesariny de Vasconcelos
Lisboa, 9 de agosto de 1923
Lisboa, 26 de novembro de 2006

Cesariny/APS, 2012

óleo sobre cartão,
sem título, sem data

Em todas as ruas te encontro
em todas as ruas te perco
conheço tão bem o teu corpo
sonhei tanto a tua figura
que é de olhos fechados que eu ando
a limitar a tua altura
e bebo a água e sorvo o ar
que te atravessou a cintura
tanto, tão perto, tão real
que o meu corpo se transfigura
e toca o seu próprio elemento
num corpo que já não é seu
num rio que desapareceu
onde um braço teu me procura
Em todas as ruas te encontro
em todas as ruas te perco
Mário Cesariny (in Pena Capital, 1957)
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Li o brilho nos teus olhos.
Será o meu amor como o teu
E como a tua a minha alegria?
Sei que sinto por ti um amor
De estar contigo mesmo quando não estou contigo
Porque comigo estás sempre
Tal como contigo penso sempre estar.
Mas o amor que sentimos
Não precisa pensar para estarmos
Porque nos somos reciprocamente.
Somos o que pensamos e mais do que pensamos
Porque também somos o que sentimos.
Sentimos o que não pensamos
Mas às vezes pensamos o que sentimos
Porque não há como não pensar às vezes
Naquilo que para nós é belo
Como não há igual beleza.
O nosso amor é tão rico de si
Que basta tocar-se nas pontas dos dedos –
Como as bailarinas quando dançam em pontas –
Para que se lhe supra qualquer míngua.
O nosso amor é assim –
E os meus olhos são cinzentos
E os teus são castanhos.
Mário Cesariny/APS (2012)

07/03 – “E se compreendêsseis o que significa: Prefiro a misericórdia ao sacrifício, não
teríeis condenado estes que não têm culpa.” – Mt 12, 7
E quando uma vez disseste serem bem aventurados os que choravam, foi porque entendeste o esmagamento que, às vezes, as agruras da vida nos fazem sentir, e ainda que os nossos olhos permaneçam secos a alma chora copiosamente. Nesses dias, há quem se compraza no nosso aniquilamento, mas sabemos que tu nos olhas compassivamente. Porque
conheces a dor da crucificação.
14/03 – “Um leproso veio ter com ele, caiu de joelhos e suplicou. «Se quiseres, podes purificar-me.» Compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: «Quero, fica purificado.»
Imediatamente a lepra deixou-o, e ficou purificado.” – Mc 2, 40-42
Quando, de verdade, queremos purificar-nos, prestamo-nos a todas as renúncias necessárias. A vontade de despojamento da escória dos vícios morais é tão forte que atraímos um
como que fogo divino que nos crisola a alma no cadinho do amor.
E a lepra invisível deixa-nos.
21/03 – “Se amais os que vos amam, que agradecimento mereceis? Os pecadores também
amam aqueles que os amam.” – Lc 6, 32
Quem não conhece o amor não correspondido? Às vezes aquele por pessoas que coabitam
sob o mesmo tecto e que recusam coisas tão simples como um singelo gesto de carinho?
Para não dizer que agridem, física e verbalmente. Amar assim, apesar da indiferença e da
hostilidade, é que nobilita.
28/03 – “Este é o pão que desceu do Céu; não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram; quem come mesmo deste pão viverá eternamente.” – Jo 6, 58
Que pão desceu do Céu? Não certamente o corpo de carne de Jesus, mas tudo aquilo que
personificava e tudo aquilo que ensinou. O pão da verdade, do amor, da fraternidade, da
justiça, o pão da caridade, esse é que alimenta a vida do espírito que somos.
04/04 – “Trouxeram novamente os Apóstolos e, depois de os mandarem açoitar, proibiramlhes de falar no nome de Jesus e libertaram-nos. Quanto a eles, saíram da sala do Sinédrio
cheios de alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer vexames por causa do
nome de Jesus.” – Act 6, 40-41
Ponhamo-nos no lugar dos apóstolos: teríamos o mesmo comportamento? Provavelmente
respondemos que sim; mas…, quantas vezes já nos sentimos ofendidos, revoltados, desiludidos, por não nos terem tão somente aceitos por sermos espíritas apóstolos de Jesus? Sinceramente, que vexames estamos dispostos a sofrer por causa do nome de Jesus?
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Folheando a Revista Espírita
A Organização Mundial de Saúde (OMS) não
reconhece a prática da homeopatia como um ramo
válido e científico da Medicina e os opositores
declarados da homeopatia apresentam argumentos que, aparentemente, pelo menos, são irrefutáveis.
Surge o interesse em saber o que há de verdade e o que há de mentira na homeopatia pelo
facto de ter ela entre os espíritas grande número
de defensores, teóricos e práticos.
Contamos poder apresentar, no próximo
número, as respostas de um médico homeopata a
algumas das mais pertinentes questões levantadas
por desconfiados e opositores desta prática médica. Entretanto, é sensato atentar-se na comunicação abaixo de Hahnemann espírito, dada em 1863,
onde dá conta do desvirtuamento já então verificado, e que, face à conhecida ganância da
indústria, permite inferir que nem tudo vai bem no reino desta terapia alternativa. E somos
levados a acreditar que, mais uma vez, fazendo o jogo dos inimigos da luz, adulteramos o que
era bom, se não tornando-o mau, pelo menos descredibilizando-o.
MEDICINA HOMEOPÁTICA
(Sociedade Espírita de Paris, 13 de março de 1863 – Médium: Sra. Costel)
Minha filha, venho dar um ensinamento médico aos espíritas. Aqui a Astronomia e a Filosofia
têm eloquentes intérpretes; a moral conta tantos escritores quantos médiuns. Por que a Medicina, em seu lado prático e fisiológico, seria negligenciada? Fui o criador da renovação médica, que hoje penetra até as fileiras dos sectários da antiga medicina. Ligados contra a homeopatia, por mais que lhe criassem diques sem número, por mais que lhe gritassem: “Não irás
mais longe!”, a jovem medicina, triunfante, transpôs todos os obstáculos. O Espiritismo lhe
será poderoso auxiliar; graças a ele, ela abandonará a tradição materialista que, durante tanto
tempo, lhe retardou o desenvolvimento. O estudo médico está inteiramente ligado à pesquisa
das causas e dos efeitos espiritualistas; ela disseca os corpos e deve, também, analisar a
alma. Deixai, pois, um velho médico justificar os fins e o objetivo da doutrina que propagou, e
que vê estranhamente desfigurada neste mundo pelos praticantes, e no Além por Espíritos
ignorantes que usurpam o seu nome.
Gostaria que minha palavra ouvida tivesse o poder de corrigir os abusos que alteram a homeopatia, impedindo-a, assim, de ser tão útil quanto devia.
Se eu falasse num centro prático, onde os conselhos pudessem ser ouvidos com proveito, eu
me levantaria contra a negligência de meus colegas terrestres, que desconhecem as leis primordiais do Organon, exagerando as doses e, sobretudo, não dando à trituração tão importante dos medicamentos, os cuidados que indiquei. Muitos esquecem que cem, e às vezes duzentos golpes, são absolutamente necessários à liberação do princípio médico apropriado a cada
uma das plantas ou venenos que formam o nosso arsenal curador. Nenhum remédio é indiferente, nenhum medicamento é inofensivo; quando o diagnóstico mal observado o faz dar fora
de propósito, ele desenvolve os germes da doença que era chamado a combater.
Mas eu me deixo arrastar por meu assunto e eis-me propenso a dar um curso de homeopatia
a um auditório que não deve interessar-se por esta questão. Entretanto, não creio seja inútil
iniciar os espíritas nos princípios fundamentais da ciência, a fim de os premunir contra as
deceções que possam sofrer, quer da parte dos homens, quer mesmo da dos Espíritos.
Samuel Hahnemann
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Aqueles que andam por aí
Espiritualidade é bem mais do que louvinhar Deus: espiritualidade é não enterrar a
cabeça na areia, qual avestruz, diante das evidências factuais, filosóficas e científicas, e a partir do nosso ainda diminuto conhecimento começar a entender a grandeza de Deus, recolhendo desse novo e racional entendimento as consequências morais e religiosas adequadas.
António Lobo Antunes, médico psiquiatra e escritor, rendeu-se às evidências e na revista Visão (19.01.2012, 10 e 11) diz, a abrir a crónica Aqueles que andam por aí (e que serve de
titulo a este nosso texto):
“As pessoas não morrem: andam por aí. Quantas vezes as sinto à minha volta, não
apenas a presença, o cheiro, a cumplicidade silenciosa, palavras que saem da minha boca e
não me pertencem, penso – Não fui eu quem disse isto, foram as pessoas mortas, exprimem
opiniões diferentes das minhas, aproximam-se, afastam-se, vão-se embora, regressam, não
me abandonam nunca. Em que parte da casa moram, qual o lugar onde dormem, devíamos
deixar pratos a mais na mesa, talheres, copos, almoço que chegasse, os guardanapos nas
argolas, um lugar no sofá, metade do jornal, dado que não se sumiram: andam por aí, invisíveis (invisíveis?) densas de humanidade, tão próximas.”
Mais adiante: “Que sítios tranquilos, os cemitérios, que inútil a palavra defunto. Segredam-nos – Não faleci, sabes? E não faleceram, é verdade, continuam, não na nossa lembrança, continuam de facto, pertinho. Quase sem ruído mas, tomando atenção, percebem-se, quase não ocupando espaço mas, reparando melhor, ali, iguais a nós, tão vivos. Andam por aí,
pertencem-nos, pertencemos-lhes, não deixamos de estar juntos. Nunca deixamos de estar
juntos: quando é necessário poisam-nos a palma no ombro. Na época em que andei muito
doente houve sempre palmas no meu ombro, a ajudarem. E agora, na mesa a escrever isto,
espreitam o papel, sabem, melhor do que eu, as palavras que se seguem.”
E esta, hem? (como diria o Fernando Pessa, aqui presente.)
A. Pinho da Silva

Fernando Luis Oliveira Pessa
Aveiro, 15/04/1920
Lisboa, 29/04/2002

O que é que pensa que vai acontecer quando morrer?
São capazes de me mandar para o inferno. Dizem tanto mal daquilo que eu quero ver se posso
chegar à porta e dizer cá para baixo: "E esta, hem?"
Desse futuro que o senhor acha que há para além da vida, se pudesse dar um conselho
a quem chegou entretanto à terra o que é que lhe dizia para não deixar de fazer?
Que fizesse o mesmo que eu fiz.
Quais são os grandes valores da vida? A honra, o poder, o dinheiro, a bondade?
Olhe, eu pratico quanto possível a bondade, desde sempre. O dinheiro não é coisa que me
faça torcer caminho ou mudar de ideias. Confio no meu esforço, trabalhando cada vez mais e
cada vez melhor.
De entrevista com Adelino Gomes, jornal Público, Abril 2002
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A MORTE
Quanto difícil é a morte para aqueles que pensam em tudo terminar no túmulo. A angústia e a dor de verem
morrer os filhos, os pais, os familiares, os amigos e outros, pelos quais nutrem grande afeto e carinho, infunde no interior dessas pessoas a mágoa dilacerante da separação perante aqueles que lhes eram queridos. Mesmo os que acreditam
que a morte não existe e que a vida continua, sentem nesse momento a dor da separação.
Mas, será que tudo acaba com a morte ou existe algo que sobrevive à decomposição do corpo físico? Se existe,
para onde vai? Qual o seu destino?
Muitos de nós temos o pressentimento de que haverá algo além da matéria densa e palpável: civilizações, culturas,
religiões o definem como Alma. Outros há que não acreditam.
Segundo a doutrina materialista a inteligência do homem é uma propriedade da matéria; nasce e morre com o
organismo. O homem não é nada antes, nem depois da vida corpórea. Os materialistas rejeitam a existência da alma, do
além e de Deus. Por convicção ou por irresponsabilidade, dão largas aos gozos do presente sem constrangimento das
responsabilidades inerentes a cada alma.
A civilização Egípcia cultuava os seus mortos levando-lhes ao túmulo comida e seus bens pessoais, para que
quando voltassem encontrassem ali alimento e seus haveres. O corpo inerte mantinha-se presente no túmulo, então o que
era aquilo que partia e que pensavam voltar ao mesmo corpo, senão a alma?
Os Panteístas acreditam na existência da alma, princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve
uma porção. Segundo estes, não haveria em todo Universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos
seres inteligentes durante a vida; após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram.
O Hinduísmo, além de acreditar na reencarnação, afirma que a alma ou essência espiritual (atman ) do indivíduo é
eterna.
Os Católicos acreditam e fazem o culto à alma após a morte. Estes dão uma destinação à alma que é o céu, purgatório e inferno.
A morte é um fenómeno natural que mais se tem discutido tanto em religião, ciência e opiniões diversas. Ao longo
dos tempos o homem a tem caraterizado com misticismo, magia, mistério e segredo.
Será que há alguém, mesmo os materialistas, que não tenha a perceção ou intuição que há qualquer coisa para
além da morte física? Não será que a consciência endividada com as “Leis Divinas”, não tem a coragem de enfrentar a
verdade que tudo clareia?
Muitos prefererm refugiar-se nas ilusões da inverdade a aceitar a sua natureza e realidade de devedores às “Leis
Morais” e, por isso mesmo, enganando-se a si próprios, não querem aceitar que mais exista além da matéria.
Questionou Allan Kardec na pergunta nº 941 do Livro dos Espíritos: Para muitas pessoas, o temor da morte é uma
causa de perplexidade. Donde lhes vêm esse temor, tendo elas diante de si o futuro?
“Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres! se procuram persuadi-las, quando crianças, de
que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está
na Natureza constitui pecado mortal para a alma! Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm,
não podem admitir tal coisa e se fazem ateias, ou materialistas. São assim levados a crer que, além da vida presente,
nada mais há. Quantos aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir.
Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fá-lo contar com
uma vida melhor; e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser
encontrará cujo olhar lhe seja de temer.”
Jesus, no diálogo com Nicodemos, disse: Quem não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. Então, se
renascemos de novo, a morte não existe.
Existe sim vida. Vida essa que é feita de
partidas da pátria espiritual para o nosso
Orbe, a Terra, ou outros Mundos, onde
tomamos nova vestimenta carnal, com
intuito de nos aprimorarmos na moral e no
conhecimento, e quando essa vestimenta
perder a vitalidade orgânica voltamos
novamente à Pátria Espiritual.
O que há, portanto, para além da
morte? Vida!

Pedro Carvalho
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CONTINUANDO NOSSA LUTA INTERIOR
“A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má; porque cada
árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de
uva de sobre as sarças…” (E.S.E. cap. XXI, item 1)
Voltamos novamente este mês a debater a necessidade de aceitarmos os nossos defeitos, como única
forma de podermos combatê-los e eliminá-los.
Os disfarces que pomos na frente de nossos sentimentos e emoções, enganando-nos a nós mesmos para
podermos apresentar-nos aos outros, continua a impedir-nos de enfrentá-los, para podermos corrigi-los, e
avançar novo degrau na grande escalada rumo à perfeição.
Quantas vezes nos assaltam a revolta, a raiva e a mágoa, e dizemos para nós próprios: “Eu nunca sinto
raiva”,” nunca guardo mágoa de ninguém”, “jamais fico revoltado”.
As máscaras fazem parte da nossa existência, porque não somos totalmente bons, nem totalmente maus
e, assim, não podemos nem devemos fugir às nossas lutas internas, pois só confrontando-as é que poderemos
desbloquear os nossos conflitos, que mais não são que as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida.
Continuamos a não admitir que evolução é uma experiência constante de choques existenciais, e assim deixamos muitas vezes que outros decidam por nós, e nos digam quem realmente somos, deixando-nos assim
num estado de enorme impotência
perante a nossa própria vida.
Sabemos que a maneira como
os outros nos percebem tem muita
influência sobre nós. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis, podem
ter exercido grande influência sobre
nossas aptidões e até sobre nossa personalidade.
Aceitar a nossa parte mais negativa, mais má e mais amarga, é o primeiro passo para a nossa transformação interior. Fugir para outro local,
arranjar novo emprego ou novas amizades, nada irá resolver e não nos
curará do sabor amargo que temos em nós, pois apenas estamos mudando o quadro exterior, que nada tem a
ver com o nosso mundo íntimo. Os nossos conflitos internos não conhecem divisas geográficas e se não os
encararmos de frente e com toda a coragem, para os podermos resolver, eles permanecerão connosco em
qualquer lugar onde estejamos na Terra.
Devemos analisar profundamente como realmente somos. Manter sentimentos negativos escondidos de
nós próprios como se fossem coisas horríveis não nos deixa avançar minimamente. Por outro lado, aceitando
as nossas verdadeiras emoções, muitas delas emergindo do nosso lado escuro, faz-nos ver como realmente
somos.
Deixemos as falsas aparências analisando o mais minuciosamente possível nossos sentimentos e nossas emoções, aprimorando-as. Canalizadas nossas energias, faremos delas uma catarse dos fluxos negativos,
transmutando-as a fim de integra-las adequadamente.
Não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de “perfeição apressada”: isso não nos
fará bem psiquicamente e nem sequer nos dará a oportunidade de fazermos auto burilamento.
Nossos problemas íntimos, se forem resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são verdadeiras ferramentas que nos facilitam a construção de alicerces mais vigorosos, ao mesmo tempo que nos
ajudam a adquirir um maior nível de lucidez e crescimento.
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Para fazermos alquimia das correntes energéticas que circulam na nossa alma, teremos que fazer autoobservação e autoanálise da nossa vida interior, sem jamais negarmos a nós mesmos o produto delas.
Sabemos que a primeira luta é combater esses sentimentos menos bons, e o primeiro passo dessa luta
é: quando senti-los, mesmo contra o que é o nosso desejo no momento, não exteriorizá-los. Neste caso e
quando já são aceites por nós, e do nosso perfeito conhecimento, com a predisposição de eliminá-los, não
poderemos considerar isto um disfarce, mas sim, única e exclusivamente, a nossa primeira batalha connosco
mesmos. Não estamos a tentar enganar-nos dizendo que não sentimos, mas sim a lutar contra esse sentimento, e nesse caso, compete-nos acalmar a mente o mais rápido possível e substituir estes sentimentos ou emoções menos boas, por outras mais justas e nobres, mesmo que tenhamos que recorrer á oração pedindo o
auxilio de nossos protetores, que, com certeza, sendo a nossa luta sincera, nos darão as forças necessárias
para conseguirmos essa vitória. Este é o nosso combate.
Lembremo-nos que por mais que se esforcem as más arvores para parecerem boas, jamais darão bons
frutos. Também nós homens, seremos reconhecidos, não pelos “frutos” aparentes, não por manifestarmos
atitudes e atos mascarados de virtudes, mas sim por sermos criaturas resolvidas interiormente e conscientes
de como funciona nosso mundo emocional.
Somente pessoas com esse comportamento estarão aptas a ser árvores produtoras de frutos realmente
bons.
Arlindo Pinho
BIBLIOGRAFIA:
Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec
Renovando Atitudes – Francisco do Espirito Santo Neto (Hammed)
Em Torno do Mestre – Vinicius

CENTRO DE CULTURA ESPÍRITA MAR DE ESPERANÇA - ÍLHAVO
PALESTRAS / MARÇO
Local: Rua João de Deus, nº. 17 - Ílhavo ( JUNTO AO CASCI )

Quintas-feiras, pelas 21 horas
Dia 01 - Lurdes Brito de Almeida - Centro de Cultura Espírita Mar de Esperança - Ílhavo

TEMA: “Livre“

Dia 08 - Elizabeth Azevedo - Associação Cultural de A. E. Nosso Lar - Aveiro

TEMA: “A Educação do Espírito“
Dia 15 - José Santos -

TEMA: “Recapitulando“

Associação Espírita Maria de Nazaré - Águeda

Dia 22 - Manuel Santos - Associação Cultural Espírita Estrela de Aveiro -

TEMA: “Atual crise, na visão espírita“

Dia 29 - Fátima Ramalho - Associação Espírita Consolação e Vida - Águeda

TEMA: “ALLAN KARDEC – O CODIFICADOR“
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A busca incessante
Sandra Luísa
Não sei quem sou,
De onde vim,
Para onde vou.
Vagueio pelo Mundo
À procura de respostas
E quanto mais o faço
Mais perguntas acho.
Não é este, pois, o dilema
Do verdadeiro conhecimento?
Pois vai-se lá adivinhar
Quantas respostas a uma pergunta
A outras perguntas vão dar?
Quem verdadeiramente
Quiser tentar conhecer
Os mistérios do absoluto e da verdade
Tem de imediato reconhecer
Que não o fará com facilidade.
Porque todo o espírito interrogador
Não se contenta com uma só resposta,
Tem de consultar quem mais lha dê
E saber a sua razão e o porquê.
Ora tudo isto consome
Tempo e energias,
Chegando-se a uma dada altura
Em que o exímio procurador,
Envelhecido e cansado,
Já nem sabe o que procura.
Contudo há que esclarecer
Que todo o seu desgaste
Não foi tempo perdido,
Pois enquanto procurava
Respostas ao seu redor,
Ficava mais velho, mas via melhor.
Nunca se deve pois desistir
Da demanda pelo saber e da verdade
Pois apesar de nos custar os anos
Da juventude e muitos porquês,
Dá-nos em troca a segurança da lucidez
- a verdadeira liberdade!
* Sandra Luísa é estudante (Ciências da
Comunicação). Frequenta a ACBMI
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É tempo de esperança. Crê que é.
É lugar comum, mas a noite sempre precede a aurora, a tempestade sempre precede a
bonança.
Crê. O Pai sabe o que faz. O Pai é justo. Crê. Crê e espera. Espera e confia.
Vem aí, sem dúvida, uma aurora, uma aurora de paz, de concórdia, de alegria até.
Vem. Vem, porque a fomos construindo. Às vezes sem o saber e sem consciente querer.
Mas o facto é que fomos construindo essa aurora. Porque no íntimo da alma a desejamos. E
esse desejo profundo e legítimo foi moldando a vontade e a ação. E insensivelmente lá nos
fomos construindo homens novos para um mundo novo.
Crê, espera, confia. Ainda que não o vejas na presente encarnação, colherás o fruto do teu
crer, do teu esperar, do teu confiar, em uma próxima.
O mundo que constróis não é para os teus filhos, é para ti. Porque nós somos os que já cá
estivemos, e somos os que havemos de estar. Somos sempre os mesmos. Assim sendo, vê
o quanto já melhoraste. Por essa melhora, vê que é legítima a esperança. Vê que podes
crer. Vê que podes confiar. Deus não engana – nem se pode enganar tão pouco.
A dor presente é a dor do parto. Vem aí um novo ser: nós!
João de Siena/APS

Sei a tua dor e a tua luta, porque a tua luta e a tua dor são de qualquer um.
Sei a tua dor e a tua luta, porque a vivo – a tua é minha e a minha é tua, porque as nossas
lutas e dores são as mesmas de todos os homens.
Estamos, tu e eu, ao mesmo nível evolutivo; estramos, tu e eu, na mesma barca, este orbe
belo aos olhos dos viajantes do espaço, mas que esconde muita fealdade; fealdade que origina as lutas e as dores.
As lutas são íntimas e vão de roda com a fealdade que intentamos limpar; mas como a
expurgamos pela dor e a dor não amamos, lento vai o expurgo e prolongada vai a dor.
Conheço as tuas lutas e as tuas dores. Lutas, porque queres ser bom; sofres, porque não és
bom. Os bons amam a dor e ela não é sofrimento. Porque os bons sabem que qualquer dor
que lhes sobrevenha é um raio de sol, é um manancial de luz que desce sobre as frontes
até o coração.
Sei as tuas lutas e as tuas dores, porque estou contigo nelas. Tenho de prestar as mesmas
provas que tu tens, porque ainda vivo de só promessas para com o Criador. Sim, querido
irmão e querida irmã, ainda vivemos de só promessas com pouca solidez e falhas de convicção; mas, se ultrapassas comigo as mesmas provas, saímos novos como a borboleta da crisálida; saímos mais iluminados na nossa espiritualidade. E mais fortes para novas lutas e
novas dores.
Conheço, sei, as tuas lutas e as tuas dores e a ti me abraço. Unidos somos mais fortes na
fraqueza, porque os frágeis que se amam dão-se mútua força: é a força do amor. Por isso
se amam e por isso se abraçam.
O amor é uma força psíquica que se partilha. Num abraço. Num olhar. Numa mão que se
aperta. Num beijo casto.
Sei as tuas lutas e as tuas dores, porque eu sou tu e tu és eu. Somos qualquer um.
João de Siena/APS
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NOTICIÁRIO DE FEVEREIRO
Dia 11: Encontro para Preparação e Aprimoramento dos Expositores. Realizado em Águeda,
na AECV, com organização da UERA e coordenação de Luténio Faria.

Festa de cariz social, aberta à participação ativa
de todas as instituições de solidariedade social do
concelho de Vale de Cambra, é um espaço de
convívio e fraternização, porque o amor não olha a
diferenças ideológicas.

Tirando Dúvidas
Fui a uma senhora que disse que o meu filho ia acabar o curso e acabou. Porque é que no
Centro Espírita não o disseram quando perguntei?
Por dois motivos simples, que na verdade são inseparáveis: porque a função do Centro Espírita
não é satisfazer curiosidades ou dar espetáculos, e porque o médium espírita não é um ledor da
sorte (Kardec diria: “ledor da buena-dicha”)
[O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que,
aos olhos de muitas pessoas, é sinónimo de ledor da "buena-dicha". (KARDEC, A. O Livro dos
Médiuns, item173).]
A função do Centro Espírita é esclarecer, consolar, educar para a vida, e é dentro desta função que
se enquadram os médiuns espíritas, quer em relação a eles próprios, quer em relação aos outros,
homens ou espíritos.
Os Espíritos de Deus nada fazem de inútil (cabe aqui atenção à recomendação de João relativamente ao discernimento dos espíritos - 1Jo 4, 1-4); se fosse útil ao seu filho saber de antemão que
ia conseguir acabar o curso, tê-lo-iam dito no Centro Espírita. (E quem garante que não o disseram
em privado, pedindo que não fosse divulgado, nem ao presumível interessado?)
Atendendo àquilo que é missão do Centro Espírita, importa perguntar: saber que ia acabar o curso
tornou o seu filho melhor? Corrigiu algum vício? Tornou-o mais apto para vida, isto é, acrescentoulhe algum conhecimento para além de o do curso? Educou-lhe os sentimentos? A socialização é
boa? E podíamos ir por aí adiante.
Se a ação de mediunismo dessa senhora conseguiu algum destes pontos, teve utilidade; se não
conseguiu, qual foi a vantagem? Já a frequência do Centro Espírita, mesmo sem adivinhação,
potencialmente faria do seu filho, como dos filhos de todos e dos pais dos filhos, melhores pessoas.
Que é do que o mundo precisa, licenciadas ou não.
A. Pinho da Silva
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“Lisboa, 10 fev (Lusa) - Um estudo da Federação Portuguesa Pela Vida (FPV) revela que, desde
2007, se realizaram em Portugal mais de 80 mil abortos "por opção da mulher", dos quais perto de
13.500 foram repetições.
Só em 2010 houve 4.651 repetições de aborto, das quais 978 representaram duas ou mais repetições, revela o estudo, que usa dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de
Estatística (INE), até 2010.”
Considerações Doutrinárias
Pergunta (358) – Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação?
Resposta – “Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá
crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de
passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando”.
Pergunta (880) – Qual o primeiro de todos os direito naturais do homem?
Resposta – “O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem
de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal”.
Início da Vida Humana
Pergunta (344) – Em que momento a alma se uns ao corpo?
Resposta – “A união começa na conceção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da conceção o Espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que
cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito, que o recém-nascido
solta, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus.”
Aborto Terapêutico
Pergunta (359) – Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mão dela,
haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda?
Resposta – “Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe.’
Aborto por Estupro
Justo é se perguntar, se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um
delito no qual ela não tomou parte?
Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é
absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana.
No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à
sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está, naturalmente, acima do ilusório conforto psicológico da
mulher.
Aborto “Eugénico” ou “Piedoso”
Pergunta (372) – Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os
idiotas?
Resposta – “Os que habitam corpos de idiotas são Espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do
constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante
órgãos não desenvolvidos ou desmantelados.”
Aborto Económico
Pergunta (687)– Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em
que seja excessiva na Terra?
Resposta – “Não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem,
que apenas vê um canto do quadro da Natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto.”
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Cap. XXV, a afirmativa de Allan Kardec é esclarecedora: “A Terra
produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar,
segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade
reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentânea supérfluo de um
suprirá a momentânea insuficiência de outro; e cada um terá o necessário.”
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