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Disgrafia, um Problema Psiquiátrico de Solução Política
Margarida Azevedo

Portador de problema e complexidade, o ser humano transporta consigo várias formas de os manifestar,
formas essas que são inatas, intransmissíveis, irrepetíveis, portanto únicas. A Ciência, obviamente, agrupa-as segundo

apresentações semelhantes, baseada em análises quantitativas, como por exemplo a indispensável leitura estatística.
Contudo, na impossibilidade de contabilizar parte significativa das nuanças mais singulares,
estatisticamente pouco ou nada relevantes, um número considerável de problemas ficam sem resposta. A disgrafia é um
deles.
Em que consiste? A disgrafia consiste na total ilegibilidade da letra.
Trata-se de um sintoma bastante perturbador uma vez que não depende de medicação (não há
fármacos para ter uma letra legível), torna o paciente duplamente rejeitado pois que veio agravar a sintomatologia,
tornando-se mais um problema, além de complexo, inesperado e fora de controlo.
A disgrafia, que vai muito para além do que o senso comum chama “escrever mal”, é sintoma de que
alguma coisa não está bem no indivíduo e que carece de análise pormenorizada, atenta e rápida. Quanto mais depressa
for detectada melhor e mais eficazmente pode ser ultrapassada.
Por exemplo, se o corpo, através da singularidade dos seus traços e linhas como são a configuração das
unhas, o tipo de pele, mais húmida, mais ou menos seca, mais macia ou mais áspera; a massa muscular mais densa ou
mais franzina, mais ou menos flácida, características que dividem os indivíduos em endomorfos (muito gordos),
mesomorfos (quantidade de massa muscular mediana) e hectomorfos (massa muscular muito reduzida ou indivíduos
excessivamente magros); se a linguagem e o gesto constituem igualmente um vasto material auxiliar de análise, pois são
formas de “mostrar” um psiquismo que de alguma forma traduz o modo como o indivíduo está no mundo, como o define,
como se relaciona com ele afectivamente, não são os únicos e como tal não abrangem a totalidade da observação. Outros
elementos terão que ser introduzidos, sendo imperioso que o analista desperte para novas observações.
Dito de outro modo, a disparidade de traços psíquicos que se manifesta no “desenho” físico de cada
indivíduo não é apenas visível por meio de nuanças da voz, elementos lexicais e gesticulares, humor, ou por aquilo a que o
senso comum vulgarmente chama “feitio”. A sua grafia é uma mostra tão importante como qualquer outra.
Tratando-se de uma situação de total ilegibilidade, se não for corrigida a tempo, fica para o resto da vida.
Não tem que ver com o tipo de vocábulos, técnica linguística, maior ou menor clareza de linguagem. Esses aspectos, entre
outros, são igualmente representativos das características psíquicas do indivíduo, mas nem sempre são visíveis. Grandes
escritores há que, portadores de aprimorada técnica redactorial, têm quadro de psicose, depressão, ou outros.
O quadro de disgrafia, que muito contribui para a mostragem do tipo de personalidade do indivíduo e
seus problemas, e que nos últimos anos tem sido alvo de pesquisa científica, ainda que um pouco tímida quando
comparada com as demais áreas, começa agora a ser analisado com a objectividade que merece, segundo determinados
parâmetros que agrupamos do seguinte modo:
1. meio familiar, escolar e profissional - externos ao indivíduo;
A disgrafia surge como resultante de uma variedade enorme de situações, que, apesar de comezinhas
para qualquer indivíduo, são, no entanto, intransponíveis para o paciente. Na óbvia impossibilidade de as descrever todas,
fiquemo-nos pela desintegração escolar de alguns alunos em resultado de diferentes áreas de interesse das da maioria dos
colegas, ou dificuldade em acompanhar o ritmo de trabalho no exercício da profissão. Estes elementos traumáticos, muito
criticados pelo meio e criadores de estigma, conduzem a picos de angústia que culminam em grafias completamente
ilegíveis, resultado de reacções tais como: recalcamento, revolta contra si próprio e contra o meio, sintoma de exclusão,
introversão/isolamento bastante perigosos (o indivíduo pode desenvolver ideias de tal modo angustiosas que podem
conduzir ao suicídio); auto-rejeição em situações como por exemplo, ser obrigado a estudar piano, porque os pais a isso o
obrigam, quando gostaria de praticar karaté.
Na escola, o aluno depara com a falta de tempo para a realização das provas (para o paciente disgráfico
o tempo é sempre insuficiente pois não consegue controlar/ordenar o fluxo de ideias que lhe surgem abruptamente)
culminando em baixo rendimento. Quando isso acontece, o problema agrava-se na medida em que o paciente autoculpabiliza-se, revolta-se, isola-se. Perante este quadro, a situação pode evoluir para situações drásticas, uma vez que o
aluno não consegue o feedback.

No caso de um trabalhador o problema está um pouco mais disfarçado dado que, se tiver uma
profissão em que esteja ao computador, a disgrafia só se manifesta quando tiver que assinar documentos ou quando,
esporadicamente, tiver que manuscrever um texto.
Um outro aspecto de capital importância tem a ver com factores de violência doméstica. Crianças que viveram em
lares de grandes confrontos físicos entre adultos, ou que foram espancadas com extrema violência, que eram vulgarmente mandadas
calar por serem mais novas, ou simplesmente por serem crianças; a desatenção para com as manifestações de desagrado da criança
por alguma coisa que tenha acontecido e que para ela era importante, mas irrelevante para o adulto, pode conduzir a distúrbios de
ordem gráfica.
Estes e outros factores são geradores de processos de clivagem, ruptura com o meio, desintegração e isolamento,
marginalização, evoluindo para quadros depressivos e de ansiedade que se manifestam, entre outros, em indisciplina; no ambiente
de trabalho, o indivíduo torna-se de difícil trato, nada está bem, tudo critica.
2. afectividade, objectivos, os mecanismos de concretização dos mesmos - internos ao indivíduo.
Na sequência do que acabámos de referir, há indivíduos que tomam uma atitude diferente. Verificam que a grafia piora, esforçam-se
por corrigi-la, porém não o conseguem. Sem o saber, estão a combater o resultado, não a raíz do problema. Daí que, como em
qualquer outra sintomatologia, não cabe ao paciente “tratar” o problema, nem tão pouco desenvolver a capacidade de viver com ele,
se tal for imperioso. Tudo isso requer meios técnicos levados a efeito por especialistas. A acção da vontade é sempre insuficiente. Ela
é apenas, e já não é pouco, um móbil da acção terapêutica, mas não o tratamento na sua totalidade. Factores inconscientes impõemse e o paciente precisa de todo o apoio. Essa tarefa é para o analista.
Outro factor insere-se directamente com a vivência afectiva. O indivíduo não consegue relacionar-se com ninguém,
possui uma baixa autoestima, autoexcluindo-se; por outro lado, tomando uma aparência contrária, desenvolve traços de
inacessibilidade social ao criar padrões de uma suposta autoestima aparentemente tão elevada que chega a atingir capacidades de
chefia e liderança inaceitáveis pelos colegas, que transformou em subalternos silenciados. São as vulgares apresentações de
indivíduos que pretendem exibir-se, sobrepor-se, evidenciar-se, pôr-se em relevância sempre que o meio lhes pareça favorável, mas
sem que o factor competência, formação ética, respeito, etc., sejam tidos em consideração. São os falsos líderes.
Porém, a disgrafia não surge apenas em pacientes que manifestam um quadro depressivo, de ansiedade, de
frustração, dislexia, falta de afecto, etc. Ela resulta, nalguns casos, da própria medicação. O tratamento psiquiátrico não provoca
apenas sintomas como aumento de peso, sonolência, alterações psico-motoras, reflexológicas, cognitivas, etc. A medicação pode
provocar também alterações da grafia. Como? Inserida no quadro de contraindicações ou efeitos colaterais do medicamento.
Exemplo: O paciente está a fazer determinada medicação ansiolítica. Um dos efeitos secundários é a sonolência impedindo-o de
conduzir, estudar, trabalhar, etc., culminando em índices reduzidos de produtividade. Vendo-se limitado para atingir os objectivos
que lhe são naturalmente exigidos ou que ele próprio se auto-propôe, entra em angústia. É o caso de alunos que, ao dormirem 12 a
15 horas diárias, baixam as notas porque não conseguem acompanhar o ritmo das aulas, por um lado, e por outro o punho não
acompanha o turbilhão de ideias que surgem em catadupa, desordenadas e fugazes, de tal forma que o escrevente começa a redigir
demasiado depressa para que as ideias não escapem (de um modo geral escreve textos muito riscados, com letras muito grandes e
irregulares, muito juntas ou muito espaçadas).
Outro exemplo muito comum é o do indivíduo com quadro de alucinação ou de problemas com a realidade.
Quando não consegue superar as barreiras do meio; quando a integração no ambiente familiar, escolar ou profissional falha,
conduzindo-o ao isolamento; quando tem dificuldade em concretizar objectivos tais como fazer-se aceitar na sua singularidade,
gostos e tendências; quando não satisfaz espectativas ou possui comportamentos fora da norma, o modo de escrever pode evoluir
para um quadro disgráfico.
Assim, através da grafia o indivíduo fala muito de si próprio, dos seus recalcamentos, insegurança, remete o
analista para o seu passado, mais ou menos recente, entre outros, mas sempre para características particulares e que terão escapado
aquando da observação de outros elementos da análise.
Quais as saídas possíveis para a disgrafia, socialmente falando?
Seja uma situação inata ou adquirida, e com o objectivo de colmatar o problema da forma mais eficaz, os alunos
disgráficos deviam fazer os testes e os exames por computador. Aliás, com disgrafia ou não, é para essa realidade que nós
caminhamos. Se tudo está a ser processado por computador, as receitas médicas, os processos dos tribunais, não se percebe porque
é que os testes e exames não o são ainda. Além de ser mais fácil e rápido de ler, facilita uma maior justiça na classificação.
Ora, esta resolução passa pelas políticas educativas que, paradoxalmente, ainda não despertaram com veemência para a
informatização, apesar de a implementarem. Se se pretende uma Escola inclusiva, se o Ensino está ao serviço de todos os cidadãos,
independentemente das suas particularidades, então há que implementar uma filosofia de escola onde todos se sintam inseridos.
Isto significa que, ao fazerem o exame por computador, todos os alunos estão em idênticas circunstâncias, ninguém é penalizado por
causa da letra e o aluno disgráfico, concretamente, não se sentirá discriminado.
Por outro lado, escrever por computador jamais irá anular o indispensável manuscrever. Sabendo utilizar os meios
técnicos adequadamente, esse problema nem se coloca.
Em suma, a vontade política deve impor-se na defesa de uma sociedade de diferentes e onde as minorias têm cada
vez mais expressão. Todos sabemos que a Escola é um espaço pluralista onde se começa a construir a consciência da cidadania.

A liberdade de amar
Graça Magalhães

“O trabalho pelos que sofrem tumultos ensinar-te –á o auto – conhecimento, favorecendo-te com o júbilo de
viver e a liberdade de amar.”
(Joana d’ Angellis/ Divaldo Franco, Leis Morais da Vida, cap. 49, p. 209)

Separar o trigo do joio; distinguir o self do ego; ter a perceção lúcida do que é real e do que é ilusório: esta é a
missão, a tarefa prioritária, dos homens na Terra.
No dia – a – dia exercitar essa faculdade em cada momento é o que permite não derrapar na defesa de ideias
limitadas e limitadoras e não ficar prisioneiro das circunstâncias ou das interpretações erróneas acerca do que
é a Vida.
Habituados a viver escondidos atrás da aparência que acreditamos que nos defende, desabituamo-nos de estar
em contato com o que de mais verdadeiro existe em nós e nos outros. Os medos dominam comportamentos e
orientam opções e a solidão instala-se. A imagem que fica é a de auto – suficiência. A realidade é a solidão.

Rómulo andava tão ocupado com o sucesso dos seus projetos, aos quais se dedicava de corpo e alma que,
acreditando contribuir para tornar a humanidade melhor, não conseguia ver que apenas se entretinha nas
orlas do medo escondido por detrás de tantas atividades.
Conhecera algumas facetas do amor e acreditava que as suas opções eram guiadas pela vibração sublime que
carateriza esse sentimento. No entanto, Rómulo não tinha tempo para se conhecer e para se amar.
De projeto em projeto, vivia com pressa e depressa, como se nele houvesse a urgência da fuga!
O tempo escoava e já chegara aos 60. O corpo físico dava sinais do desgaste natural a que tudo é sujeito no
mundo material. O Espírito, intemporal, não se acalmava apesar de tanta azáfama e Rómulo vivia ao ritmo do
cansaço e da necessidade da pacificação interior.

Um dia amanheceu diferente… não percebia o que ocorrera mas algo nele sofrera a influência de novas
forças. Suavizara-se o Espírito; descansara o corpo. Intrigado, procurava, num exercício de memória
pormenorizado, rever todos os acontecimentos do dia anterior na tentativa de compreender o que lhe
trouxera tanto bem-estar. Passou, assim, o dia sem atinar com a causa de tanta paz!
A sua disposição íntima alterara-se ao ponto de dar consigo a olhar o voo dos pássaros no horizonte e a
observar a beleza nas pessoas que desfilavam nas ruas de lisboa, indiferentes ao seu estado meditativo.

Um dia amanheceu diferente… não percebia o que ocorrera mas algo nele sofrera a influência de novas
forças. Suavizara-se o Espírito; descansara o corpo. Intrigado, procurava, num exercício de memória
pormenorizado, rever todos os acontecimentos do dia anterior na tentativa de compreender o que lhe
trouxera tanto bem-estar. Passou, assim, o dia sem atinar com a causa de tanta paz!
A sua disposição íntima alterara-se ao ponto de dar consigo a olhar o voo dos pássaros no horizonte e a
observar a beleza nas pessoas que desfilavam nas ruas de lisboa, indiferentes ao seu estado meditativo.
Sem pedir licença, a memória levou-o a outros tempos… à infância quando corria livre e feliz no cais onde os
pescadores se encontravam ao fim de um dia de labuta! Sentiu os cheiros da faina marítima! Uma serenidade
desconhecida inundara a sua alma!
De novo, a memória saltou no tempo e a doce lembrança de Liliana invadiu o seu Ser. As lágrimas afloraram os
seus olhos cansados de tantas corridas, de tantas quimeras, de tantas ausências. Desta vez, ao contrário de
tantas outras, tiveram permissão para sair em Liberdade!
Como era possível nunca mais se ter lembrado da doce Liliana?
A ternura fez-se, então, presente e, agora, Rómulo soluçava de saudades dos tempos de juventude, soltando
forças que, de tanto estarem trancadas, não conheciam o caminho para a liberdade.

Quem olhasse para aquele homem de meia-idade, bem-parecido, sentado num banco de jardim no meio da
cidade que abrigava tantas almas em aprendizado terreno, nunca poderia imaginar o que acabava de
despertar naquela alma e que mudaria para sempre o seu roteiro existencial.

Ao seu lado, uma figura feminina abraçava-o com ternura.

Liliana era o nome que utilizara na sua última

existência na Terra.
Liliana amava Rómulo e decidira auxiliá-lo. No seu coração carregava dívidas inolvidáveis de amor e sentia a
urgência de as compensar. Quando deixara o corpo físico e a sua consciência se ampliara, tomara consciência
das renúncias que em seu favor Rómulo, em silêncio, fizera para que ela vivesse as fantasias inconscientes que
defendera na sua última existência. Agora sentia necessidade de colaborar para que ele encontrasse o
caminho verdadeiro.
No mundo espiritual, Benfeitores amorosos ouviram as suas rogativas e aceitaram apoiar os seus intentos. Este
era o momento para se iniciar uma nova era nas vidas de Rómulo e Liliana!

Ela dispusera-se ao serviço de amor incondicional com orientações daqueles que trabalham para que a paz se
faça na Terra em nome de Jesus. Ele estava disponível para descobrir-se a si próprio como ser imortal e a
descobrir o Amor: aprenderão que todas as conquistas terrenas são necessidades fictícias e transitórias e
descobrirão a verdadeira proteção do medo: o Amor!

As parábolas e ensinamentos de Jesus - I
António Manuel Bento

A palavra parábola vem do grego parabolê e trata-se de um género literário que consiste em
estabelecer a comparação entre elementos tirados da vida quotidiana e vários aspectos de uma doutrina.
A parábola distingue-se da alegoria pelo facto desta possuir em cada ponto da narrativa o seu correspondente
doutrinário, enquanto que naquela a noção de conjunto reveste maior importância do que o pormenor.
Trata-se, portanto, de uma narrativa que tem por objectivo transmitir verdades indispensáveis à
compreensão de um determinado ponto de vista doutrinário.
Esta forma de expor tem sido entendida como uma técnica literária, cuja finalidade é apresentar
um raciocínio e uma conclusão, por detrás de uma breve narrativa, vindo a facilitar a sua memorização e a
permitir que o ensinamento de fundo, possa surgir gradualmente ao auditório, até à sua plena compreensão.
Era também uma forma de deixar oculto um ensinamento àqueles cujo entendimento ainda não lho permitia
entender.
Uma parte importante dos ensinamentos de Jesus, foi constituída por parábolas. Durante o seu
ministério Jesus utilizou as parábolas para esclarecer melhor os seus ensinamentos mediante comparações do
que pretendia transmitir, com as ocorrências da vida quotidiana. Utilizava assim, os interesses terrenos para
explicar o que era de natureza espiritual.
Porém, o género literário parabólico é anterior a Jesus, pelo que não lhe podemos atribuir a
autoria.
Já no Antigo Testamento existiam parábolas, sendo consensual entre os teólogos enumerar onze
escritos canónicos com a forma de parábola. Estas tinham a sua origem nas histórias hebraicas. Os hebreus eram
grandes contadores de histórias, pelo que são da sua autoria extraordinárias parábolas, principalmente as que
são contadas nos escritos rabínicos. A parábola tem por isso na sua estrutura, a marca inconfundível da
oralidade.
No entanto, as de Jesus diferem substancialmente das outras parábolas bíblicas. Embora na sua
estrutura, Jesus tenha utilizado metáforas correntes, na sua maioria procedentes do Antigo Testamento, e que
estavam na boca do povo, elas eram exímias em criatividade e objectividade, o que tem levado alguns teólogos a
considerarem que não se confundem com as alegorias.
As parábolas de Jesus não admitem qualquer paralelismo com as da literatura do judaísmo
antigo, com os escritos dos Essênios ou até mesmo com os de Paulo. Possuem uma diferença fundamental que é
a de forçarem o auditório a tomar uma posição sobre o tema da narrativa e a reflectirem sobre sua conclusão. O
seu poder é intemporal e despertam o mesmo interesse em todas as gerações, permitindo que os homens
possam ampliar, em cada época, o sentido dos ensinamentos que transmitem. A sua correcta interpretação,
possibilita a sua aplicação universal em todos os tempos, quando adaptada às situações análogas.
É de facto, o escopo da parábola que interessa ao Homem, ou seja a mensagem espiritual que encerra, pois tal
como noutros textos bíblicos, seguramente a narrativa das parábolas contadas por Jesus, não é aquela que
chegou ao nosso conhecimento, quer no que respeita à sua estrutura, quer no que concerne à linguagem
utilizada.
Qual a razão de se duvidar da autenticidade dos textos?
Em primeiro lugar porque as metáforas utilizadas eram as dos escritos judaicos. Porém, as
parábolas foram escritas em grego e Jesus falava aramaico. Como traduzir significa sempre interpretar, este
simples facto pressupõe uma interpretação de quem as escreveu. Por outro lado, constata-se também que os
textos terão vindo a ser adaptados ao auditório ao longo dos tempos. Essa falta de autenticidade, no entanto,
não colocou em causa o sentido teleológico das parábolas enquanto veículo por excelência dos ensinamentos do
Mestre Jesus.
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António Soares

“Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca,
isto, sim, contamina o homem”. Mateus, 15, 11

Podemos definir a mentira como sendo um engano, uma falsidade, ou mesmo uma fraude. A mentira surge
muitas das vezes por omissão, por vontade própria, ou simplesmente por erro de interpretação. Seja em que
circunstância for que aconteça, os resultados que dela resultam são sempre negativos, pois sendo contrários
aos valores morais, éticos e religiosos, funcionam a maior parte das vezes como rastilhos nos comportamentos
repentinos, criando ressentimentos e conflitos entre as pessoas, levando a maioria das vezes à maledicência.
A mentira é tão frequente nesta sociedade, que o próprio sentido da mentira está a tornar-se vulgar. Segundo
estatísticas apresentadas por Roque Theophilo, mente-se cerca de duzentas vezes por dia, e em média uma vez
a cada cinco minutos.
Estudos de psicologia comportamental, indicam que se mente por variadas razões: medo de que a verdade
possa trazer consequências negativas, por insegurança ou baixa auto-estima, por pressões exercidas por
autoridades, pelos pais, pelos amigos, pelos chefes, mente-se para tirar partido sobre vantagens e regalias, e
casos de ordem patológica. Contudo, um estudo levado a cabo pelo filósofo David Livingstone Smith, professor
da Universidade da Nova Inglaterra (USA), diz-nos que a mentira é parte integrante do homem, possivelmente
logo após o aparecimento da linguagem. O homem aprendeu a mentir sobre si mesmo, simplesmente para
aliviar seus medos, suas ansiedades, acabando assim por aprender a enganar o seu semelhante
A mentira é muito comum na infância, por isso um alerta aos pais e educadores a estarem atentos a distinguir a
realidade da fantasia. Mas, devem estar atentos sobretudo quando a criança e o adolescente mente para se
livrar de culpas, para chamar a atenção dos pais, dos familiares, dos colegas e professores, pois quando a
mentira se torna contínua, acaba por tornar-se preocupante, sobretudo se as pessoas que muitas das vezes
servem de referência a essas crianças e adolescentes, têm por hábito mentir, ou tentar encontrar sempre
justificações para seus actos mais irreflectidos.
A mentira é um vício moral que se enraíza em nós, e que a maioria das vezes não nos apercebemos, que tal
como outros vícios, também este vai tomando conta da nossa vida. Começamos por dizer uma mentirinha hoje
e uma outra amanhã, e com a ideia em como sendo tão insignificantes não vão prejudicar ninguém, não nos
vamos apercebendo que a mentira já faz parte do nosso dia a dia, já não conseguimos passar sem a mentira,
nem que seja simplesmente só para se fazer notar perante os outros. É a chamada “mitomania”, ou
dependência da mentira, que com o tempo acaba por alterar o carácter da pessoa, sendo difícil perceber se
essa mesma pessoa fala verdade ou não. Deixamos de conviver com a verdade para darmos a mão à mentira,
não nos apercebendo que os mais prejudicados somos nós próprios.

Alguns filósofos, como Platão (428/427-348/347 a.C.), admitiam algumas mentiras, sempre que as mesmas não
provocassem danos a alguém. Eram as chamadas “mentiras brancas”, “mentiras piedosas”, por não existir
infracções contra os valores éticos. Aristóteles (384-322 a.C.), Santo Agostinho (354-430) e Immanuel Kant
(1724-1804), não aceitavam qualquer tipo de mentira, pois afirmavam que o mentiroso é um Espírito
moralmente fraco. Uma mentira, seja pequena ou grande, será sempre uma mentira, e não como afirmava o
alemão Joseph Goebbels, que, “uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”.
Assim, toda a mentira revela a imperfeição moral do Espírito, a qual pode e deve ser combatida, pois é contrária
à evolução do mesmo. A esse respeito diz-nos Emmanuel: “Mentir não é acto de guardar a verdade para o
momento oportuno. A mentira é a acção enganadora que leva ao proveito imediato de si mesmo, em
detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada; e essa atitude mental da criatura é das que
mais humilham a personalidade humana, retardando, por todos os modos, a evolução divina do Espírito”.
“A mentira é ferrugem que corrói e danifica as engrenagens de qualquer relacionamento, sendo a sinceridade
por sua vez, a capacidade de expressar sentimentos verdadeiros, tornando-se numa das virtudes mais eficazes
dos relacionamentos saudáveis e duradouros”.
“A mentira é um crime que o homem comete contra si mesmo, é uma indignidade que o faz desprezível a seus
próprios olhos”. Kant
“Quando acha que é necessário mentir, reflicta antes de falar, e verá por si mesmo, que se optar pela verdade,
por mais dura que ela seja, será de certeza mais compreendida, do que a descoberta da mentira mais tarde”.

joão de siena/a. pinho da silva
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O soldado Cemëh acreditou acordar. De nada se lembrava nem tinha noção de onde estava. Um zumbido na
cabeça, que repercutia por todo o corpo, aturdia-o. Por todo o corpo? Cemëh ficou horrorizado quando a poucos
centímetros de si viu o seu corpo. Mas quê?, que era aquilo? Palpou-se e sentiu-se e não conseguiu evitar um
calafrio de medo. Morto? Aquilo seria estar morto? Olhou bem o corpo que era, ou fora, seu e aquilo era, de facto,
um cadáver congelado. Fechou os olhos. Fechou os olhos e continuou a ver. E continuou a ver com uma vista a 360
graus. Teve consciência disso e ficou estupefacto.
Era um soldado e estava numa clareira. Com corpo ou sem corpo, vivo é que estava; mas, quando caiu
iniciava ou terminava a travessia da clareira? Bem, se estava numa guerra o melhor era esconder-se, pensou. A
poucos metros estava a floresta, era só saltar a cerca.
Estranhou o esforço que teve de desenvolver para realizar tarefa que lhe parecia tão fácil. Olhou para o
corpo que tinha ficado para trás, abanou a cabeça numa despedida desinteressada e caminhou na neve. Caminhou
na neve sem deixar pegadas – o que o levou a esboçar um sorriso.
Depois viu a primeira casa de uma aldeia. Instintivamente agachou-se. Aquele local não lhe soava familiar e
pensou de si para si que seria melhor lembrar-se quem era e o que andava por ali a fazer, para evitar complicações.
Orou. Outra acção instintiva; mas, que melhor podia fazer? E fragmentariamente lembrou-se de histórias de velhas
acerca de xamãs e seus saberes; lembrou-se que as velhas eram suas avós e tias-avós; lembrou-se que era Cemëh e
que se havia coisa que detestava era de guerras – “estaria em deserção?”, pensou; ah, e lembrou-se que vinha de um
país em que orar tinha perdido função. Mas, também, que lhe importava o que diziam acerca de Deus, da religião, da
negação de tudo isso, se nem uns nem outros alguma vez disseram a verdade acerca do que acontece depois da
morte.
Não tinha fome, nem sede, nem frio, apenas fadiga. Por isso, deitou-se, a descansar e a saborear
pensamentos.

Quando ousou aproximar-se da casa, um cão surgiu a latir, furioso e de pelo eriçado. Olhou em seu torno em
busca do destinatário da ira e do medo do cão. Como não viu ninguém, interrogou-se como se interrogasse o animal:
“ É a mim que lates? Será que me vês?” “ Eu sou um fantasma. Se me vês, será que as pessoas podem verme? Não quero que me vejam, por ora.”
E o cão rosnava e latia, mas recuava à aproximação de Cemëh.
“Cãozinho, podíamos ser amigos.” – E estendeu-lhe a mão como para um cumprimento e assim se deixou
estar, quieto e a olhá-lo. O cão foi diminuindo a frequência dos latidos consoante lhe diminuía o terror. Um pouco
mais e aninhou-se medroso e submisso. Cemëh acariciou-o. Não sabe se o cão o sentiu, mas este ganhou força e
coragem para fugir.

Neste comenos assomou à porta o aldeão, espingarda em riste. A paz já tinha sido assinada com os
soviéticos, já tinha espreitado pela janela e a única coisa que vira – coisa inusitada – fora o cão a submeter-se a
coisa nenhuma; por isso ousou sair de espingarda.
- Não dispare, venho por bem! – gritou Cemëh.

Mas, decididamente, o aldeão não o ouviu nem viu. O cão é que veio a abanar a cauda e foi sentar-se
junto a Cemëh, de frente para o dono. Foi a vez de a este, agora, se lhe eriçarem todos os pelos da barba e do
cabelo, porque sentiu que havia ali qualquer coisa estranha, uma vibração anormal que o inquietava
sobremaneira.
- Tenha calma, senhor, baixe a arma. Sou soldado, mas, como vê (digo eu), estou desarmado. E até estou
morto (mas, à cautela, é melhor não disparar. Nunca se sabe). Apenas quero ir para casa, pois aqui não conheço
ninguém. É, mas o amigo não me ouve e lá em casa também não me ouvirão, e não sei o que será melhor nem o
que será pior. Ouvi-los falarem de mim, e chorarem-me talvez, e eu a abaná-los a dizer que estou ali a vê-los e a
ouvi-los e eles a falarem de mim como um ausente e a chorarem-me como a um morto…
Olhe, adeus, senhor – continuou. – Adeus cãozinho bonito – e este deu um pequeno ganido.
Cemëh tomou um caminho paralelo à aldeia e foi quando viu vir três pessoas, dois homens e uma
mulher. Pelo aspecto, deduziu que fossem também mortos, mas mortos bem parecidos. Aqueles não tinham
morrido naquela guerra, de certeza. Sim, quem lá vinha eram Urho, Arvi e Maarit. Ainda a alguma distância, Urho
levantou a mão em sinal de paz.
- A paz seja contigo!
Ah!, a saudação de nosso Senhor Jesus! Sossega qualquer um, desde que proferida com sentimento e
verdade. E Cemëh ficou sossegado. E Cemëh foi com eles.
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Jandira ria feliz; feliz por estar em Portugal. E o seu riso espontâneo e alegre quebrou o silêncio e aliviou
a sisudez dos chegados das escaramuças de Suomussalmi – porque, na verdade e comparativamente com o que
aí vinha, não tinha passado de escaramuças.

Ela e Jacira puseram o grupo a par das ocorrências em Januária; Jacira com comedimento, Jandira com
pressa de contar. E a primeira novidade, facto sem palavras, foi a de serem ambas Espíritos. Mas Elcir também já
desencarnou; espera-se o momento oportuno na sua recomposição para que venha para a Europa em guerra,
pois quer trabalhar no meio da dor para a ter ele menor.
Depois do desencarne de Cirinha, Anamaria ficou a gerir a Casa de Maria Preta, mas não teve pulso e a
obra desagregou-se. Como o próprio edifício, sacrificado ao progresso e ao crescimento urbano. Em caminho, por
merecimento dela e ação de Tico, Anamaria casou – e teve mais filhos.

continua

Filipa Ribeiro

Bezerra de Menezes alertou-nos claramente: “O caminho com o Cristo de Deus não é um caminho
de facilidades, os espinhos e obstáculos são apenas percalços que nos testam a fé verdadeira e, quando vencidos,
percebemos o quanto a Misericórdia Divina nos sustenta com os braços invisíveis da Providência. Filhos, não vos
exaspereis em preencherdes a vossa folha de serviço, façais cada coisa com o coração e o mais vos será dado por
acréscimo. Confiai em que o pouco com Deus é muito. Os grandes homens que passaram pela Terra depositaram
Amor em tudo o que fizeram e isto fez deles, os santos e místicos que encantam a Humanidade com os seus
ensinamentos. Também nós façamos o pouco com Amor e alcançaremos a plenitude do Reino de Deus em nós”.
Algumas pessoas pensam que é preciso viver todos os prazeres possíveis antes de dedicar-se à
espiritualidade. Essa é uma crença bastante espalhada e comum. Isso acontece porque algumas pessoas que
começam essa caminhada acabam por fazer exactamente o contrário do que pregam: deixam-se levar pelas
paixões exacerbadas quando supostamente deveriam ser contidos, acumulam imensas fortunas quando deveriam
cultivar a simplicidade e coisas que tais. Daí, com algum direito as pessoas pensam: “ele fez isso porque não viveu
o suficiente número de experiências mundanas antes de dedicar-se à espiritualidade”. Porém, essa ideia é uma
falácia. Parece verdade, mas não é. Na medida em que realizamos acções, criamos novas condições para fazer
outras novas no futuro próximo. O apego às memórias passadas prende-nos e condiciona-nos. A nossa
prendizagem, ou numa palavra mais conhecida, o nosso karma pode ser agradável ou doloroso. Mas somo nós
mesmos que escolhemos, em todo caso, o que fazemos com ele.
É preciso discernir as coisas: em primeiro lugar, há uma situação derivada de uma causa (lei causaefeito), que pode ser prazeirosa, dolorosa ou uma combinação de ambas. Porém, podemos sempre escolher se e
como, a partir dessa circunstância, vamos continuar a alimentar esse círculo ou não. A ignorância existencial é a
coisa mais medonha. Mas não precisamos tornar-nos vítimas dela. Emmanuel sugeria-nos que, nos dias difíceis,
reflectissemos nos dias difíceis que já ultrapassámos.
Qualquer um pode cair. Qualquer um pode deixar-se arrastar pelas fraquezas. Porém, se
mantivermos um coração limpo e clareza nos nossos propósitos e intenções, nada poderá demover-nos do nosso
objectivo. O primeiro passo é fazer as pazes com o próprio karma, purga ou aprendizagem, como prefiro pensar.
Não se sentir culpado nem vitimizado. Depois, é necessário considerar a importância da renúncia. Renúncia, no
sentido de suavizar a ideia de que precisamos viver para satisfazer os sentidos. "A felicidade, tão procurada no
mundo da transitoriedade, está em nós, no acto de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, arando esse
terreno fértil para que floresça a Divindade da qual somos todos portadores. Essa é a felicidade dos Espíritos
Superiores, conforme assertiva da codificação; todavia, pode também ser a nossa, ainda agora..." (Ermance
Dufaux, in Mereça ser Feliz)
Depois, é recomendável desenvolver a curiosidade, foco e motivação para compreender o que é
melhor para nós e agir em consequência: se vamos vezes e mais vezes deixar-nos arrastar pela ânsia de satisfazer
os desejos e as experiências sensoriais, ou ainda, se nos mantemos dispostos a crescer através de e para além
deles. Noutras palavras, manter-nos focados em cultivar bons hábitos, saudáveis e construtivos. Em suma,
devemos colocar as prioridades em primeiro lugar. Joanna de Ângelis dizia-nos “tudo quanto fizerdes, fá-lo em
paz”. E León Denis adverte-nos que a liberdade é a condição fundamental da alma humana e sem ela não
poderemos construir o nosso destino.
Somos ao mesmo tempo vítimas da identificação com o corpo e do nosso desleixo em relação a
ele. É por isso que acreditamos que seja necessário priorizar as coisas. Não nos deixemos levar pelo apego. Não
vivamos focados unicamente no prazer sensorial. Isso é perder o tempo. Afinal, viver para satisfazer os sentidos
acaba por ser uma autopunição que pagamos muito caro nas diversas formas do sofrimento e da aflição.

.
Guardemos as palavras de Léon Denis: “A vós todos, que vos credes gastos pelos sofrimentos e
decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou; Espíritos esmagados,
dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos: “Não há alma que não possa renascer, fazendo
brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em
vós, em vosso rejuvenescimento em novas vidas; crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, Sol dos sóis,
foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa!
Sabei que todo homem pode ser bom e feliz; para vir a sê-lo basta que o queira com energia e constância. A
concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução
das idades, expandir-se-á à luz das vidas superiores e todos conquistarão a magnífica individualidade que lhes está
reservada. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade: podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei
querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo; tal é o segredo
da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio
sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos nem as quedas, nem as doenças, nem a morte;
tereis feito de vosso “eu” inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade!” (in O Problema do Ser, do Destino e
d a Dor)
Neutralizemos, pois, o medo com a entrega. Neutralizemos a dor com a visão da plenitude.
Neutralizemos os obstáculos vendo as oportunidades. Porque Deus está connosco e nada nos faltará.

“Não trabalhes no espiritismo para agradar aos homens; trabalha no
espiritismo para agradar a Jesus.”
A quem procuro agradar com o meu trabalho no espiritismo? Aos homens,
ou a Jesus?
Em primeiro lugar: tenho Jesus no espiritismo em que trabalho? É que se
não tenho Jesus como inspiração, sequer é espiritismo aquilo em que
trabalho. Pode ser digno e louvável aquilo em que trabalho, porque nem só
o espiritismo é digno e louvável, mas é outra coisa a usar indevidamente o
nome.
Mas se admito Jesus e o meu trabalho no espiritismo tem no que é visível,
preocupação com o agrado aos homens, é como não o ter – ou pior ainda,
porque não passo de hipócrita que sempre tem Jesus próximo dos lábios e
longe do coração.
É rasteiro o que agrada aos homens; se no espiritismo trabalho para
agradar aos homens, rasteiro é o meu trabalho. Bem distanciado do
espiritismo, portanto, que é elevado.
Mas se aquilo que procuro no meu trabalho no espiritismo é agradar a
Jesus, então procuro ser um bom espírita, que é como quem diz, ser um
bom cristão, ou ainda, ser um homem de bem, ou seja, trabalho na
imitação de Jesus, o que certamente lhe agrada, porque ele é o bom pastor
que quer ver reunidas em torno de si as ovelhas tresmalhadas. Ou porque
é o caminho da Verdade e da Vida, agradando-lhe pela imitação somos
também verdade e vida, que é precisamente o que espera de nós.
Agrada a Jesus o trabalho no espiritismo que seja feito de abnegação,
desinteresse, renúncia, humildade. E também, em oposição ao que agrada
aos homens, simplicidade, verdade, justiça, fidelidade.
Trabalho no espiritismo para agradar a Jesus ou para agradar aos homens?
…/aps

O mais importante alimento do homem não é material
Arlindo Pinho

A todos os instantes, somos bombardeados com noticias sobre povos a viver abaixo do limiar da
pobreza, incluímos aqui todos aqueles que vivem encarcerados no meio das guerras fratricidas, onde cada parte
dos envolvidos no conflito quer ser o maior, o mais poderoso, não para olhar pelo interesse dos povos e das
nações, mas sim, para alcançar o poder e acesso a riqueza fácil, enclausurados dentro de um egoísmo e ganancia
sem limites. As vitimas, que são os povos, esses sim, gente simples, que apenas quer viver a sua vida em paz e
com as condições necessárias ao sustento digno de suas famílias, são apanhados no meio dessas batalhas sem
qualquer sentido, e quantos deles, para piorar a situação, são enganados ou obrigados a juntarem-se aos bandos
de guerrilheiros, que na sua maioria nem sabem por quem ou pelo que estão a lutar, matando seus irmãos e
destruindo habitações que deveriam servir para abrigar e proteger as famílias. Os outros, aqueles que já
nasceram em lugares onde quase tudo falta e onde mais do que de qualquer outra coisa, dependem da Natureza
para terem com que se alimentar, também continuam esquecidos por todos nós, seus irmãos, que estamos
apenas preocupados com o amealhar de mais riqueza e posições de destaque na sociedade.
O corpo todos os dias necessita de alimento material, mais do que uma vez por dia até, e isso, da
forma como está organizada a sociedade, impossibilita-nos de conseguir atender a todos os necessitados de
alimento, em todos os lugares e todos os dias. O que falta então? O que está a funcionar mal ou não está a
funcionar?
Tudo isto é caso para meditação profunda de todos nós. O que nos tem faltado é o alimento que
não acaba, o alimento que após ingerido alimenta para sempre. “Aquele que comer do pão e beber da água que
eu lhe der, jamais terá fome ou sede”, são palavras do Maior Mestre, do Maior Sábio que a Terra já conheceu, e
Ele disse isto á mais de dois mil anos. Estivemos a dormir todo este tempo? Também, com certeza, mas pelo
meio, muitos dos que entenderam ou deveriam ter entendido e tinham condições para o fazer entender aos
outros, não o fizeram, preferindo aproveitar-se dessa falta de entendimento da humanidade, para adquirirem
riqueza e poder, trocando o que lhes daria melhores condições para sempre, pelo que lhe dá apenas condições e
prazeres breves e passageiros, querendo dominar e sentir-se superiores aos que com eles seguem na caminhada.
Puro egoísmo, puro orgulho, pura ganancia e pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum.
Hoje, passado tanto tempo, somos obrigados a reconhecer o conhecimento superior do Mestre Divino, seus
ensinamentos acompanham todas as épocas da humanidade, e por isso, aqui e agora, também se encaixam em
absoluta perfeição, se não, vejamos:
Quando o Espirito, ou se quiserem outros, a mente, o Eu Superior, adquire o que quer que seja,
jamais o perde, e é esse o verdadeiro alimento para a humanidade, porque alimentado este, todas as ações,
atitudes, educação e trabalho a ser feito será completamente voltado para a melhora de todos, sem regalias para
ninguém que não mereça, e de qualquer modo, para um mundo de plena justiça e condições dignas para todos,
assim, o alimento material passa a ser apenas uma consequência das condições que nos deu o alimento
espiritual, e não vai faltar para ninguém, pois todo o trabalho estará voltado para a melhora de tudo e de todos.

O que nos falta é de nível moral, é o conhecimento das Leis Superiores que
regem a evolução e a vida do homem e de todos os seres, se não pensemos um pouco: se todos os homens
tivessem plena consciência de que esta vida é apenas uma etapa transitória e curta nesta nossa caminhada, e
que nada do que aqui conseguimos em termos de bens materiais nos vai servir para nada, que para a nossa
caminhada apenas vai contar o uso que fizemos das condições que tivemos, (É mais fácil passar um camelo
pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no Reino dos Céus) que o que nos irá fazer falta é apenas o
que aprendemos e aquilo em que nos melhoramos, as falhas e os erros que conseguimos eliminar de nós,
aquilo em que contribuímos para um mundo melhor e mais justo, a maior capacidade de perdoar e amar que
conseguimos alcançar, então acreditamos que ninguém faria guerras, ninguém criaria conflitos entre povos e
nações ou mesmo entre pessoas na sociedade, ninguém seria capaz de prejudicar a outro apenas para ser
maior ou mais importante que ele, ninguém suportaria ver a outro em dificuldades e virar-lhe as costas, tendo
as condições para prestar-lhe auxilio, a riqueza do mundo não estaria apenas em 3% dos homens e metade
dela na mão de meia dúzia, todos teriam na Terra condições dignas de vida, todos teriam acesso ao
conhecimento e á cultura, e todos poderiam trabalhar para a melhora de todos. Não haveria necessidade de se
gastarem milhares de bilhões em armamento, pois também não haveriam as guerras, a justiça apenas serviria
para repensar leis cada vez mais justas e não para julgar casos que nem sequer deveriam existir. Algumas
necessidades e dificuldades que alguns ainda poderia passar, seriam mais compreendidas e aceites, pois
apenas se deveriam ao próprio, pela sua preguiça ou teimosia. As religiões deixariam de esconder ou adulterar
ensinamentos maiores, apenas para se beneficiarem com isso e a verdade seria o normal de qualquer uma
delas, aí sim, serviriam a Deus e cumpririam a sua verdadeira tarefa ou missão, ensinar as Leis da Vida, indicar
caminhos sem segundas intenções. As artes, em todas as suas vertentes, viriam ao de cima no seu melhor, e o
Amor real cresceria e se espalharia a passos largos.
Sabemos que muitos dos que lerem este artigo irão dizer: Isto é demagogia; nada disto é
possível; jamais poderá funcionar na Terra. Acredito que o pensem de verdade, mas acreditem também, que
só já não aconteceu porque faltou o verdadeiro alimento do homem, o alimento que muda a própria vida e nos
empurra para a perfeição, e acreditem ou não, a humanidade vai conseguir isto. A Terra vai-nos ajudar com
algumas mudanças, criando as condições que nos forem necessárias a nível físico, e a rapidez com que o vamos
conseguir, apenas dependerá de nós, de cada um. O alimento existe, apenas a cada um de nós compete
procura-lo, absorve-lo, deixar que ele nos renove as forças e a vontade, e conseguiremos alcançar esse fim
Superior a que estamos condenados, “a Perfeição”, em todos os aspectos.
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