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"A forma e o reflexo se
observam.
Tu não és o reflexo, mas
o reflexo és tu."

“Sabemos que existem sombras para as sombras das coisas, como um reflexo visto no
espelho de um espelho. Sabemos que existem círculos dentro de círculos e dimensões
além de dimensões. A própria realidade é um sombra, somente uma aparência aceita por
aqueles cujos olhos evitam o que está além.”
Louis L'amour

Páscoa

A Páscoa, em hebraico Pessach, é uma das três festas de peregrinação ao Templo do ano litúrgico
judaico. Começa a 15 do mês de
Nissan e dura sete dias em Israel e
oito na Diáspora. Celebra a libertação de Israel da servido do Egipto.
No relato do Êxodo a festa tem
vários nomes: o de Pessach,
«passagem», evoca a passagem do anjo da morte, que evitou a casa
dos filhos de Israel quando atingiu os recém-nascidos no Egipto. Durante
o período do Templo, um rito essencial da festa era o sacrifício do cordeiro pascal praticado na véspera, em recordação do cordeiro sacrificado
no Egipto, antes da passagem do anjo da morte. Era precisamente o
sangue deste animal que servia para marcar a porta das casas dos
hebreus, para que o anjo «passasse ao lado», sem eliminar os recémnascidos.
A festa foi também chamada «Festa dos Ázimos», já que o pão
sem fermento era o único autorizado para consumo, em recordação da
partida precipitada dos filhos de Israel, que não tiveram tempo de preparar o pão fermentado. A festa reveste-se, além disso, de um aspeto agrícola, da «Festa da Primavera», que assinala o início da ceifa da cevada.
Após a destruição do Segundo Templo, a Pessach passou a celebrar-se em família: é a cerimónia do seder («ordem»), que decorre à volta de um mesa com os pratos simbólicos, escutando um ritual que evoca
os acontecimentos e seu significado simbólico, assim como a leitura do
Cântico dos Cânticos.

In ABCedário do Judaísmo, Gabrielle Sed-Rajna

Ainda que tenhamos a maior das esperanças, ainda que possuamos a mais bela fé, ou mesmo a maior capacidade de luta na adversidade; mesmo que a dor seja ultrapassada, ou a Natureza nos presenteie com o inesperado grandioso, nada é capaz de sobrepor-se à aniquilação da morte pela força desmesurada da vida.
Jesus é o grande profeta da vida que, na Cruz, venceu a morte.
A sua voz apontou para o Céu onde existe o Reino destinado aos que
fazem a vontade do Pai.
Nesta Páscoa, aponte o céu como horizonte, a morte qual passagem, a vida como uma dádiva sagrada.
Sinta-se em paz consigo próprio, com o outro e com Deus. Nesta
Primavera, renove-se e sinta o prazer de não ter inimigos, tomando
como estandarte aquele que perdoou a quem o matou, isto é, que a
sua paz seja uma totalidade, plenitude, uma experiência única.
Que este Jesus, o pregador do Amor, esteja sempre consigo, e
que o Evangelho seja a Boa-Nova por que tanto esperava.
Muita paz, e que as bênçãos do céu recaiam sobre si.
Margarida Azevedo

A Reencarnação, O Pretérito e o Receio do Anonimato
Margarida Azevedo

A reencarnação é para muitos uma forma de tentar reviver um passado que, julgam, sedimenta, de algum modo, uma identidade que receiam perder. De facto, o fim da vida, o terminus
de uma passagem curta sobre a terra, não pode ser de forma alguma o fim da memória, a perda total de sentido.
A morte é assim um reingresso numa continuidade que foi, momentaneamente, interrompida, mercê de uma necessidade que se impõe como processo catártico. O esquecimento que
tal processo implica torna-se uma espécie de paraíso perdido. O ser humano não gosta de
esquecer quando isso significa esquecer-se. É que, se a complexidade da vida presente é uma
projeção para um futuro glorioso, esquecer o passado é tornar redutível toda uma existência a
um presente fugaz, abreviação de milénios de vida.
É facto que a nossa estrutura psicológica não suporta o anonimato. A própria Doutrina
espírita não vai contra essa realidade intrínseca à natureza do ser humano. O eu nunca se perde, pelo contrário, a cada existência ganha mais individualidade, isto é, evidencia-se, particulariza-se. Contudo, esse passado não é capaz, por si só, de conferir individualidade. Cabe ao
presente essa tarefa.
Assim, é um erro procurar no passado o eu perdido, esquecido. Ele será sempre ignorado
pelo presente, que não tem capacidade para o desvendar. No entanto, não deixa de ser curiosa esta atração pelo passado, ainda que se diga que foi pior que o presente, vil, trevoso, sangrento, e todas as demais congéneres qualificações que lhe queiramos imprimir.
Porém, a questão é mais específica. Não se trata apenas da temeridade de cair num presente desenraizado, mas de lhe conferir uma singular debilidade de tal forma que a procura do
passado se apresenta como uma luta pela raiz profunda, fundamento de elementos identitários
que o presente não é capaz de conferir. Por outras palavras, o presente é frágil, insatisfatório,
insuficiente, parco e, não raro, rejeitado porque demasiado fugaz. Em suma, não devemos procurar o passado, não somos capazes de viver um presente total, isto é, não estamos preparados para viver cem por cento o presente.
Por mais que a Doutrina ensine, perentoriamente,
que o passado está adormecido e, como tal, há que não
pensar nele, a realidade vivencial remete para o incumprimento dessa máxima à qual se sobrepõe com veemência a temeridade de cair no anonimato. Mais, afirmar
que o passado está adormecido não significa que esteja
ausente; afirmar que o presente se constitui em prolongamento do passado é trazê-lo, de alguma forma, ao
presente. Como exigir que ele seja ignorado? Olvidado?
Nós dizemos que é praticamente impossível.

Não temos nenhuma garantia de que o que está em latência não se torne consciente. Não
somos herdeiros de uma casa arrumada. O tempo antigo e o lugar confuso de onde somos
oriundos não raro trazem à superfície comportamentos que nos são estranhos, face à estrutura
do presente. Donde provêm os pensamentos impetuosos que conduzem a atos espantosamente
inesperados, de onde emergem os pensamentos que não foram aprendidos, os cálculos e os
raciocínios que não foram matéria dos bancos de escola?
Esse é o lado que desoculta pequeníssimos traços, laivos indeléveis do pretérito que, na
ânsia de ir mais longe, são abordados como fenómenos transcendentes. Mas isso não pode
implicar a sua procura, uma espécie de renascimento constante, revivência sem parar. A Doutrina ensina que é nocivo porque perturbador, causador de distúrbios de toda a ordem. Há que deixar que esses fenómenos aconteçam pois, seja qual for a sua espetacularidade, emergem na
real dimensão da necessidade de novas contextualidades.
O passado não pode ser transformado em presente contínuo num artificialismo do presente. O passado só poderá ser fundamento para o presente quando for esquecido, desprezado. As
próprias marcas por ele deixadas são, elas mesmas, para ter em pouca conta.
A viver na imensidade de problemas, o ser humano depara-se a par e passo com a sua
limitude, despreza a ausência de justificações. Viver tem sido ao longo dos séculos a procura
incessante das primeiras causas e dos primeiros princípios, já Aristóteles dizia que a filosofia é a
ciência dessas causas e desses princípios. Somos pesquisadores da nossa mesma arquê. Os
seres humanos não passam de arqueólogos à procura dos seus arquétipos, os seus paradigmas.
O interessante é que, por mais que se diga que o passado é sempre mais tenebroso que o
presente, o certo é que ele foi sempre atrativo. Por meio dele, a individualidade perde o anonimato, assim parece, assim pensam alguns.
Há uma preocupação coletiva em saber quem foi no passado, de tal forma que este surge
numa perseguição aprisionadora, impeditiva de viver o presente em plenitude.
Ora, esquecer o passado não é viver anonimamente, mas salvaguardar a lucidez que o
presente impõe e desfrutar dele como saudável pedagogia. O anónimo deixa de o ser na medida
em que conseguir impor o bem a cada nova existência. O bem conhece todos os seus agentes,
todos os que trabalham ao seu serviço. A reencarnação é uma superação, temos que a entender
como tal, e o pretérito é um tempo que não definimos.

Quem é minha mãe e quem são meus
irmãos?
Ah, como esse homem era sábio! Hei de
amá-lo, para um dia o viver.

Percebi que me chamaram e fui. Um pouNão tenho dúvida nenhuma (e como sei
co a contragosto, mas fui, porque o que me
parece é que não sou capaz de optar por não agora que um dia voltarei) que o hei de conseguir. Vivê-lo, o que digo.
ir. Digo: quero ir e não quero ir.
E depois, amando, o mundo será menos
Quero ir, porque o que me chama é o que
me prende, e não quero, porque não gosto dis- mau e menos feio. E terei menos reserva em
so aí. Isso aí é feio e mau. Troca a ordem: é acudir aos chamamentos, seja como homem,
mau e feio. Porque na ordem relativa incomoda seja como Espírito.

-me mais a maldade do que a fealdade, pese
E em acudindo aos chamamentos a
embora, se não limitarmos a apreciação à esté- minha visão será menos materialista e terá um
tica, se confundam maldade com fealdade.
alcance maior, porque penetra consciências e
Isso aí é mau e feio, e pronto. É certo que corações…
aqui também pode ser mau e feio, e já o vi,
No que sonho já!...
mas a partir do momento em que nos desligaAqui me tiveram. Simplesmente discorri
mos mentalmente do que é mau e feio, as coi- do que me vai dentro. E esta mudança não foi
sas passam automaticamente a ser boas e súbita, a morte não me a trouxe inopinadamenbelas.
te: já cá estava, disfarçada talvez por uma capa
Verdadeiramente, a mensagem que gos- de ignorância e, quiçá, um pouco de preconceitava de passar – agora que vi – é de bondade e to, mas já cá estava.
beleza – é de amor, em suma, porque o amor é
A claridade que me envolve faz-me com
em si bom e belo. E então, se puder passar que me veja melhor a mim próprio. Sou como
uma mensagem de amor (e se o tiver passá-la- sou e estou bem comigo mesmo.
ei) valeu a pena ter vindo, ainda que a contraAproveito para vos desejar paz, paciência,
gosto, e sentir-me-ei feliz.
independência intelectual, retidão, honestidade,
Feliz? Que digo?
alguma indignação perante a injustiça – inclusiNão dá para me sentir feliz enquanto me ve a que castiga os outros.
importar com os que afetivamente me ligo aí;
Isto já está a ficar maçador. Digo eu.
não dá para me sentir feliz vendo o negrume, o
Hei de voltar com mais vontade.
ódio, o rancor, a inveja, o egoísmo; o egoísmo
que me ensinaram ser a raiz de todos os
Um abraço amigo.
males. Ah, pois, como se pode querer o bem se
se vive com o egoísmo no coração? Como se
pode querer o belo se se vive centrado no ponM. P./aps
to escuro a meio do ventre?
15/03/2014
Desculpem lá, mas assim jamais construireis um mundo melhor. Mas duvido que o queirais. Por isso vim, mas vim a contragosto. Não
quero ver isso de perto, porque aborrece-me,
se não me magoa.
…………………………………

Magnólia
Sara Rodi

Magnólia branca
de aroma suave
que segredos escondes nas tuas raízes?
que seiva alimenta o teu caule?
que sonho transforma em seda as tuas pétalas?
Tu, que resististe à passagem do tempo e das civilizações
Que viste a Terra quebrar-se e o mar a engoli-la vezes sem conta
Que viste fogos, vulcões e sol ardente
Chuvas intensas, ventos e furacões
Homens.
Os homens e as suas guerras.
Os homens e as suas chacinas.
Homens em permanente mutação
de ideias, de visões, de construções de nadas que pareciam tudo
e de tudos que simplesmente reduziram a nada
E tu ficaste.
Resististe.
Foste nascendo e morrendo e nascendo e morrendo serenamente
Aceitando tudo o que vinha do céu e tudo o que vinha da Terra
Embalando os Homens que perfumavas
Sorrindo aos Homens que adornavas.
Sem medo de nascer e morrer e nascer e morrer as vezes que fossem necessárias
Imutável, pura, incorruptível
num desabrochar diário sem angústias
Só porque sim
Só porque, bom ou mau, será sempre como terá de ser
e vale sempre a pena...

Espiritismo em Portugal
A génese do movimento espírita no país remonta a reuniões familiares de experimentação
e a livros e revistas adquiridos por portugueses com contatos com a França desde a segunda
metade do século XIX.
As primeiras edições dos primeiros livros da Codificação Espírita de Allan Kardec vieram a
público em Portugal em 1882, como parte da "Biblioteca Ilustrada de Estudos Psichológicos",
lançada pela Tipografia Modesto & C., na Calçada do Tijolo nº 39, em Lisboa.
No ano de 1896 já existiam associações nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e Braga, e
nas regiões do Alentejo e do Algarve. O primeiro periódico a circular no país foi a "Revista Espírita do Porto", editada naquela cidade entre 1896 e 1910, ano da Implantação da República Portuguesa.
Esse período é marcado ainda pelo impacto, junto à opinião pública do país, das mensagens psicografadas pelo médium portuguêsFernando de Lacerda, que haviam dado lugar à
publicação dos três primeiros volumes de "Do País da Luz".
No início de 1910 um grupo de jovens constitui-se em Lisboa para o estudo e discussão de
temas ligados ao Espiritismo, aoOcultismo e ao Hipnotismo. Desejoso de repetir as experiências
com as chamadas "mesas falantes", os jovens reuniram-se em torno de uma pequena mesa "péde-galo" mas, ao fim de oito meses de tentativas infrutíferas, quando a mesma começou a movimentar-se, um dos componentes do grupo adoeceu, e o grupo passou a reunir-se em um banco
de jardim, no Campo de Ourique.
A 1 de janeiro de 1911, o grupo que se denominava "Universala Scienca Instituto" (em esperanto) passou a ter sede própria e, denunciados à polícia política, foi investigado
pelas autoridades. Esclarecido que não se tratava de um grupo de conspiradores políticos, mas
apenas de "espiritismo", o incidente valeu-lhes publicidade nos periódicos da capital à época, e o
grupo contou com a adesão de outros jovens, vindo a abrir uma filial, na cidade do Porto.
Devido à intensa agitação política e social vivida naquele momento crítico da Proclamação
da República Portuguesa, e à diversidade de interesses entre os participantes, em fins desse
mesmo ano tanto o grupo de Lisboa, quanto o do Porto, haviam encerrado as suas atividades.
Alguns de seus elementos, porém, fundaram o Instituto Internacional de Psicologia, que iniciou as suas atividades (1912) na conhecida rua Áurea, na Baixa de Lisboa. A entidade possuía
seções para o estudo do Espiritismo, para o de Ocultismo e para o Hipno-Magnetismo. O dinamismo do grupo, que tinha como órgão de divulgação a revista "Novos Horizontes", contagiou
muitas pessoas, não apenas em Portugal continental, mas também nas suas então colónias.
Desse modo, o país fez-se representar no II Congresso Espírita Internacional de Genebra (1913) com delegações da Aliança Neo-Espiritualista Portuguesa, do Instituto
Internacional de Psicologia, e do Centro Espírita "Amor e Caridade", da ilha de São Vicente,
em Cabo Verde.
A eclosão da Primeira Guerra Mundial levou à dissolução do Instituto Internacional de Psicologia, com a suspensão da circulação de sua revista. O dinamismo do grupo, que tinha, a par
do espiritismo, uma secção de Ocultismo e outra de Hipno-Magnetismo, havia contagiado muita
gente, por todo o país, ilhas adjacentes e Colónias. As publicações espíritas vicejavam, e fora
feito o necessário contraponto aos ideais materialistas, bem como aos dogmas religiosos que já
não satisfaziam os que necessitavam de uma fé raciocinada.

Em termos de periódicos, entre os pioneiros destaca-se ainda "O Espírita", que se intitulava
como o "órgão mensal de estudos psíquicos e propaganda doutrinária, propriedade do Grupo
Espírita Luz e Caridade, do Barreiro", editado em 1920 (impresso em Leiria), que tinha como por
diretor António Xavier Gorina e por editor J. M. Quintela Paixão.

O I Congresso Espírita Português
A União Espírita Algarvia foi uma das primeiras entidades formadas em torno da doutrina
espírita em Portugal, tendo sido a responsável pela organização, no Algarve, dos dois primeiros
congressos espíritas no país, ainda a nível regional.
Dada a boa recetividade a esses eventos e conforme mobilização em que teve papel
expressivo o periódico algarvio "Ecos do Além", foi organizado na capital do país o I Congresso
Espírita Português, que teve lugar no Ateneu Comercial de Lisboa, nos dias 15, 16, 17 e 18 de
Maio de 1925. A afluência de público e a qualidade das comunicações apresentadas foram elevadas, o que se repercutiu, de modo geral, na imprensa daquela cidade. Entre os nomes então
presentes, destacavam-se:
Afonso Acácio Martins Velho (advogado e escritor);
Adolfo Bernardino de Sena Marques e Cunha (docente da Faculdade de Ciências de Lisboa);
Amélia dos Santos Costa Cardia (médica e escritora);
António Joaquim Freire (médico e escritor);
António Eduardo Lobo Vilela (matemático e escritor);
Artur Sangreman Henriques (major do Exército Português);
João Catanho de Menezes (advogado e político);
João José da Silva (magistrado);
Leonardo Coimbra (filósofo, professor e político);
Maria O'Neill (docente da Faculdade de Ciências de Lisboa);
Pedro Cardia (jornalista);
Viriato Zeferino Passaláqua (general do Exército Português).
O evento foi referido à época como:
"O I Congresso Espírita Português, realizado em Lisboa nos dias 15, 16, 17 e 18 de Maio de
1925, foi, sem lisonja, uma admirável congregação de esforços, donde resultou um brilhantismo invulgar, a que toda a imprensa diária da capital prestou justas homenagens, pela elevação científica e moral que presidiu à discussão das teses apresentadas."

Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federação_Espírita_Portuguesa

O Vazio Interior. Insatisfação e Desânimo
Arlindo Pinho

Já aqui o dissemos anteriormente; a principal necessidade para o nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual é o conhecimento de nós próprios. A falta de vontade, a preguiça, a vaidade, o orgulho
ou seja outra qualquer causa da mesma natureza, impede-nos de nos aceitarmos tal como somos no
momento, e assim, tentamos de todas as formas ao nosso alcance, evitar que outros descubram nossos
defeitos, nossas fraquezas, ou simplesmente coisas menos boas que existam em nós, quando não tentamos mesmo esconde-las de nós próprios inventando desculpas e razões para nós mesmos.
A falta desse autoconhecimento, a par com a falta de um objetivo espiritual e intemporal ou eterno, um objetivo baseado numa vida imortal, leva-nos a uma constante insatisfação e desanimo com quase tudo, ou melhor dizendo, as nossas satisfações são de muito curta duração. É evidente que para fazer
essa reflexão e mudanças em nós, teremos, antes de qualquer outra coisa, acreditar na imortalidade da
alma, na vida pós morte física e reencarnativa, de outro modo não poderemos ter objetivos espirituais
capazes de nos fazerem suportar as dificuldades, adquirindo maior compreensão e tolerância, para não
pensarmos apenas em coisas materiais, paixões e desejos de ordem inferior, deixando neste caso também, de haver qualquer interesse na viagem ao nosso interior para o autoconhecimento. E assim sendo,
irá sempre existir no mais profundo do nosso ser, um vazio, que nada do que possamos conseguir de bens
materiais, poder, posição social, paixão ou qualquer prazer físico, vai preencher. E se por momentos isso
até acontece, será apenas por um período muito curto.
Compreendendo isto e observando a sociedade, assistimos a imensos casos de pessoas de qualquer posição social, cor ou raça, a sentir a ferroada da insatisfação em varias ocasiões da sua vida, muitos
deles, a cada um desses momentos, cometendo mais erros ainda, ao tentar preencher esse vazio para
sentir-se satisfeito ou feliz.
Comecemos por aqueles que encontrando-se já em melhores posições buscam o poder, como forma de encobrirem seus desgostos e de se autoafirmarem perante o mundo, escravizando outros homens,
seus companheiros de viagem, criaturas mais simples e distraídas, para satisfazerem apenas seu “ego
neurótico”. O seu desanimo é por vezes de tal dimensão que acreditam que mandando arbitrariamente e
desrespeitando leis e limites dos outros, conseguem eliminar esse desanimo que constantemente os
ameaça.
Outros, jovens e adultos, para preencher esse vazio e dissimular sua insatisfação, procuram adquirir títulos académicos, supondo que isso lhes dará permissão na sociedade para dominar e sobressair com
prestígio e capacidade que julgam possuir. O que acontece na realidade, é que ainda não descobriram o
verdadeiro prestígio e capacidade, que somente conseguirão a partir do momento em que investirem seu
tempo, em seus valores mais íntimos, procurando o autodomínio.
Muitos dos já ricos, trabalham sem cessar para acumular sempre mais, afirmando que é necessário para assegurar a manutenção dos bens já acumulados, por previdência e cautela, não vá o diabo tecêlas. Não conseguiram entender que essa insegurança e insatisfação são apenas produto de sua ganancia
desmedida, porque alimentam crenças de escassez e mingua e porque acreditam que a riqueza é que os
torna respeitáveis e a terem consideração. Não têm ainda consciência do que é “ser” e “ter”.

Outros enfrentam a pobreza, lutando incessantemente para adquirir recursos financeiros, para
dessa forma saírem das dificuldades de miséria. Não entenderam estes também que a prosperidade é um
atributo do espirito, e que quanto mais declararem à sua mente que estão abertos para aceitar a abundancia do Universo, mais a consciência se tornará prospera; que a verdadeira prosperidade não é expressa pela quantia de bens materiais que se possa possuir, mas no receber e dividir todo esse incontável
tesouro de possibilidades herdado da Criação Divina.
Solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para afastarem as aguilhoadas da solidão e
satisfazer sua intima necessidades de se completarem no amor. Na verdade esse não é o motivo, pois
esquecem-se que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos, quando nos desprezamos e nos rejeitamos, e não apenas a falta de alguém em nossa vida.
Outros, casados, passado algum tempo dessa união, começam a reclamar sistematicamente que já
não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos do início, sentindo-se desiludidos e abalados diante do
que acham ser uma união infeliz, que pensaram antes ser acertada. Estes não estiveram atentos o suficiente para ver que a deceção não era com o outro, porem com eles mesmos. Não aceitando seus próprios fracassos, projetam suas incompetências e insatisfação como sendo “por causa do outro” e nunca
“por si mesmos”.
Jesus de Nazaré, o Divino Educador das Almas, convida-nos a distinguir primeiro as nossas
“verdadeiras traves”, que nos impedem de ver as “causas reais” desse vazio e insatisfação constantes, e
por isso nos receita a fórmula ideal para o fazer:” O autodescobrimento”, fazer imergir das profundezas
do nosso ser, do profundo da nossa psique, as matrizes desses comportamentos inadequados, que nos
provocam por várias vezes esse vazio, que não sabemos preencher em definitivo, e essa onda de insatisfação e desanimo que sentimos.
O Divino Mestre deixou-nos a receita para todos os males, a luz para todos os caminhos e a porta
aberta para todos que procuram segui-lo. Cabe-nos a nós, estudar, compreender os seus ensinamentos,
assimila-los e querer trocar os pequenos prazeres e satisfação temporários, vícios e paixões inferiores,
pelos objetivos e conquistas espirituais, intemporais e superiores, da vida sem fim.
Tentemos, e veremos o vazio desaparecer para dar lugar a uma vida plena e feliz em qualquer
situação pela qual tenhamos que passar. “Batei e abrir-se-vos-á”, “Pedi e obtereis”, “Procurai e encontrareis”, são algumas das garantias que nos deu o Espirito mais sublime que pisou até hoje a Terra.
“Jesus”.

NOTICIÁRIO DE ABRIL
Dia 4: Esteve connosco Jorge Santos, do Centro Espírita Caridade por Amor, Porto

Dia 5: Assembleia Geral da ACEMI

17, 18 e 19: Presença na XV Jornadas de Integración Humana Ourense

Seminário
Depressão, como lidar com ela

programa

10 de maio
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra

Entrada livre e gratuita

