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Tivemos o V Festival de Música e Arte Espírita. Que não foi apenas e somente mais um. Foi
este um encontro de reflexão, de arte e de artistas onde à qualidade e à beleza se juntaram as
melhores vibrações de harmonia, resultante esta sobretudo da amizade entre os artistas e da
empatia que, por força desse sentimento nobre, foi estabelecida com o público.
Foram três horas que passaram num ápice. E, como ouvimos de passagem, quem não
vem não sabe o que perde. Ou, como disse alguém, não espírita, que apareceu “por acaso”:
“Isto é o espiritismo? Pois é pena o preconceito, porque isto vale a pena.”
Mas não temos dúvida de que a qualidade acabará por se impor, seja ao preconceito, seja
a outro tipo de sentimentos menores, porque a marcha do progresso a tal obriga.
Vamos fazendo o que nos compete fazer, sem pressa, sem violência, sem vaidade.
Nada há que diminua a alegria de amarmos a arte em geral e a música em particular e de
nos sabermos com o que é certo.
O obrigado de alguém por momentos de felicidade em muitos dias sofridos compensa todas as esperadas e inesperadas ausências, bem assim como todo o trabalho que se faz necessário para atingir um determinado resultado final.
Haver artistas que agradecem publicamente o facto de poderem participar nesta “aventura”
é forte estímulo. E enquanto estivermos com Jesus, a força para continuar não faltará.

Fluido Magnético
1. O fluido magnético, que se nos escapa continuamente, fora em torno do nosso corpo uma atmosfera. Não sendo impulsionado pela nossa vontade, não age sensivelmente sobre os indivíduos que
nos cercam; desde, porém que nossa vontade o impulsione e o dirija, ele se move com toda a força que lhe imprimirmos.
2. O fluido penetra todos os corpos animados ou inanimados.
3. O fluido possui um odor, que varia segundo o estado de saúde física do indivíduo, dos seus dotes
morais e espirituais, e do seu grau de evolução e pureza. Melhor diríamos, afirmando, em síntese,
que o odor e a coloração do fluido estão na razão direta do estado de alma ou do Espírito.
4. O fluido é visto pelos sonâmbulos como um vapor luminoso, mais ou menos brilhante e que pode
tomar outras colorações – azul, vermelha, escura, etc. – não só, como já se disse, em razão da
evolução de cada um, mas também como resultante de um estado acidental da alma, em virtude
de doença física ou moral.
5. O fluido magnético não é o fluido elétrico; um e outro são modificações, totalmente diferentes, do
fluido universal, convindo assinalar que a maior parte dos sonâmbulos têm verdadeira idiossincrasia pela eletricidade.
6. O fluido se propaga a grandes distâncias, o que depende, entretanto, da qualidade e da força do
magnetizador, e igualmente da maior ou menor sensibilidade magnética do paciente.
7. O fluido está também sujeito às leis de atração, repulsão e afinidade.
8. Precisamente porque o fluido varia de indivíduo a indivíduo, é de notar-se que certos magnetizadores têm mais facilidade em curar determinadas moléstias do que outras.
9. O estado atmosférico pode de certo modo aumentar ou diminuir a intensidade do fluido, portanto,
a eficácia da magnetização. O tempo seco, principalmente no Verão, é mais favorável à ação magnética.
10. A quantidade de fluido não é igual em todos os seres orgânicos, variando segundo as espécies, e
não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Algumas há, que se
acham saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. A
quantidade de fluido se esgota, podendo tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não
for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm.
11. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado; doutras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas nalguns doentes, apenas por meio da imposição das mãos, ou, até, exclusivamente por ato da vontade. O fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. A cura se opera mediante o fortalecimento e reequilíbrio as moléculas malsãs. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza
da substância administrada; mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for,
tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja um homem ou Espírito.
Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas.
12. A ligação entre o fluido magnético e os corpos que o recebem é tão íntima que nenhuma força
física ou química pode destruí-lo. Os reativos químicos e o fogo nenhum efeito têm sobre ele.

Evangelho no Lar
10/10—“Portanto,

se alguém violar um destes preceitos mais pequenos, e assim ensinar aos homens, será o menor no Reino do Céu. Mas aquele que os praticar e ensinar, esse será grande no Reino do Céu”. Mt 5, 19
As leis naturais, ou divinas, sejam as morais, sejam as da física, são imutáveis. Mas nós, homens, muitas vezes queremos que essas leis, sobretudo as morais, se adaptem às nossas conveniências de momento. Mas as adulterações que lhes introduzimos não passam de auto ilusão, porque continuam vigentes aquelas outras que, por ignorância ou má fé, desejaríamos alterar. E, certamente, seremos
chamados à responsabilidade por essas tentativas vãs.

17/10—“Hão de vir do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul sentar-se à mesa no Reino de Deus. E há
últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos últimos”. – Lc 13, 29-30
É tão simples quanto isto: fora da caridade não há salvação; e a caridade não é exclusivo de uma qualquer igreja ou uma qualquer religião (porque várias são as religiões, e seitas, que pretendem ter o exclusivo da salvação). Por isso, e independentemente da religião professada, terão assento no reino de
Deus os que praticarem a caridade, onde quer que se encontrem: budistas, hinduístas, muçulmanos,
cristãos, descrentes, comunistas… Deus é de todos, Jesus é de todos, o amor é de todos…

24/10—"Cada um dê como dispôs em seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama
quem dá com alegria". - II Cor 9,7
Quem dá com alegria não espera a aprovação dos homens, dá porque é generoso e ama o próximo.
Quem dá com alegria já venceu muito do egoísmo, já entende o que Jesus quis dizer com “amai-vos
uns aos outros como eu vos amei”, e sequer pensa nisso como uma obrigação cristã que traz recompensas futuras. Para que dar seja um ato livre, não se deve esperar nada em troca.

3" 1/10—”Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais se vos dará por acréscimo. Não
vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já terá as suas preocupações.
Basta a cada dia o seu problema". - Mt 6, 33-34.
Não quer dizer que desmazelemos o cuidado com o futuro, mas apela sim a que confiemos na providência quando tivermos feito a nossa parte e que não soframos por antecipação males ainda só existentes na nossa imaginação. Lá sabemos o dia de amanhã! Cuidemos do dia de hoje, porque pode ser
o último, e neste cuidado deve estar a nossa vida como espíritos imortais.

Os Mensageiros, cap. 19 “O Sopro” – André Luiz (espírito), Francisco Cândido Xavier

(…) - É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite.
Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas muito fortes.
- Técnicos do sopro? – indaguei, assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação
referente aos serviços.
- Sim, meu amigo – respondeu Alfredo, atenciosamente - , o sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse
dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as
formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos.
- Mas, semelhante património está à disposição de qualquer Espírito encarnado? – perguntou Vicente,
compartilhando minha surpresa.
Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu, atencioso:
- Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é
imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação,
exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaramse longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme
acatamento, mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções.
Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador, depois de
pequena pausa:
- Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do
mal, e a mente reta, interessada em
auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e
revigorador, estimulante e curativo.
Através dele, poder-se-á transmitir,
também na Crosta, a saúde, o conforto e a vida. (…)”

***********

Sopro (ou insuflação) calmante e revigorador é o chamado “sopro frio”; sopro (ou insuflação) estimulante e curativo é o chamado “sopro quente”.
O primeiro é “frio” porque efetuado a uma distância mínima de 30 cm (e máxima de 1 metro). É um
sopro rápido e violento. É um dispersivo poderoso e muito eficaz. Aplicado sobre a testa e os olhos
(centro de força frontal) desperta do transe mediúnico e do sono magnético. Faz também cessar crises
de epilepsia.
O segundo é “quente”, porque efetuado em cima do local que se pretende tratar. É um sopro lento e
suave. Pode também ser efetuado com expirações muito curtas e sucessivas.
É útil nos ingurgitamentos, nas obstruções, asfixias, dores de estômago, cólicas hepáticas ou nefríticas,
enxaquecas, dores de ouvido, nas articulações, na coluna vertebral…

Além do domínio das técnicas do sopro, importa saber quais as situações que requerem um e outro;
daí a nota de que “em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível”. Há todo um
aprendizado a fazer, pois que se na esfera do autor espiritual os “técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto”, com maior razão
de assim ser acontecerá na Crosta.

“O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o homem transformou-se num ser vivo!” - Gn 2,7

A FORÇA DO PROGRESSO ESTÁ NO PRESENTE / PROGREDIR ACEITANDO AS MUDANÇAS

“…Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil…”

“…Deus nos deu para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz
da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar…” (E S E cap V,
item11)

Uma grande parte de nós tem grande dificuldade em aceitar coisas, ideias ou conceitos novos, principalmente se vai alterar alguma coisa na sua vida, seja a nível de trabalho, costumes ou até crenças. É visível
em muitos esta rejeição a tudo o que é inovação ou mudança.
Temos como exemplo até países e povos, que ainda por cima se orgulham, ao proclamarem-se conservadores, e ficam assim recordando épocas passadas e feitos gloriosos passados, dando-se uma importância
que já passou, ao mesmo tempo que esquecem que apenas deveriam aproveitar o que de bom isso lhes
trouxe, para poderem progredir mais e melhor. Mas, pelo contrário, ficam à sombra do que já foram ou
fizeram, achando que não precisam fazer mais nada, acabando assim por ver outros países e povos ultrapassarem-nos em evolução e progresso.
A nível pessoal, ficam lembrando momentos felizes, ou épocas felizes, suspirando por sonhos antigos que
não se realizaram, revivendo o passado e repisando as suas e as opiniões erradas dos outros, justificadas
por “foi assim que me ensinaram”, sem querer
dar-se ao trabalho de meditar, analisando pela razão e pelas novas descobertas se tem ou não logica o conceito que têm sobre esse assunto.

Ficam de tal modo agarrados ao passado que se
escutam alguma nova teoria, tendem a toma-la
por velha, tentando explica-la com o auxilio de velhos conceitos, apenas porque não querem aceitar
que possam existir novas maneiras de ver e interpretar as coisas.
Tudo isso é o que chamamos de “preguiça mental”; não queremos empregar o mínimo de esforço para
analisar pela logica e pela razão, ou então temos pelo meio uma grande dose de orgulho, que não nos
deixa aceitar que outros possam estar mais certos do que nós e tenham chegado mais além do que aquilo
que aprendemos.
Se demonstrássemos algum interesse para com uma só experiencia nova, talvez promovêssemos em nós
grandes e lucrativas mudanças em nossos padrões mentais. Passamos por varias experiencias, não aprendendo uma lição sequer.
no futuro, tornando cada vez melhores as futuras reencarnações e consequentemente maior felicidade
nossa, em cada futura etapa.

O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias
que aparecem de tempos em tempos, como fatores de progresso das almas. É evidente que isto não
quer dizer que devemos acreditar ou aceitar tudo o que são ideias novas, mas sim analisar cada uma
em todos os pormenores, para verificarmos se na realidade essa é uma ideia para ajudar a progredir
ou se não será, pelo contrário, para criar mais confusão e, se não para regredir, pelo menos fazernos perder tempo, estagnando temporariamente momentos em que deveríamos estar a avançar em
evolução.
A Natureza em nós é força de progresso, e os homens evoluem sempre, não porem ao mesmo tempo e da mesma forma mas, naturalmente, avançando ao próprio ritmo de cada um.
Agarrados ao passado conservador, estamos a lutar contra as próprias leis naturais, sem produtividade e sem retirar qualquer benefício da observação dos factos, pois não aprendemos a integrar passado/presente, somos prisioneiros dos “ecos do passado”.
A cada etapa da existência acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos vão diferenciando
de como éramos antes. São-nos sempre dadas oportunidades de modificação e melhores conceções
de vida, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiencias reencarnatórias por
que passamos.
A vida é em toda a Natureza um constante progresso e nós fazemos parte dela, porque então não
deixar o passado passar?
Conforme o excerto em análise se até Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil.
Do passado só nos interessa o que nos vai ajudar a compreender o presente. O momento presente é
o ideal e o necessário para o nosso progresso atual, e nós só podemos sentir o “aqui e agora”, tentar
sentir o ontem é “ressentir”; por consequência nem sempre são válidas e autenticas as nossas emoções do ontem, para uma avaliação do nosso tempo presente.
A voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas, são as nossas melhores ferramentas
para agir no presente conforme nos indica o excerto em estudo.
Cada dia que nos é concedido é uma nova oportunidade para nos libertarmos dos nossos conceitos,
ideias fixas e reflexões comprovadamente obsoletas.

Aproveitemos a dádiva do esquecimento,
como um alarme que nos indica que o passado não é para viver no presente, e que
apenas nos deve servir como preparação
para enfrentar o atual, onde iremos também
arranjar suprimentos que servirão de preparação para ajudar

Arlindo Pinho

Vindos de Januária - 4
Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

VI

sim.)

O problema da maledicência atravessa
Se Cirinha chora, fá-lo no reconditório
o tempo em linha contínua, porque quem tem do quarto, altas horas da noite, quando todos
olho mau vê mal em tudo e a humanidade ter- os pensamentos são aquietados e mais prorestre ainda tem muito olho mau.
fundo se torna o recolhimento d’alma e os solilóquios com a divindade tomam matizes das
Sim, é o velho problema do mal que filuzes puras.
lósofos e teólogos têm discutido em vão desde
que não entendem a progressão do espírito –
Se as lágrimas correm, vão a limpar
se entendem o espírito.
quaisquer restos de ressentimentos, tal como
o velho Chico limpa os lixos que lhe deitam,
Sim, o mal é a ausência do bem e é
para que os solarengos amanheceres sejam
uma questão de ignorância – mas por quanto
sempre prenúncios de dias vividos em abnegatempo ainda o sofrimento para que se conção e amor.
quiste a sabedoria?
Aliás, sofrer difamação é o eficaz remédio para entender que ainda melhor do que
Em face disto, também a Casa de Maria ficar calado é sequer pensar mal. A vida é um
-Preta não escapa à maledicência. E assim é continuum e a custas próprias vamos aprenque, ciclicamente, correm atoardas de que não dendo que determinada ação que escolhemos
passa de um prostíbulo. E bom número da- produz determinada reação que não escolhequeles que noutros dias sabem da seriedade mos, e assim, apesar da lerdice, lá vamos esda Casa, quando espíritos malfazejos descem tabelecendo relações de causa e efeito. Com
sobre Januária turvando mentes ficam eles maior lentidão que a do raciocínio, lá vamos
próprios na dúvida. E todo o mundo vai atrás trabalhando a vontade e modificando as atitudo cochicho, do género dos atenienses ociosos des. Temos tempo, é um facto, mas podíamos
que iam atrás da novidade pela novidade evitar tantas das dores de que nos queiquando Paulo de Tarso por lá andou. E de- xamos…
pois, como não é verdade, cai a mentira por si
mesma e a algazarra esmorece, até que alguém ressabiado volta a acirrar os mastins.
Cirinha sofre a difamação, Jandira
também. Mas já ganharam calo e sofrem em
silêncio, não perdendo a serenidade. As demais da Casa, porque não inocentes, usam
frequentemente de vocabulário menos digno
relativamente à situação, quando acontece.
Na verdade, usam de vocabulário menos digno
frequentemente, em qualquer situação.
(Na verdade, se nos dermos ao trabalho
de percorrer as calçadas de Januária, e de espreitar à porta dos botequins, verificamos que
a linguagem menos digna é apanágio de não
somente parte das mulheres da Casa de Maria
-Preta.
No Brasil e na Europa também é as-

Jacira (Cirinha) - mediúnico

E Jandira, será que também chora?

espírito se expandem sabemos lá até onde,
onde metê-la?

Chora, certamente, pois toda a gente
chora, uns com mais lágrimas do que outros,
Venham cá, seus Monhés e Sebinhos e
mas toda a gente chora.
Arvis, vemos-vos melhor, pois ao mesmo tamanho das nossas fragilidades e incompetênJandira pensa menos, mas é aquele
cias.
braço que quem pensa precisa para dar forma
a todos os pensamentos. E Jandira é um braço seguro, fiel, como dissemos. É um braço
inestimável que entende o servir como um ato
digno. Porventura aprendeu a lição contida no
continuum da vida.
Tantas coisas que nós somos! Melhor
dizendo: tantas experiências por que passamos! Não há livro, quase diria que não há biblioteca que contivesse os livros que narrassem as existências experiências de um só ser.
Sendo a progressão quase infinita, o romance
de uma vida seria também ele quase infinito…
A nossa – a minha e a sua – ainda cabem em alguns tomos, mas a história dos Espíritos já puros, que de perispírito já tão sublimado que praticamente se confunde com o

Jandira - mediúnico

Imagens de Januária MG

igreja do Rosário

centro histórico

casarão

uma das muitas grutas

Muitas vezes tocaram os sinos em Odessa
E vez nenhuma o fizeram por mim.
Nada se perdeu por isso.
Quando os sinos tocam a finados,
Seja em Odessa ou em Petersburgo,
Os que têm os corpos nas tumbas ficam inquietos
E aqueles por quem os sinos tocam
Angustiados perguntam-se: “Quem morreu?”.
Os outros, os outros dão vivas
Porque ainda não chegou a vez deles.
Todos estão enganados.
Em alturas más da vida
Desejei que os sinos tocassem a finados por mim,
Mas no tempo comunista
Os sinos não podiam tocar:
Eu não podia morrer … E por isso vivi.

Olho-me ao espelho:

Ainda bem que a proibição existia,

Quantos rostos já tive,

Porque estava enganada no meu desejo.

Quantas máscaras já usei?

Anna / aps

Sei que se me olhar
Vejo meus múltiplos rostos
(porém não quero saber das máscaras),
Mas calo-me bem calada:
Diriam que estou louca.
Se me olhar sei também
Que o rosto é que foi máscara.
(Alguém que está aqui a meu lado
Diz que há de pintar esse quadro.)
Olho-me ao espelho.
Vejo meu rosto múltiplo e uno.
Anna / aps

Sei que este ano me vão homenagear.
Pois bem, façam-no condignamente.
E o que é ser condigno, neste particular?
É não me pôr nos píncaros da honra, ou da virtude. Por mais que pareça aos olhos de quem fica aquele
que parte, essa é uma ilusão de apreciação por perversão especular. Parecemos grandes, mas somos
pequenos. Como somos pequenos!
Disso damos conta quando cá chegamos, em que somos postos diante da perfeição e - oh!, deceção –
que nulidade!
No entanto, diante da relatividade da nossa posição, é honroso e gerador de virtude trabalhar no bem e
pelo bem. Em caso, e causa, espírita, este trabalho é de divulgação, e é de consolação, e é de ajuda e
intervenção social.
Dentro das possibilidades e capacidades de cada um, todos são “obrigados”, pelo dever, de darem o
seu melhor, em esforço contínuo e sem hesitações.
Devemos trabalhar na seara tal qual o lavrador que só tem aquilo para sobreviver, faça sol, ou faça chuva, esteja frio ou esteja calor, apeteça ou não apeteça. Isto porque o ciclo da produção tem de ocorrer
nos períodos próprios, ao ritmo da natureza. A natureza com os seu ritmos não se compadece da preguiça, nem da inércia, nem da omissão. É preciso trabalhar no bem, para que este conquiste o seu espaço – direi melhor: para que conquistemos o bem, anulando o espaço que o mal ocupa – e este trabalho
exige entrega total.
Não há tempo para a ociosidade. Para mais agora, neste que foi pré-anunciado como o de fim dos tempos, em que a turbulência facilmente arrebata para a Geena os indecisos, os madraços, os pusilânimes.
É pois, nesta mensagem para a homenagem que me prestam, que um incitamento ao trabalho ainda
vos é lançado.
Por sorte vossa, só vos apelamos ao trabalho. Assim não tendes tempo para autocomiserações, tão
pouco para parardes em pensamentos que podem conduzir a obsessões.

O aplauso só encontra ressonância em corações vaidosos.
Dispensemo-lo. Mas sintamos a estesia pela música. Com Deus, com Jesus, com Kardec.
Vamos a isso.

Maria O’Neill / aps
(para o V Festival de Música e Arte Espírita)

NOTICIÁRIO DE SETEMBRO
Dia 22: V Festival de Música e Arte Espírita

Paulo Fregedo e “A importância da
música na evolução do Espírito”

Filomena, João Tiago e João Paulo

Coro e Grupo de Música da UERL

Isabela e Luténio Faria

Carla Vieira e “A
importância da
música na reunião espírita”

Cavatina

DEpA-Divulgação Espírita pela Arte

