Boletim Informativo
Associação Cultural Espírita Mudança Interior
www.acbmi.org

Duas páginas de J. Herculano Pires
Psicografia
Poemas de Pentti S. (Espírito)
Carta de uma Célula
Não abandone a sua igreja
Notas sobre a Não-Violência
Uma médium: Eusápia Palladino
Segundo: amar-se
Notícias

2e3
4
5
6e7
8e9
10 e 11
12
13, 14 e 15
16

novembro 2014 Ano 7 Número 83
1

Duas páginas de J. Herculano Pires
In Pesquisa sobre o Amor

(…) O par pode não estar presente nesta
existência ou pode estar ligado, por compromissos anteriores, a
outro Ser. Daí o desencontro que marca a maioria das vidas na
Terra. Os Seres em desencontro continuam solitários. É
necessário que tenham aprimorada sensibilidade afetiva para
não transformarem sua união em desastre familiar. A
necessidade de comunicação se acentua. A solidão aumenta de
lado a lado. Se não houver o socorro dos filhos o rompimento é
imediato.
Isso nos mostra o aspecto fundamental do Amor,
que o define como a busca do outro. Se não há compromissos
cruzados no itinerário existencial do Ser e ele encontra
facilmente o outro, a existência do par é tão feliz quanto o pode
ser na Terra. É o amor inalterável que une os dois Seres como
se fossem um só, vencendo todas as dificuldades e
contratempos da existência, ignorando o fastio da rotina.
Nenhum outro pode substituir qualquer dos dois, e se um
morrer o outro continuará fiel à sua memória até o fim da vida.
Vemos então que a essência do Amor é a afinidade, a sintonia
perfeita dos Seres que atingiram o mesmo grau de evolução
espiritual. Isto parece tanto mais certo quando notamos que se
aplica igualmente ao Amor do Próximo e ao Amor a Deus. O
Amor ao Próximo é difuso, abstrato, mas se concretiza e para
isso se centraliza no conceito do humano. Concebendo a
Humanidade como a espécie a que pertencemos, encontramos
em cada criatura os motivos da afinidade que nos fazem perdoar os seus defeitos e amá-la
como um reflexo de nós mesmos. O Amor a Deus provém da ideia inata de Deus no homem,
segundo a tese cartesiana, e de nossa afinidade com esse Arquétipo Divino que também
desejamos atingir no processo de transcendência. Quando a nossa intenção coincide, na
medida relativa possível, com essa idealização profunda da alma, a lei de adoração se
manifesta em plenitude e amamos a Deus em Espírito e Verdade. Não amamos um ídolo,
uma figura humana de Deus, mas a sua essência manifestada na grandeza e beleza da sua
obra, em que nos integramos. A função principal das Religiões, se elas não se
abastardassem nos caminhos do mundo, sob a ação da imaturidade humana, seria
realmente a de nos religar a Deus, do qual nos desligamos pelo desenvolvimento da razão,
envaidecidos com a nossa capacidade de julgar. Sozinhos e expostos, no mundo, a todos os
perigos da existência, nem mesmo essa situação de insegurança permanente nos impede de
julgar a Deus e excluí-lo da realidade existencial. O Ateísmo é a rejeição do Arquétipo Divino
que nos humilha, por termos de adorá-lo.
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(…)
A mulher e o homem são metades de uma
unidade a que chamamos Ser Humano. Se o homem é de
constituição física mais forte, a mulher é mais forte no tocante à
constituição orgânica. Cabe-lhe a maior parte no processo
genético, seu organismo suporta muito maior dispêndio de
energias na função reprodutora. Por isso está mais apto que o
organismo do homem a recuperar-se, reconstituir-se, suportar
revezes e dores orgânicas. O poder de equilíbrio da Natureza
revela-se de maneira significativa nessa distribuição de funções,
aptidões e disposição das metades biológicas. E ambas exercem
sua influência sobre o desenvolvimento e a formação humana
dos filhos, garantindo o equilíbrio da espécie nas gerações
sucessivas. Se o homem e a mulher compreendessem bem os
seus papéis respetivos no organismo familial, a evolução humana
se aceleraria de maneira segura.
Os efeitos da convivência no despertar e na
sustentação do Amor tornam-se mais importante no lar prolífero
do que nos lares sem filhos. A pressão familial sobre os
indivíduos no lar se abrandaria na medida em que o amor e a
compreensão fossem substituindo o autoritarismo controlador.
Isso é demonstrado por experiências de comportamento nas
pesquisas psicológicas e pelas investigações sobre a natureza da
educação. De Rousseau aos nossos dias a evolução pedagógica,
embora ainda arcando ao peso das heranças milenares de um
autoritarismo asfixiante, vem revelando a importância das novas
técnicas educativas baseadas no respeito às condições de
liberdade, autoiniciativa e criatividade dos educandos. Mas é
necessário não esquecermos que a educação começa sempre no
lar e seu desenvolvimento escolar depende das aquisições
realizadas no plano familiar. A educação é um ato de amor, como
sustentam hoje os grandes pedagogos. Os pais e os mestres não
são domesticadores de animais selvagens, mas condutores do
desenvolvimento de consciências que vão operar no futuro. O
profissionalismo educacional da nossa civilização transformou a
maioria dos mestres em funcionários frios que não se preocupam
com o educando, mas com os esquemas técnicos e os problemas
disciplinares e administrativos. As novas gerações se rebelam
contra o pragmatismo aviltante e a consequência dessa rebeldia
gera crises escolares e crises futuras no plano social.
Onde falta a luz da consciência esclarecida e o
poder do amor no coração abnegado a educação fenece e se
abastarda.
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psicografia

Nestes dias de virmos dizer de nós, quem sou eu?
Na clara luz das ilhas, onde a lenda e a tradição situam a Atlântida, eu nasci.
Em bucólicas paisagens, plenas de verde e humidade, eu cresci. Na boca
arrefecida dos vulcões, agora cheias das lágrimas que um qualquer deus
chorou, o meu espírito de duende se formou, e no imenso Atlântico, onde
os grandes vapores me levavam por horas às quatro partidas do mundo, fizme poeta.
Poeta das coisas simples, daquelas que têm nuvens e árvores, danças e
risos e até beijos furtados enquanto somos imaturos.
Sonhei e a minha inteligência viu o mundo com os olhos (cada um vê como
quer). Anelei o voo das gaivotas e o seu grasnido, descalcei os pés para os
ferir nos seixos do mar e arregacei as mangas para sujar as unhas no húmus
da serra. Era esse, pelo menos, o desenho e o sulco da caneta no papel – e
quando alevantava os olhos das folhas já escritas e os amandava para lá das
janelas ‘té os picos, tudo o que dizia era verdadeiro e o que dizia era o que
sentia.
Quem sou eu? Quem sou eu aqui deste lado do espelho?
Aqui não sou nada que outro não seja (mas meçam-me pela rasa mais
pequena). E não quero ser mais, nem quero ser menos. Estou entre iguais
(porque agrupamo-nos entre iguais). E estou literariamente melhor do que
na terra, porque não preciso de escrever para que o que mais me sensibiliza
ganhe forma e fique do meu tamanho.
Trouxe comigo a amada luz clara das ilhas e ando sempre a espargi-la no
verde e na água por onde caminho. Na Atlântida celeste encontrei-me
comigo mesmo: sei quem sou.
V. N./aps
12/09/2014
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Poemas de Pentti S. (Espírito)

Pois é
Antes de morrer costumava pensar
Que se houvesse vida depois da ida
Ela seria uma coisa desconhecida.
Mas não. Houve vida e afinal
Foi uma coisa conhecida.
Sobejamente e sem surpresa
Porque sonho e realidade
Não fazem grande diferença,
E como isto que é também já foi
Não constitui por isso novidade.

Quando um dia regressar ao mundo dos homens (se for ao mesmo mundo que
eu regresso) o mais certo é que não me lembre que fui Pentti Saarikoski.
Pode dar-se que tome contacto com a obra literária que anteriormente deixei;
ainda que me pareça algo familiar, não deixarei de pensar que o autor era doido.
Ainda bem se assim for, pois quer dizer que a mudança aconteceu e é efetiva.
(«Tudo é feito de mudança», disse um outro, mas grande, poeta.)
Mas o estranho nisto tudo, e que me levou a esta reflexão, é precisamente a
possibilidade de encontrarmo-nos connosco próprios e vermos um estranho, de
termos o passado próprio entre as mãos e desconhecê-lo nosso.
Em situação limite, teremos que estudar na escola a genialidade que os
académicos nos atribuem - e reprovarmo-nos [repudiando a obra] de tão bem
percebermos aquele suposto outro autor.
Penso nisto e acho extraordinariamente engraçado. Aliás, tantas coisas há que
penso que acho extraordinariamente engraçadas.
O mundo – a vida – é um relógio muito bem feito.
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Carta de uma Célula
Sara Rodi

Querido ser,
Quem te fala é talvez a parte mais ínfima de ti, aquela que, de tão minúscula, tantas vezes
esqueces, preocupado que estás com tudo aquilo que existe fora de ti. Mas eu sou tu e tu
és eu. Desde o princípio de tudo, quando o nada deu lugar à matéria, e esse tudo se foi
desfiando, como um gigantesco novelo de lã.
Memória desse tempo não tenho. Sou como tu: de tanto ter nascido e morrido, esqueço-me
daquilo que aqui me trouxe. E nasço sempre como se fosse a primeira vez. Fundo-me,
multiplico-me, estico, cresço, vivo e morro. Tu não pensas em mim como eu não penso em
ti. Simplesmente deixo-me acontecer.

Mas hoje, querido ser, porque te lembraste de mim, eu lembrei-me de ti e lembrei-me de
tudo. Porque há sempre um momento, no nosso percurso, em que precisamos de recordar
o que somos e porque fazemos o que fazemos, vida após vida. É nesse singelo momento
que tomamos consciência de tudo, do que já fomos, do que somos e do que temos para
ser. Percebemos que somos insignificantes para o Todo, mas que essa insignificância é
absolutamente significativa, para cada um de nós.
Hoje, quando olhaste para mim, eu estava a brincar com as minhas irmãs, com a alegria e
a inocência que tu também tens dentro de ti (não te esqueças que tu és eu e eu sou tu).
Rodopiámos umas com as outras, abraçámo-nos, mergulhámos e viemos ao de cima.
Ouvias as nossas gargalhadas? As nossas gargalhadas são as tuas. Nós gargalhamos
dentro de ti quando tu estás bem, repousado, feliz, em sintonia com o melhor de ti mesmo e
o melhor de tudo aquilo que existe à tua volta.
Mas tu nem sempre és assim, lembras-te? Não te culpes, não fiques triste. Toma apenas
consciência daquilo que és e daquilo que fazes. Sabes que sempre que te agrides, com
palavras e ações, nós sofremos contigo. Imagina que estás serenamente a dar um
mergulho na praia e de repente a terra à tua volta começa a agitar-se. Não sabes por que
razão decidiu a Terra tremer, não sabes o que fazer, não sabes como pará-lo. E as águas
onde te moves começam também a agitar-se violentamente. És arrastado por ondas
gigantes e, à tua volta, assistes à morte e à destruição de tudo o que podia ser belo e
harmonioso. Revoltas-te e perguntas porquê. Mas não há forma de voltar atrás. Apenas
podes reconstruir-te nessas perdas, viveres tudo de novo, procurares outra vez a beleza e
a harmonia que perdeste.
Assim vivo eu e as minhas irmãs dentro de ti. Na paz de tudo o que existe, até que decides
agitar-te, provocar um terramoto ou deixar-te afetar por ele. É certo que às vezes não terás
como evitá-lo. Às vezes estás apenas a ser vítima dos terramotos dos outros. Mas preciso
que entendas que, sempre que te agitas, nós sofremos as consequências disso. A beleza e
a harmonia de tudo aquilo que vivemos dentro de ti é quebrada. À minha volta, assisto à
nossa destruição, que é também a tua destruição. Vejo as minhas irmãs a adoecerem e a
morrerem, perguntando-se porquê. E eu pergunto-me porquê também. Por que tantas
vezes te tentas destruir por dentro, com aquilo que comes, aquilo que consomes, a forma
como vives, a forma como lidas com os outros, como geres os teus sentimentos e lidas com
as tuas ações e as dos outros também.
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Nós somos a tua vida, nós queremos dar-te vida, querido ser, mas quando nos destróis, é
possível que não te consigamos salvar. E nós tentamos – como tentamos! Como uma
guerra, dizemos umas às outras que temos de lutar por ti. Unimo-nos, esforçamo-nos. Mas
sabes que às vezes as guerras cansam e o entusiasmo esmorece. Às vezes as minhas
irmãs perdem as forças e desistem de lutar. Desertam. Ou simplesmente deixam-se morrer,
e a morte alastra-se como uma praga. Deixamos de ter forma de lutar e morremos todas
contigo.
Outras vezes, cansadas de lutar, algumas das minhas irmãs revoltam-se. Fazem de tudo
para te chamar a atenção. Atacam-te aqui e ali, manifestam-se, provocam-te dor e
sofrimento. Gritam-te que pares, mas tu nem sempre consegues entender. Não paras para
nos ouvir. Queixas-te ao mundo do que se passa dentro de ti, quando nós suplicamos, cá
dentro, que nos ajudes a salvar-te. Que mudes o que tens de mudar, para continuarmos a
ser o que sempre fomos, o que tanto podemos vir a ser.
Claro que um dia morrerás e nós morreremos contigo. Existimos para isso mesmo, para nos
renovarmos a cada dia, em cada vida. Mas nós trabalhamos com alegria para que tu possas
experimentar todas as alegrias da existência. Para que tu possas rir, brincar a abraçar o
mundo como nós te abraçamos, dentro de ti. Não podemos evitar a morte, a tua e a nossa
contigo. Mas podemos dar sentido a cada dia da nossa existência. Usufruindo em pleno
dessa grande alegria que é viver cada momento.
Por isso te peço, querido ser, cuida de nós o melhor que puderes, para que nós te possamos
ajudar a seres quem tu podes ser. Escuta-nos, dialoga connosco e protege-nos das
agressões que puderes, para que nós possamos também proteger-te daquelas que não
puderes evitar.

A sempre tua,
Célula
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Não abandone a sua igreja
Margarida Azevedo

Já passaram muitos anos, tantos como trinta, que, após uma conferência na
Federação Espírita Portuguesa, na sua antiga sede na rua Maestro Pedro de Freitas Branco,
nos foi colocada a seguinte questão:
- Estou muito desiludido com as igrejas. Já percorri várias e são todas a
mesma coisa. Cheguei a esta triste conclusão porque tenho verificado que todas dizem uma
coisa e os seguidores fazem outra bem diferente… Diga-me, qual a que devo seguir?
A plateia, composta por umas dezenas de pessoas num sábado à tarde
tépido, entre o Rato e o Príncipe Real, em Lisboa, cujas idades oscilavam entre os avós e os
bisavós de quem escreve estas fracas linhas, ficou na espectativa do que a rapariguinha de
vinte e um anos iria responder.
- O seu problema começou logo que deixou a primeira. Abandonar uma igreja
porque deseja encontrar a perfeição é a pior coisa que pode fazer. Todas elas são feitas por
homens e mulheres, logo imperfeitas como eles/elas. Por outro lado, se acha que os seus
seguidores são tão imperfeitos é porque se julga a si superior. Então porque não ficar na
igreja para, como o seu comportamento exemplar, arrastar os demais fiéis?!
A respeitável plateia fez silêncio, daquele silêncio tumular em que nem se
ouviam as moscas porque não as havia; se as houvesse, seria apenas o seu zumbido irritante
que toaria no ar calmoso da sala. No entender de toda a gente, a rapariguinha safara-se,
mesmo para os ilustres advogados presentes, batidos nas lides da espiritualidade.
Estar numa igreja não é apenas uma questão de fé, mas também de exemplo
ético, o lado humano do que de mais humano tem quem vive neste mundo, ainda terá sido
acrescentada qualquer coisa deste género.
De facto, volvidos todos estes anos, já agora na casa dos cinquenta, damonos conta de que o problema persiste. É o eterno retorno da velha procura da perfeição
onde ela não existe.
Perseguir um ideal de beatitude, de encontro com o divino, pode-se fazê-lo
em qualquer parte, nem tão pouco requer a adesão a um ideal religioso. Qualquer ateu
pode ser tão correto como o maior dos crentes ou os mais tementes de Deus ou os mais
livres e tolerantes dos fiéis.
A natureza humana esconde realidades, por vezes tão complexas que apetece
dizer que a nossa vivência rumo à Perfeição é um rococó espiritual em que, a cada vida que
passa, acrescentamos alguma cor, alguma forma, algum traço arquitetónico invulgar.
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Abandonar a igreja porquê e para quê? Lute para que ela se torne melhor.
Sinta-se útil no processo de crescimento do grupo de que ela é responsável. Tenha
presente que é cristão porque nasceu no Ocidente, é hindu porque nasceu na Índia, é
islâmico porque nasceu no Próximo Oriente. Quando desencarnar irá para onde os seus
pensamentos o transportarem, os comportamentos o definirem; preze a Deus que o
processo de desenraizamento seja rápido para que, ao reencarnar, possa fazer parte de
outro grupo a fim de cumprir nova missão em outro lugar qualquer.
Porém, se por alguma razão, ainda nesta vida, tiver que abandonar a sua
igreja, que seja porque esta já não corresponde às suas necessidades de fé e espirituais.
Mas pense bem, pense muito bem. Uma igreja é um mundo afetivo, muito mais que mera
ideologia, é um mistério, é muito complexa.
Se mudar de religião, então ainda maiores os cuidados. Deixar de ser cristão
para ser budista, ou de outro grupo macro qualquer, é o mesmo que ir viver para outro
planeta. Há sempre marcas que ficam, há sempre o inevitável arrastar daquilo que o berço
ofereceu. São os contágios próprios da fé, polarizantes dos novos credos.
Não faça da nova igreja, ou da nova doutrina, uma forma de denegrir a
primeira que lhe deu o leite, um meio de a ridicularizar. Não seja um ingrato religioso, pois
está a fazer do novo grupo aquilo para que ele certamente não foi criado. Não seja azul
agora porque está contra o verde de ontem. Não transporte um Não de asco da velha
igreja para um Sim resplendoroso da nova. Vai cair redondo no chão, esborrachar-se na sua
insensatez. Não polua as igrejas, nem a velha nem a nova.
De flor em flor, o inseto transporta o pólen fazendo brotar nos sítios mais
incertos a flor que perfuma e enfeita. O vento dá uma ajuda. É sempre assim e assim o
será.
Se procura o bem-fazer, então sabe que em qualquer lugar, mesmo no sítio
mais inóspito, há sempre terreno propício para concretizar tão grande querer. Tome
atenção aos seus caminhos da fé, pois eles são uma coisa muito séria, a mais séria de
todas.
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§ Não-Violência é um termo que se refere a uma série de conceitos sobre moralidade, poder e
conflitos que rejeitam completamente o uso da violência nos esforços para a conquista de objetivos
sociais e políticos. Geralmente usado como sinónimo de pacifismo, a partir do meio do século XX
passou a ser aplicado também a confrontos sociais que não usem violência, bem como movimentos
políticos e filosóficos que tenham aderido aos mesmos conceitos.
Atitude de resistência (à opressão, à colonização, ao poder, etc.) que recusa o exercício da violência
e se apoia num domínio de si, que se abre em amor da humanidade e conta com a força do
contágio.
Violência: ato que se exerce com força contra um obstáculo. De onde:
comportamento de uma pessoa contra uma outra que ela considera um
obstáculo à realização do seu desejo.

§

A maioria dos adeptos da não-violência fizeram esta opção por aspetos religiosos, éticos ou
estratégicos. Nos dois primeiros casos, ela é usada como princípio de integridade e respeito à
condição humana. No último, trata-se tão só de uma questão circunstancial, em que essa prática se
faz útil. Contudo, podemos encontrar estes três aspetos coexistindo em um mesmo movimento de
não-violência.

§

No mundo atual, a não-violência vem
sendo amplamente usada em movimentos
pelo trabalho, pela paz, pelo meio ambiente
e pelos direitos das mulheres.

§

Outra maneira de usar a tática de nãoviolência é visando direcionar a opinião
pública (principalmente a internacional)
contra regimes políticos extremamente
repressivos, expondo ao mundo os excessos
cometidos contra manifestações de cunho
pacífico.
Teoricamente, isto faria com que a comunidade internacional passasse a pressionar os dirigentes
desses regimes.
A não-violência ensina que o poder de uns depende da cooperação de muitos outros. Assim, a nãoviolência faz desmoronar o poder dos dirigentes quando consegue extinguir grande parte desta
cooperação — um punhado de pessoas não pode mandar em milhões de outras se elas se recusarem
a obedecer.
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§ Em ações político-reivindicatórias, não-violência e desobediência civil geralmente se somam.
§ As ideias não-violentas são radicalmente diferentes das ideias convencionais sobre resolução de
conflitos. No entanto, seus princípios fazem parte do senso comum: só por meios justos pode-se
alcançar um fim justo. Quando Gandhi disse que os meios podem ser comparados a raízes e o fim a
uma árvore, referia-se ao objeto central de uma filosofia que alguns denominam “Política
Prefigurativa”.
Politica prefigurativa – conceito relacionado ao de ação direta,
semelhante a ética de ação.

No Sermão da Montanha, Jesus comparou os meios a árvores e os fins aos frutos: “Pelos seus frutos
os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Toda árvore boa
dá bons frutos; toda árvore má dá maus frutos” (Mt 7, 16-17).

§ Os propositores da não-violência explicam que as ações do presente inevitavelmente repercutirão
na forma como a sociedade se organizará no futuro. É irracional tentar construir uma sociedade
pacífica pela violência, ou uma sociedade honesta pela desonestidade (que também é uma forma de
violência). O que começa mal não pode acabar bem.

§

Alguns divulgadores da não-violência, como os Anarquistas Cristãos e os Ativistas Humanistas,
defendem que devemos respeitar e amar nossos oponentes. Este é o princípio que mais se aproxima
das justificativas religiosas e espirituais para a não-violência, como pode ser visto no Sermão da
Montanha:
“Tendes ouvido o que foi dito: Amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem.
Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como
sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam,
que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim
como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5, 43-48).
(O princípio do respeito aos oponentes também pode ser visto no conceito
Taoísta do wu-wei, ou na filosofia da arte marcial Aikido, ou no conceito
budista de metta (amor fraterno entre todos os seres vivos) e no princípio
de ahimsa (não-violência entre todos os seres vivos), também presente no
hinduísmo.)

§

A não-violência entende que o fim resulta dos meios, num ciclo de causas e efeitos que se
correlacionam e se estendem numa espiral evolutiva. Desta forma, a paz não pode ser obtida por
métodos violentos e repressivos. Uma “paz” que se pretenda obter pela opressão cessa assim que os
instrumentos repressivos deixam de ser usados. Não haverá uma paz real enquanto ela não se
estender a todos os indivíduos de uma sociedade.
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Uma médium: Eusápia Palladino
Itália, 1845 - 1918

A mediunidade de Eusápia Palladino marca um estágio importante na
história da pesquisa psíquica porque foi ela a primeira dos médiuns de
fenômenos físicos a ser examinada por um grande número de homens de
ciência. As primeiras manifestações que ocorriam com ela consistiam no
movimento de objetos sem contato, a levitação de objetos e de si própria,
o aparecimento de mãos materializadas, de rostos, de luzes, além da
execução de músicas em instrumentos sem contato humano.
Aos 22 anos começou a sua educação espírita dirigida por um ardoroso
conhecedor do assunto chamado Damiani, cuja esposa havia sido
aconselhada por um espírito chamado John King, a procurar Eusápia, pois
esta tratava-se de uma poderosa médium através da qual ele deveria
manifestar-se.
Sua primeira apresentação ao mundo científico europeu foi através do
professor Chiaia, de Nápoles, que em 1888 publicou num jornal de Roma
uma carta ao professor Lombroso, dando detalhes de suas experiências e
convidando esse célebre alienista a fazer observações diretas com a
médium. Só em 1891 Lombroso aceitou o convite e em fevereiro daquele
ano fez duas sessões com Eusápia, em Nápoles. Converteu-se e escreveu:
"Estou cheio de confusão e lamento haver combatido com tanta
persistência a possibilidade dos fatos chamados espíritas". Sua conversão
levou muitos cientistas importantes da Europa a investigar e daí em
diante a Sra. Eusápia Palladino esteve ocupada durante muitos anos em
sessões experimentais.
As sessões de Lombroso em Nápoles, em 1891, foram seguidas pela
comissão de Milão em 1892, que contava com o professor Schiaparelli,
diretor do Observatório de Milão, o prof. Gerosa, catedrático de Física,
Ermacora, doutor em Filosofia Natural, Aksakof, conselheiro do Estado do
Tzar da Rússia, Charles du Prel, doutor em Filosofia de Munique, e o prof.
Charles Richet, da Universidade de Paris. Foram realizadas 16 sessões.
Depois veio a investigação em Nápoles, em 1893; em Roma, entre 1893 e
1894; em Varsóvia e na França em 1894 - esta última sob a direção do
prof. Richet, de Oliver Lodge, de Mr. F. W. M. Myers e do Dr. Ochorowicz;
em 1895, em Nápoles; e no mesmo ano na Inglaterra, em Cambridge, em
casa de Myers, em presença do professor, de Mrs. Siddgwick, de Sir Oliver
Lodge e do Dr. Richard Hodgson. Foram continuadas em 1895, na França,
em casa do Coronel de Rochas; em 1896 em Tremezzo, em Auteuil e em
Choisy Yvrac; em 1897 em Nápoles, Roma, Paris, Montfort e em Bordeus;
em Paris, em novembro de 1898, em presença de uma comissão de
cientistas, composta dos Srs. Flammarion, Charles Richet, A. de Rochas,
Victorien Sardou, Jules Claretie, Adolphe Bisson, G. Delanne, G. de
Fontenay e outros. Em 1901 no Clube Minerva, de Genebra, em presença
dos professores Porro, Morselli, Bozzano, Venzano, Lombroso, Vassalo e
outros. Houve muitas outras sessões experimentais com homens de
ciência, tanto da Europa quanto da América.
Ao final de tantos anos de factos comprovados e de amorosa dedicação ao Espiritismo, essa
mulher de singular bondade de coração, que a levava a distribuir o que ganhava com a pobreza
para aliviar os seus infortúnios e que sentia imensa piedade pelos velhos e pelos doentes,
recebia o apoio e a concordância dos mais renomados cientistas que a testaram.
http://www.gesp.org.br/biografias/bioeusapia.htm
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Segundo: amar-se
Arlindo Pinho
“Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da
Humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se
verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos
indivíduos” (LE cap. 29, item 350)

Jesus afirmou que se cumpríssemos apenas 2 das leis divinas, estaríamos cumprindo
todas as outras: “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”. Parece tudo
simples, no entanto, não sei se ainda hoje, passados mais de 2000 anos depois que recebemos esta
informação, conseguiremos encontrar alguém capaz de o fazer na perfeição, e torna-se evidente que
só as estará cumprindo quem as cumprir na perfeição.
O que temos que aprender, os vícios que temos que vencer, as virtudes que temos
que adquirir para o conseguir, é que são a grande dificuldade, e na verdade, nós temos que ir
aprendendo a cumprir essas duas leis por partes. Primeiro, porque para amar verdadeiramente a
Deus, não podemos fazer nada que possa desagradá-lo, ou seja, nada que infrinja a verdadeira justiça
para com todos e para com tudo, segundo, porque temos que amar o próximo, mesmo que ele seja
um inimigo, e antes disso, para o conseguirmos fazer, temos que amar-nos a nós mesmos, e é aí que
está o nosso maior problema, é que para nos amarmos, temos que nos perdoar primeiro, e são tantos
os erros que temos cometido ao longo das nossas vidas, que nos deixam a consciência demasiado
pesada, principalmente se não compreendermos como funciona na realidade a lei da evolução
espiritual, “a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação”, nestas duas leis está contida toda a
verdadeira justiça.
Muitas vezes desejamos amar a família mas deixamo-nos levar por estranhas
fantasias que nos inclinam para a ilusão dos sentidos fora do lar.
Desejamos assumir compromissos ao serviço do bem e em muitas ocasiões
tombamos nas armadilhas do desânimo ou presos na rotina de realizar por obrigação, sem
gratificações de profundidade.
Desejamos ter uma conduta moral elevada, contudo, quantas vezes “vozes
interiores” nos relembram culpas e limitações, levando-nos a acreditar que somos ainda muito
imperfeitos para conseguir essa meta, criando assim bloqueios psicológicos que nos fazem muitas
vezes desistir, ainda que temporariamente, desse caminho de iluminação interior que nos leva ao
Auto Amor.
O pior efeito dessa queda psicológica é acreditarmos que não merecemos ser felizes,
pondo em ação um sistema mental de cobranças intermináveis e uma autoflagelação, ambas, em
muitas ocasiões, sustentadas e induzidas por adversários espirituais astutos e especialistas em
vampirizar energias das sensações, gerando situações neuróticas de perfeccionismo e puritanismo
quase incontroláveis.
Mas comecemos então do início: Como sempre o temos dito, olhemos para dentro de
nós; as coisas que fizemos no passado e hoje nos envergonham, os atos ou atitudes que prejudicaram
os outros, as coisas corretas que deixamos de fazer por orgulho e vaidade, os erros que cometemos
por arrogância e prepotência, etc. etc. etc.
Escolhas mal sucedidas, o voluntario esquecimento de nossos deveres no passado,
trouxeram-nos o fruto amargo dessas sementeiras infelizes que fizemos sob o manto de ilusões de
prazeres físicos e materiais.
Apesar de tudo isso, que também faz parte de nós, teremos que passar a amar-nos,
tal como somos; tudo o que fizemos, faz parte do nosso caminho, e foi esse que trilhamos e não
outro, assim, apenas temos que começar a trabalhar, enfrentando nossas sombras do passado sem
odiá-las, porque foram produto da nossa ignorância, corrigindo o que não fizemos bem,
compensando as coisas em que prejudicamos os outros e continuar a avançar. Mas só poderemos
fazê-lo se o reconhecermos, aceitarmos e nos perdoarmos, para libertar a consciência.
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Esqueçamos os pecados do passado devido
a essas escolhas infelizes e precipitadas, e perdoemo-nos. Jesus
disse que deveríamos perdoar 70 x 7 vezes, ou seja, sempre, e isso
inclui o perdoar a nós mesmos.
Infelizmente, as religiões existentes ao longo dos
tempos, não souberam educar-nos para a elevação espiritual
verdadeira, e, antes pelo contrário, na maioria dos casos, utilizaram
nas para fins egoístas e mesquinhos, acabando por edificar em
nossas mentes, ao longo de seculos de uma superficialidade moral,
a imagem de um pecador e miserável, indigno até do paraíso,
quanto mais do céu, que todos esperamos alcançar.
A lei de causa e efeito não para, e só deixamos de colher o efeito, anulando a causa. A
causa pode sempre ser anulada de duas maneiras: por vontade própria, em atos de amor para
compensação dos erros, “um ato de amor apaga a multidão dos pecados”, disse Jesus, ou esperando a
atuação da lei sob o efeito do sofrimento, o que não deixa de ser mais uma falha voluntaria, por falta de
vontade nossa em nos melhorarmos mais rápido.
Não sabemos o que é Deus para poder imaginá-lo, no entanto precisamos senti-lo em
nós e em tudo o que nos rodeia para não desistirmos de aprender esse Auto amor. Renovar a forma de
sentir é o caminho libertador em favor da autorrecuperação espiritual.
Amarmo-nos, é fundamental, imprescindível mesmo, para iniciarmos um recomeço da vida espiritual
rumo á liberdade.
Aprender o” Auto Amor”, é arar a terra para “ser”.
“Ser”, é o verbo que traduz o anseio evolutivo do existir em plenitude, feliz, dirigindo-se
para Deus.
Tudo começa pela nossa vontade, em seguida devemos pedir as forças necessárias
através da oração, o mais poderoso meio de nos ligarmos a Deus, em seguida, a caridade, também com
nós mesmos. Caridade connosco é o desafio do auto amor.
Podemos sentir ainda no fundo da alma intensa amargura ante as faltas e deslizes a que
descuidadamente nos permitimos. Podemos ter um sentimento de indignidade tomar conta da nossa
alma, quando fizemos o que não devíamos, ou deixamos de fazer o que devíamos, no entanto jamais
devemos desfalecer, pois sabemos que o Pai, conhecendo os nossos propósitos, jamais deixará de nos
conceder o necessário á nossa caminhada até Ele.
Os sentimentos do passado não se harmonizam com os desejos louváveis que temos. Ter
os bons propósitos agredidos pela acusação da consciência em razão do passado, não funciona. É uma
das maiores expiações para o aprendiz sincero da conduta moral elevada, segundo as leis divinas do
Evangelho.
O bem que desejamos nem sempre conseguimos viver e manter, menos ainda senti-lo,
porem teremos que ter sempre vigilância e fé. É essa a trajetória “natural” do regresso ao encontro do
“Ser”.”
“Existir para Deus”, em nosso caso, implica vencer todas as “expiações do sentir”,
trilhando o caminho reeducativo da atitude em favor do renascimento do ser glorioso e generoso preso
sob a carga de nossos defeitos e erros.
Jamais poderemos desistir desse compromisso de melhora para conseguirmos amar-nos.
Infalivelmente, esse reencontro com o amor se dará em algum momento da nossa vida, pois sabemos
que é um fatalismo das leis Naturais e Universais.
Allan Kardec diz-nos que o “aperfeiçoamento individual” é o fermento das
transformações sociais, e isso exige cuidados pessoais dos quais, alguns deles, só poderemos dar ao outro
na medida em que os aplicarmos a nós, sem que isso, em momento algum, signifique vaidade e
preocupação personalista.

14

O que devemos fazer:
- Vigiar nosso mundo emotivo tendo em conta que
ninguém é indigno de Deus, seja em que situação
for, e recomeçar sempre. Sentir-se indigno da
bondade do Pai é apenas sintoma da melhora e
sinceridade da nossa parte, e apenas devemos
reconhecer o erro para não voltar a escorregar.
- Perdoar-nos quantas vezes forem necessárias e
retomar sempre o caminho da luz.
- Aceitar-nos como somos e seguir em frente.
- Não guardar o sentimento de hipocrisia, derivado
do orgulho, pois ele tentará de todas as formas
fazer-nos desacreditar das nossas escolhas ainda
vacilantes e pouco sólidas do novo caminho.
Hipocrisia só existe quando o desejo e a atitude
são precedidos pela intenção deliberada, em
contraposição ao que já conhecemos.
- Jamais desistir.
A autorrecuperação é como estar
em convalescença na enfermaria da vida e exige
cuidados sem interrupção. Um dia, o curativo da
oração, outro a injeção do ânimo, outro a
medicação amarga do enfrentamento das nossas
doenças, em outro ainda, a necessidade caridosa
de uma pessoa amiga para orientar-nos.
Teremos com certeza algumas
recaídas, febre de ilusão, dores do desapego,
cansaço da ansia pela melhora, incómodos na
cama das provações diárias, dificuldades para com
as necessidades básicas, sono indisciplinado
trazendo fadiga, o alimento que não desejaríamos
causando-nos a fome de esperança, o banho
limitado impedindo-nos a sensação de leveza e
bem-estar.
Apesar de tudo isso, o tratamento
está a ser concretizado, mesmo que não o
percebamos. Por isso há que ter paciência também
com nós mesmos e não pararmos de amar-nos.
O amor em si mesmo é uma lição
profunda e difícil, porem, não é impossível.
Jesus
deixou-nos
todas
as
instruções, todos os ensinamentos e a luz para
todo o caminho que nos conduz ao Amor, por isso
disse: “Primeiro Amar a Deus (conhecer e cumprir
as suas Leis). Segundo Amar o próximo como a nós
mesmos, ou seja: Amar-nos e Amar o Próximo
(estudar os seus ensinamentos para alcançar o
Auto Amor e em seguida exterioriza-lo para todos
os que nos rodeiam: o Próximo).
Na verdade, assim, temos 3
mandamentos: Amar, Amar e Amar. Sempre. Ou
será apenas 1?
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Notícias de outubro

Desde 23 de outubro de 2006, com Jesus, a apontar caminhos
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