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Moacir Lima

Sabemos que, contemporaneamente, a ciência é entendida como uma estratégia sobre o
fenômeno.
A adequada estratégia permite o recorte do objeto e sua definição na teoria que o propõe.
Uma vez definido o objeto, começa a grande tensão entre dois tipos de conteúdos que irão
determinar a permanência ou não dele e de suas propriedades.
Aqui nos referimos à grande tensão interna que impulsiona o conhecimento científico: o conteúdo
descritivo e o conteúdo explanatório.
De uma compatível e razoável dose de poder explanatório e poder descritivo sobrevivem as
teorias científicas.
Explicando.
O poder explanatório reside na capacidade de a teoria de explicar os porquês.
O descritivo está na possibilidade de, a partir dos porquês e à luz de sua existência, descrever
acontecimentos.
Assim, uma aula de anatomia em que se examina um coração, parte por parte, dá uma descrição
adequada daquele órgão. Estamos descrevendo componentes.
Uma teoria a respeito da função, do comportamento de cada elemento, está no terreno
explanatório.
Intuitivamente, percebemos a necessidade dos dois conteúdos e de sua compatibilidade e
complementaridade para uma satisfatória interpretação dos fenômenos.
Um exemplo trivial:
O marido chega tarde em casa e a mulher pergunta:
- O que aconteceu?
Resposta: - Eu me atrasei.
A resposta é cem por cento explanatória, até por ser óbvia.
Entretanto, apesar de seu enorme poder explanatório, ela não satisfaz.
O diálogo dificilmente terminará por aí.
Seguir-se-á a pergunta:
- Como? Fazendo o quê?
Busca agora a cônjuge uma descrição do fato.
Uma resposta do tipo “encontrei amigos no bar e ficamos conversando até tarde” completará a
primeira, trazendo-lhe poder descritivo.
Uma nova pergunta do tipo: “Por que isso está acontecendo?” nos levará a um chamado
metanível.
Assim, uma teoria fatalista sobre o mundo e nossa vida, do tipo “tudo acontece porque Deus quer”
terá altíssimo poder explanatório mas nenhuma capacidade descritiva.
Será difícil compatibilizar esse querer divino com os fenômenos descritíveis do dia a dia.
Não teremos uma relação de causalidade adequada.
Ao estabelecer uma estratégia sobre o fenômeno, busca a ciência elaborar uma teoria com poder
explanatório e descritivo. Vale dizer que a mera descrição não permite generalizar. Por isso, não leva à
universalidade sempre buscada em ciência.

Por outro lado, objetos teóricos de poder explanatório não associado à descrição dos fatos levam
a teorias inaplicáveis e, consequentemente, vazias.
Ainda devemos considerar que, uma vez estabelecida a teoria, é ela frequentemente questionada
pelos céticos.
Questionar-se-ia, por exemplo, por que aceitar os postulados de Euclides em sua geometria?
Por que aceitar a ideia de força na Mecânica Newtoniana?
Estaríamos pretendendo discutir, nesse caso, não a teoria, mas os princípios que legislam sobre
ela, o que não pode ser feito no mesmo nível.
Estamos adentrando nos domínios da filosofia da ciência.
Esse é o nível metateórico em que podemos discutir os princípios que legislam sobre a teoria.
E aos céticos não razoáveis, para evitar a interminável sucessão de perguntas referentes aos
princípios, do tipo “e quem me diz ou prova que devo aceitar isso ou aquilo” convém informar:
Em filosofia da ciência não há decidibilidade, mas graus de plausibilidade, apenas.
Podemos observar que a Teoria da Ciência dos Espíritos e sua Filosofia, atendem
magnificamente os pressupostos básicos para a consideração de sua notável relevância.
Partimos do espírito e sua imortalidade e, a partir desse pressuposto, se consegue explicar e
descrever, de modo lógico e complementar a aventura do homem em suas vidas sucessivas exercendo
a volição de aprendizagem e progresso na senda do amor.
A fé raciocinada nos permite questionar e as respostas adequadas vão surgindo num
encadeamento lógico extraordinário que demonstra a completude da teoria.
Só o entendimento adequado da Doutrina dos Espíritos explica a bondade e a justiça da
Inteligência Suprema, dando-nos o conhecimento que liberta e a capacidade de amar um Deus justo e
perfeito.
Examinemos as diferenças entre os homens. Descrevâmo-las. Só a reencarnação compatibiliza a
ideia de um Deus justo, que por isso mesmo deve dar a todos as mesmas oportunidades, com as
enormes diferenças que vemos entre todos. E o livre arbítrio explica e permite descrever o caminho da
execução da justiça em nossas vidas.

Filipa Ribeiro

A mediunidade é um instrumento essencial para o aprimoramento do próprio e para auxílio do sofrimento
noutros, encarnados ou desencarnados. No que toca ao tema da mediunidade é fácil focar no ego, orgulho,
ambição e pouco no trabalho interior, sendo este o maior propósito de se ser médium.
Vejamos: podemos definir mediunidade como a capacidade que temos de perceber a influência ou promover a
comunicação dos Espíritos. N’O Livro dos Médiuns – cap. XIV, Allan Kardec assegura serem raros os que não têm
essa percepção. Para Emmanuel, é aquela luz que seria derramada sobre toda carne. É atributo do Espírito,
património da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Em algumas pessoas a
mediunidade é ostensiva e precisa ser disciplinada; noutras jaz latente, podendo revelar-se episódica. Numa
definição mais circunscrita, a mediunidade tem um aproveitamento mais limitado, aplicando-se às pessoas
dotadas de uma capacidade intercessora, seja para a produção de efeitos físicos, seja para transmitir o
pensamento dos Espíritos pela escrita ou pela palavra. Para o Codificador, a mediunidade de efeitos físicos são
as materializações, curas, transfiguração, pneumatofonia, pneumatografia, e a mediunidade de efeitos
intelectuais são a intuição, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, dentre outras.
Ora, por vezes, há um grande foco da parte dos centros espíritas no chamado ‘desenvolvimento da
mediunidade’. O estudioso espírita Jorge Hessen refere a este respeito: “considerando que mediunidade é a
“luz derramada na carne”, então ela é natural, e portanto inerente a todos os homens. Nenhuma pessoa
necessitará forçar o “desenvolvimento” da mediunidade, até porque, nesse território, toda a espontaneidade é
imperiosa. É extremamente importante expor que a mediunidade não pode ser produto de afoiteza em
qualquer sector da atividade doutrinária, pois que, em tal contexto, avigoramos a lembrança de que toda a
espontaneidade é imprescindível, ponderando-se sempre que as empreitadas mediúnicas são conduzidas pelos
instrutores do plano espiritual”.
Ainda sobre a questão do desenvolvimento mediúnico, Hermínio Corrêa de Miranda, no utilíssimo livro Diálogo
com as Sombras, assevera que “a mediunidade, salvo casos especiais, não deve ser desenvolvida isoladamente
e sem apoio dos livros essenciais ao entendimento dos seus componentes básicos”. Alerta ainda o autor: “Não
nos esqueçamos de que a técnica do desenvolvimento mediúnico ainda exige atenção, acompanhamento e
orientação pessoal de alguém que tenha condições morais e doutrinárias para fazê-lo”. Outras duas condições
importantes para que este desenvolvimento tenha lugar é, acrescento eu, objectividade e desapego.
Objectividade na avaliação da pessoa a quem se quer que desenvolva ou exercite a mediunidade, objectividade
nos propósitos do grupo (p.ex., se estão mais focados no Espiritismo ou nas actividades do respectivo centro) e
desapego de todos em relação ao exercício da própria mediunidade e do seu uso no contexto das actividades
de uma casa espírita.
Diz-nos ainda Jorge Hessen, “o principal desígnio da mediunidade, sobretudo a ostensiva, é a correção dos
desacertos praticados, nesta vida e noutras encarnações. Considerando que o médium precisa praticar os
valores cristãos para ser leal ao seu programa espiritual, vai ajustando as tendências de reassumir os erros
contidos no pretérito recente ou remoto. O atendimento pela psicografia, psicofonia, seja para orientação de
encarnados ou de desencarnados, cura física e espiritual, clarividência ou clariaudiência ou qualquer outra
manifestação mediúnica, permite sempre ao médium a correção dos seus”.

Desenvolver a mediunidade é, pois, “apurar e disciplinar a
sensibilidade espiritual, a fim de tê-la nas melhores
condições possíveis de manifestações, e aprender a
empregá-la dentro das melhores técnicas e visando às
finalidades mais elevadas” e abrange empenho, estudo e
conhecimento doutrinário, técnico e moral”, reforça
Therezinha de Oliveira no livro Mediunidade e seu
desenvolvimento. Ainda nesta obra Therezinha de Oliveira é
clara sobre quando insistir ou não no desenvolvimento
mediúnico: “Não se deve colocar em trabalho mediúnico
quem apresente perturbações. Primeiro, é preciso ajudar a
pessoa a se equilibrar psiquicamente, através de passes,
vibrações e esclarecimentos doutrinários. Conforme o caso,
se recomendará, também, a visita ao médico, porque a
perturbação pode ter causas físicas caso em que o
tratamento compete à medicina. Para o desenvolvimento
da mediunidade, somente deve ser encaminhado quem
esteja saudável, equilibrado, e doutrinariamente
esclarecido e conscientizado”. Isto parece algo básico e de
puro bom senso. Porém, nem sempre isto se verificará na
Casa Espírita com os seus trabalhadores, seja por
negligência, seja por desconhecimento sobre como fazer o
melhor uso da mediunidade e em que condições. Diríamos
que um défice nos trabalhadores da casa espírita é o défice
de leituras pedagógicas sobre a mediunidade e prática
concreta dos ensinamentos de Jesus, tal como explicitado
no ESE, de Allan Kardec. Ou seja, muitas vezes, nas casas
espíritas, vemos passistas, médiuns e outros trabalhadores
sempre, supostamente, nas mais perfeitas condições para
trabalhar. Durante anos e anos, não há uma única vez em
que não estejam em condições de dar passe, de receber
comunicações, etc. E isto intriga-me porque das duas uma:
ou esses trabalhadores não estão a ser honestos consigo
mesmos e com quem servem no centro espírita ou todos
eles têm vidas perfeitas, sem problemas, perturbações,
fases menos positivas, cansaço, e vivem em redomas de
vidro...
Ora, sendo sempre uma questão que cabe à conciência
individual de cada um, nada mais é do que puro bom senso
que um elemento de um grupo mediúnico, seja o dirigente,
um doutrinador, o médium, passista ou outro, admitir e
dizer: “hoje não irei participar nos trabalhos, não estou em
condições. Ficarei apenas em prece em funções de
suporte”? Isto que é tão normal não é sinal de que essa
pessoa esteja obsidiada, tenha mau feitio, esteja
perturbada, ‘virada do avesso’ ou qualquer outra coisa.
Significa apenas que é um trabalhador consciencioso,
honesto e responsável no exercício da sua tarefa. "Há casos
em que é prudente, necessário mesmo a abstenção ou, pelo
menos, o exercício moderado, tudo dependendo do estado
físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o
sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se." (O
Livro dos Médiuns, 2ª parte, cap. XVIII). E está tudo bem
com isto.

“O médium evangelizado consegue aperfeiçoar a modéstia
no amor às empreitadas do cotidiano, na tolerância
iluminada, na diligência educativa de si mesmo,
conseguindo também erguer-se para a defesa da sua tarefa
de amor, protegendo a verdade sem contemporizar com os
princípios no momento oportuno” (Jorge Hessen).

Uma cotovia chamada liberdade*
A Pinho da Silva

É-me fácil o adormecer, mas é-me difícil o acordar. Talvez porque dormir signifique entrar na liberdade e
acordar signifique sair dela. É a tal questão da emancipação da alma, tão bem tratada por Kardec e pelos
Espíritos da codificação.
Esta emancipação da alma em relação ao corpo é que é liberdade!
É claro que até esta liberdade tem os seus perigos e às vezes o corpo, que de ordinário é prisão, serve de
refúgio abençoado. Mas nem por isso a liberdade perde beleza e o acordar mantém-se difícil. E por isso
pessoas como eu, que amam a liberdade mas não estão ainda lá muito iluminadas, acham que o melhor canto
é o dos rouxinóis, que celebram a noite.
Estive neste grupo até que numa madrugada já insone ouvi as cotovias.
Ah!, as cotovias!
(O Poverello nutria carinho especial pelas cotovias – e vá lá saber-se porquê. E eu quis saber porquê.)
Pois não é a cotovia o pássaro que anuncia o dia?!
Deveria, por isso, de continuar a preferir os rouxinóis, já que tanto me custa o acordar! Mas aqui o dia, e
sobretudo com o Poverello, não se refere tanto a um facto físico, mas mais à luz que ilumina consciências. E
iluminando-se a consciência a verdade torna-se conhecida e em conhecendo a verdade seremos livres.
Ah!, pois, a consciência iluminada mais o conhecimento da verdade é que emancipam realmente a alma.
Oh!, vinde, cotovias, cantar a melodia da luz ao meu ouvido, para que o meu sono não seja tantas vezes
ocasião de pesadelo e o acordar não me traga aquela estranheza penosa de uma entrada na prisão.
Quando eu for luz só saberei amar e, logo, serei intrinsecamente livre, porque não me infelicitam mais as peias
dos sentimentos vis, das emoções desarvoradas, dos pensamentos mesquinhos, da vontade ao serviço das
paixões.
As sombras derivadas do egoísmo e do orgulho que albergo e alimento é que me privam da liberdade. Jesus
era um ser livre porque nele não havia mácula que lhe causasse sofrimento. Não sentia mal, não pensava mal,
não dizia mal. Era serenamente feliz. Ponto. Possuía a paz. “Dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz”,
dizia.
Isso é que é liberdade. Não é de fazer como uma pessoa que conheço que quando se sente pior com ele
mesmo e com a vida foge mentalmente para onde só ele e Deus sabem, como os autistas fazem com a sua
culpa, numa vã tentativa de libertação do passado que persegue e oprime.
Todas as liberdades de que se fala (de consciência, de pensamento, de expressão, de isto e de aquilo) são
boas e necessárias, mas a liberdade grandiosa e bela – sigo a intuição – é outra coisa. Não sei dizê-la bem
porque, como é intuição, está do lado direito do cérebro e a linguagem está do esquerdo. Por isso, por essa
dificuldade também os símbolos – e aqui o símbolo é a cotovia, coitada (ou feliz, sei lá), que não sabe nada
destas inquietações, nem especula sobre a liberdade e o determinismo, apenas esgaravata para achar comida
e canta para ser ela própria.
Então direi que a liberdade que intuo já não é uma cotovia que anuncia o dia, mas o próprio dia – a luz em que
posso contemplar Deus (e os puros de coração verão a Deus, diz uma das bem-aventuranças).
Só pode ser por isso que o Poverello amava tanto as cotovias. Porque tendo ele o coração puro era livre como
eu só intuo se pode ser.
E a gente intuir as coisas como elas são e saber-se incapaz de as viver contribui muito para que o acordar seja
aquela coisa penosa quase indesejada.
O facto de não poder dissociar-se liberdade de responsabilidade e ter usado a primeira sem a segunda é que
levou, e continua a levar, a que não consigamos viver a felicidade. Porque a felicidade, por mais relativa que
seja e que nem assim a vivemos, está logo ali, onde a ponta do indicador quase toca. Mas se criamos para nós
próprios este suplício de Tântalo, de nada vale queixarmo-nos. Colhemos o que plantamos.
Vade retro, rouxinóis, e vinde vós, ó cotovias, para as minhas varandas imaginárias, lá na casa do bosque à
beira do lago, onde eu já não tenho vícios de espécie alguma, cantar comigo alegres matinais canções.

* Publicado originalmente em Jornal de Espiritismo

Deus não
desampara…
Graça Magalhães
Tantos são os que vivem perturbados em ansiedade, escondendo a solidão nas
máscaras da perfeição ou da indiferença, ambicionando ser o que não são. Perdidos em
azáfamas doentias, desligados da essência da Vida, não se apercebem do Amor. Mas isso,
como é óbvio, em nada perturba a grandiosidade desse Amor que insiste e persiste na tarefa
de se desvelar ao olhar do coração.
Diz Emanunel, pela caneta de Francisco Cândido Xavier, na obra Pão Nosso:

“Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina, entretanto,
compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar
a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma (…) Os
prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se
manifestam através de mil modos diferentes; contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor
universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber.” (Item 92)
Palavras sábias estas! O Amor, de facto, sustenta a vida e permite ao coração humano
a segurança que o faz aprendiz na arte de receber, seja o momento vivido, o oxigénio
respirado, o sorriso doado ou o afeto que alimenta a alma! De origem divina, é o Amor
incompativel com as forças da inflexibilidade e da crítica contundente.
Jesus afirmou:
“Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis
descanso para as vossas almas.” (Mateus, 11:29.)
Quando Jesus dirigiu-se à multidão daqueles que levavam a alma envolta nas sombras
da aflição e da descrença tinha o objetivo de lhes levar o bálsamo redentor: o convite ao
amor!
Intemporal, uma voz de uma doçura incomparável deixou no ar um apelo tão terno
quanto desafiador: renunciar à forma de vida enraizada nos meandros da alma, em
séculos e séculos de experiências terrenas superficiais e vazias de significado, e abrir os

braços a uma nova vida em que a suavidade e a brandura sejam as rainhas eleitas!

Cada ser humano, ao longo dos séculos tem vindo a criar o caminho como resposta a
este chamamento. Hábitos, rotinas, padrões fixos inúteis forjados, esculpidos em melindres
e desconfianças, rancores e ressentimentos, violências sem par ainda prendem os
horizontes da vida humana, mas há uma voz que se mantém inalterável a traçar um novo
rumo para os passos daqueles que têm a ousadia de ser eles próprios: o Amor!
“Aprendei de mim”, fez Jesus ecoar nos nossos corações!
Sem dúvida que aprenderemos do Mestre aceitando a própria vulnerabilidade e a
despindo o que não pertence à alma que somos. Esta, finalmente, respirará e fortalecerse-á no silêncio onde se sentirá em união com a Vida!

Diz-nos Emanuel, na obra já mencionada, no item 61:
“Com Jesus, ergue-se o Homem
Da treva à luz...
Da inércia ao serviço...
Da ignorância à sabedoria...
Do instinto à razão...
Da força ao direito...
Do egoísmo à fraternidade...
Da tirania à compaixão...
Da violência ao entendimento...
Do ódio ao amor...
Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis...
Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante...
Da extorsão à justiça...

Da dureza à piedade...
Da palavra vazia ao verbo criador...
Da monstruosidade à beleza...
Do vício à virtude...
Do desequilíbrio à harmonia...
Da aflição ao contentamento...
Do pântano ao monte...
Do lodo à glória...
Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora!

Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao Divino Amigo que
desceu e se humilhou por nós?

A. Pinho da Silva

César Lombroso, citando Di Vesne em Hipnotismo e Mediunidade, diz que «as curas logradas
por Jesus não eram sempre instantâneas, mas demandavam, às vezes, a repetida aplicação da sua
virtude curativa, revestindo as formas de simples fenómeno espiritista.»
Confessamos que estávamos acomodados na ideia de que as curas de Jesus eram
instantâneas, mas o simples considerar desta possibilidade tem, além de em nada diminuir a figura de
Jesus, a vantagem de aumentar a fé humana, ou seja, aquela que nos faz acreditar em nós mesmos.
E fá-lo porque não pertencendo nós ao rol das criaturas excepcionais que operam curam
instantâneas, tornamo-nos seguros de que o cumprimento do mandato “Curai os enfermos, limpai os
leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios; de graça recebestes, de graça dai.” (Mt 10,8)
está também ao nosso alcance, embora requeira obediência a método, disciplina, continuidade.
Estes três itens constam do programa de qualquer casa espírita, assim como também lhes
pertence a consciência de que só a cura da alma promove a cura do corpo.
Tomando como aceita esta última noção fundamental, centramos a atenção no ponto só da cura
que o passe, como procedimento magnético que é, ou melhor, que a fluidoterapia promove.
Em aqui chegados, deparamo-nos com um potencial fluídico em termos quantitativos e
qualitativos mediano reduzido. Ora, se Jesus, que seguramente tinha um potencial fluídico quer
quantitativo, quer qualitativo acima da média e ainda assim nem sempre produzia curas instantâneas,
mas às vezes repetia a “imposição das mãos” (e esmiuçando com alguma atenção verificamos que não
era um gesto cego e único), mais e maiores motivos nos calham para que essa repetição metódica e
disciplinada (e sustentada por conhecimento) se efectue, tendo em vista o fim pretendido.
(Não, os Espíritos não fazem tudo. Muito ou pouco, precisam de nós, homens. Nem fomos
convidados à ociosidade, nem a mediunidade é inútil.
Sim, precisamos dos Espíritos. Mas, como espíritas que somos, essa é uma parceria
estabelecida a priori, não tem discussão.
“O médium curador pouco emite de seu próprio fluido; sente a corrente do fluido estranho que o
penetra e ao qual serve de conduto; é com esse fluido que magnetiza, e aí está o que caracteriza o
magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal: um vem do homem; o outro, dos Espíritos.”
RE Dezembro 1862)
Posto isto, e como em outra ocasião Jesus disse, justificando, que poderíamos fazer o que ele
fazia e ainda mais, só nos resta, se não quisermos ser acusados de madraços, estudar, amar (e sempre
as duas coisas juntas) e trabalhar, que é onde se mostra o quanto aprendemos e amamos.
(“Ora, não há verdadeira caridade sem devotamento, nem devotamento sem interesse. Sem
estas condições o magnetizador, privado da assistência dos Espíritos bons, fica reduzido às suas
próprias forças, muitas vezes insuficientes, ao passo que com o concurso deles, elas podem ser
centuplicadas em poder e em eficácia.” – RE Dezembro 1862)
E, de caminho, surgem curas. Quanto mais não seja a da nossa alma, o que não é pouco.
* Publicado originalmente em Jornal de Espiritismo

Causa Primária ou Causa Primeira
Margarida Azevedo
“Qu´est-ce que Dieu?
“Dieu est l´intelligence suprême, cause première de toutes choses.”
Le Livre des Esprits (1)

Em qualquer doutrina, o modo como se lêem as primeiras palavras, ou o primeiro versículo é decisivo para a
interpretação e, consequentemente, para a vivência da doutrina em estudo.
Por exemplo, para fazer uma tradução da Bíblia Cristã (NT), terá que munir-se, previamente, dos seguintes
materiais: um bom dicionário de grego, um bom dicionário de grego bíblico, obras de bons comentadores dos livros
bíblicos, cada um de per si, obras sobre as temáticas e técnicas literárias contemporâneas dos textos que vai traduzir,
isto é, uma história da literatura clássica, uma história de Roma, muito concretamente do Império Romano, uma história
do povo hebraico e do Judaísmo, obras generalistas fazendo uma abordagem sistemática sobre a diáspora judaica e a
consequente influência da filosofia grega no pensamento judaico, por exemplo, a importância da retórica para as
pregações, a importação de conceitos, isto tudo sem falar de sólidos conhecimentos gramaticais, teológicos e
exegéticos. Sem isto, pode-se saber muito bem linguas clássicas, nunca se será um tradutor. Pode-se não ser crente,
nem tem por que se ser, mas bem apetrechado de materiais e com objectivos sérios far-se-á, certamente, uma boa
tradução.
O Espiritismo não foge à regra. Se se tiver em atenção que o Espiritismo parte de uma das religiões do Livro, o
Cristianismo (as outras são o Judaímo e o Islamismo), facilmente se constata que a linguagem é o mais importante para
o bom entendimento da doutrina e dos seus seguidores. Muitos são os que afirmam que as palavras não são
importantes, que a nossa linguagem é pobre para definir coisas que não são deste mundo. Ora os textos estão no
mundo e são para o mundo. Se não se sabe lê-los, porque o que está escrito aponta para outras realidades, então
estamos no bom caminho para a alucinação colectiva. Estamos dependentes de interpretações, leituras que se vão
desenvolvendo à medida que os conhecimentos se tornam mais sólidos e as pesquisas científicas mais alargadas. Daí
vivermos envolvidos em conceitos e mais conceitos que nos dão muito jeito.
E é o que se passa assim que se começa a ler o Livro dos Espíritos. Independentemente das opiniões que
circulam nos meios espíritas sobre se Deus é causa primária ou primeira, parece-nos, em nosso entender, que a questão
é desconexa, porque não se trata de uma questão linguística mas teológica. Por exemplo, numa corrida ninguém
confunde que o primeiro a chegar à meta é o melhor e que antes dele não há nenhum; consequentemente, o que que
fica em último é primário face ao primeiro, ainda que tenha muito boas capacidades físicas.
Sem querermos entrar em polémicas, que para nós não as há, quer neste quer nos demais temas referentes à
Doutrina, basta ler atentamente a resposta à pergunta supramencionada. A palavra é première e não primaire. Tal
como em português primeira e primária são palavras diferentes. Se fossem equivalentes não haveria necessidade de
duas palavras, bastaria uma só. Vejamos o que nos dizem os dicionários:
“Premier, ière, adj. Primeiro, o mais antigo de uma ordem cronológica, de uma classe, etc.// Primeiro, o principal, o mais
importante.// Primeiro, primário, primitivo.// Le premier venu, o primeiro que chegar ou aparecer.// Fig. La cause
première, a causa primária, Deus.// (…) Tout le premier, o primeiro, antes de todos os mais.” (p. 1160). ( A)
“Primaire, adj. Primário, de primeiro grau (a subir). (…) S. m. Deprec. Aquele que tem um horizonte intelectual
limitado.” (Idem, p.1167). (A)
“Premier, adj. primeiro, principal; melhor; primário, primitivo; “ (B)
“Primaire, adj. Primário, primitivo. “ (B)

Se tomarmos em consideração que, em Aristóteles, a Filosofia Primeira ou Metafísica é a ciência que estuda as
primeiras causas e os primeiros princípios (não os primários), se se perceber que, teologicamente, Deus é a causa de
todas as coisas, sem quaisquer qualificativos, se tomarmos em consideração que, para o Judaìsmo, não se pronuncia o
nome de Deus YHVH, o Tetragrama, cuja leitura se perdeu, sendo substituído pela palavra Adonai, e ao qual está
intimamente ligada a noção de existência e libertação (da escravidão do Egipto), dizer que Deus é uma causa primária é
não alcançar, minimamente, a abrangência da temática em questão.
Ainda que o dicionário de língua diga primária, não o dirá jamais o de teologia. Além disso, o dicionário de língua
afirma, peremptoriamente, que primário é o de primeiro grau a subir, ou seja, não é o primeiro de grau superior. Por
outras palavras, temos o primeiro de grau superior, o que ganhou a corrida, e temos o primeiro ou primário, aquele que
é o mais elementar e que está no lugar derradeiro. Daí instalar-se a confusão. Assim sendo, vejamos o que diz um
dicionário de teologia sobre o que é Deus:
“Deus. Puro espírito, eterno, imutável, perfeito e todo-poderoso, fonte de todos os seres e de todas as
coisas.(…) Deus não é mundano. O universo material é-lhe estranho, mas ele é a sua causa. O universo do tempo e do
espaço não lhe dizem respeito, mas ele é o seu criador. De facto, é quando colocamos a nós próprios as questões
fundamentais (porquê algo em vez de nada?, porquê a duração da vida?, porquê o fim da vida?) que aparece a
eventualidade da existência de Deus. Como fundamento, como explicação, como mistério, ou melhor, como veste do
mistério, como palavra cobrindo o mistério, como ser justificando o mistério. (…) se Deus existe, é a fonte, o meio e o
fim. Está na terra mais pela vida dos crentes do que pela palavra que dele se possa dizer. (…)” (C)
“O Deus verdadeiro. Naturalmente, Deus é verdadeiro, infinito, omnipresente, todo-poderoso, eterno, e por
isso mesmo os panteístas identificaram-no com o todo do Universo e os politeístas multiplicaram-lhe os rostos. Mas,
para a maioria, ele é, também e antes de mais, alguém dotado de pessoalidade, que se exprime fora e dentro do
homem muito para além das simples manifestações exteriores do mundo, que cria com cada um de nós uma relação
toda ela de intimidade e de convicção (…)” (C)
Ao ler atentamente esta explicação, jamais uma definição, porque definir significa delimitar, indicar o verdadeiro
sentido, a significação precisa de, retratar (alguém ou a si mesmo) pelos caracteres distintos (…) (D), e Deus não é
passível de tal, verificamos que a Deus não são atribuídos qualificativos do tipo bom, primeiro, primário, mas sim
atributos. Por exemplo, dizer que Deus é verdadeiro não é uma oposição ao vocábulo mentiroso, mas sim que não
contém impureza, mescla, mistura. Na resposta à pergunta n.º 3 do Livro dos Espíritos:
“Pourrait-on dire que Dieu c´est l´infini?
Définition incomplète. Pauvreté de la langue des hommes qui est insuffissante pour définir les choses qui sont
au-dessus de leur intelligence.” (2)

não é dito que Deus não se define, mas que a linguagem dos homens é pobre para o definir. Isto deixa entender que, se
a linguagem fosse rica esta defini-lo-ia. Ora Deus definido não é Deus porque simplesmente não se trata de pobreza ou
riqueza da linguagem. A questão ou o acento tónico não está nas palavras, mas na própria natureza de Deus que, ela sim,
escapa a toda a linguagem. Deus é um não-dito, não é aprisionável em vocábulos, conceitos, formulações/fórmulas
linguísticas. Caso contrário, seria abordável pela ciência.
Em suma, o que é Deus? A respostta encontra-se no versículo mais lido de toda a Bíblia Hebraica, e que tem múltiplas
traduções: “Eu sou o que sou.”, Ex 3:14.

(1) “1. O que é Deus?
Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.”
(2) “3.Poder-se-á dizer que Deus é o infinito?
Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima
da sua inteligência.” (Trad. Margarida Azevedo)

Realizaram-se, em 30 de
setembro de 2017, as II Jornadas
de Cultura Espírita de Vale de
Cambra, numa organização da
Associação
Cultural
Espírita
Mudança Interior (ACEMI). O
evento teve lugar nas instalações
da Biblioteca Municipal daquela
cidade, gentilmente cedidas pela
autarquia.
O tema central era “Liberdade e
Responsabilidade” e teve o
seguinte programa, que contou
também com uma linda atuação
de dança por dois promissores e
empenhados jovens da ACEMI.
A abertura contou com a presença da Engª Catarina Paiva, Vereadora da Câmara Municipal, em
representação do seu Presidente, e também com o nosso companheiro Isaías Sousa, em representação
da Federação Espírita Portuguesa. Foi grato registar dois breves e distintos discursos, ambos bem
objetivados e motivadores da realização de novos e similares eventos.
Foi também gratificante verificar uma boa afluência de público, como se pode constatar pela foto
abaixo:

Os períodos de perguntas e respostas foram bastante animados, evidenciando não só o interesse do
publico, como a experiencia e conhecimento dos vários palestrantes. A organização soube pautar o ritmo
com uma locução de continuidade bem conseguida, e vários apontamentos musicais, para além dos
previamente programados, e uma área de venda de livros, com bastante variedade e preços acessíveis.
Em resumo, umas Jornadas bem conseguidas, com uma organização e participação de elevado nível, que
se espera se possa repetir futuramente.
Bem-Haja ACEMI.
J.G.

