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Natal
Margarida Azevedo

(http://dissertacaoespirita.blogspot.com/)

Nada há de pior que o lavar da consciência, dormir sem pesadelos porque já contribuiu para o natal dos
pobrezinhos e assim deus nosso senhor já não se zanga, não manda nenhuma doença nem tira a
prosperidade para o ano que se avizinha a passos largos. É o alívio da esmolinha a um irmãozinho pobrezinho
coitadinho que não tem pãozinho, sim, porque eles existem para nos fazer despertar para felicidade que
temos de não sermos também, assim, tão pobrezinhos.
E assim ano após ano o ritual repete-se. Fazem-se presépios, árvores de natal, compram-se presentes, fala-se
de paz e amor, de contrastes sociais, fossos, crateras fundas e bem fundas entre ricos e pobres, lembra-se o
frio dos deserdados, enfim, uma futilidade em jeito de sarnazinha do tipo conto da desgraçadinnha. Mas nada
muda.
Porém, somos todos pobres de alma, potencialmente pobres a nível de recursos económicos, pobres de
afectos, pobres, muito pobres porque muito ignorantes. Urge perceber que ninguém existe para limpar
consciências de ninguém, e essa começa por ser a maior pobreza. É claro que isso é muito confortável. É
bastante incomodativo sensibilizar para a partilha, para a saúde e educação ao alcance de todos. Isso é capaz
de doer um pouco ou um muito.
É assustador como se propagam que nem cogumelos as organizações de solidariedade social, o voluntariado,
os pedidos para o Banco Alimentar e outras organizações similares, para as instituições de abrigo, um nunca
mais acabar de recolha de víveres, roupas, produtos de higiene pessoal, para o lar e para a escola. Porém, a
pobreza aumenta, os necessitados são cada vez mais e mais pobres, transformados em gente que não é
gente, são apenas os pobres.
Avizinha-se um mundo de electrónica com repercussões completamente imprevisíveis, no entanto de uma
temos a certeza, fará coro com os que desejam destruir as bases estruturantes da estabilidade emocional, a
impossibilidade de as famílias fazerem projectos, traçarem caminhos com objectivos próprios. A livre escolha
dará lugar ao formatado.
Os Robots não vão tirar ninguém da rua, não vão aliviar consciências pesadas, não vão obrigar a trabalhar os
preguiçosos, nem vão ensinar aos humanos a ser humanos. Lembremos, só de relance, a descoberta do fogo.
Colocado à entrada das cavernas, afugentava as feras e assim os humanos puderam cair num sono profundo,
e sonhar. O fogo ígneo transportou o Homem para a consciência de outras realidades, fantásticas,
exuberantes, fantasias com que foi desenvolvendo folclores, linguagens, imortalidades, um sem fim de
memórias que se perpetuaram, tão reais como os sonhos, tão reais como a dor de estar desperto na luta
constante pela sobrevivência. Sono e vigília casaram para sempre, a vida começou a dividir-se entre vigília e
sono, de tal forma que formaram uma unidade, um todo. Hoje temos dificuldade em discernir um do outro.
Também não é preciso. É preferível deixar estar tudo como está. Lá diz o poeta que o sonho comanda a vida.
Com os robots estamos perante uma situação similar, aparentemente. Os robots levarão os humanos à
exaustão, prolongando o estado de vigília que conduzirá ao pesadelo da inutilidade, do humano se sentir
excedentário, do que irá fazer de si mesmo.
O sonho que amadureceu a fé, a coloriu e conduziu ao Deus da Promessa como uma porta que se abriu a
outras realidades, à maturidade de um povo mensageiro de Deus para o mundo, jamais poderá ceder a esta
falta crescente de espiritualidade. A vigília está a querer ridicularizar a nossa fé, criar incerteza, fragilidades,
desconfiança e medo. É o pesadelo de estar constantemente cá deste lado, transformando o sono na
esterilidade do descanso do corpo (apenas) de quem está exausto de pensar não pensando, e não numa
viagem que se repete todos os dias pelo universo distante há milhões de anos. Contrariamente ao fogo, que
faz de todos os humanos mediuns videntes, exploradores do cosmos, o robot limita-os, amesquinha-os. O
fogo revela o humano a si mesmo, o robot ridiculariza-o; a sua precisão será, efectivamente, a sua mais-valia,
mas terá para o humano um preço demasiado alto.

Em suma, parece que a nossa vida, irreversivelmente, vai mudar da água para o vinho. A inteligência
artificial estará na ordem do dia, em alta pujança, substituirá a mão-de-obra humana; um dia, só os robots
irão trabalhar no campo; mais de 70% dos empregos vão desaparecer; advogados, médicos e professores
serão reduzidos; à distância de um clique no telemóvel tudo estará ao dispôr, tal como chamar um
automóvel telecomandado ou fazer um diagnóstico precoce, na área da saúde; a impressão 3D nem se
imagina até onde irá…
E a fé? Como será a relação com o divino? Em que se tornará ou o que significará acreditar? Remeter-se-á a
fé para uma espécie de pensamento etnográfico, rústico, arqueológico, uma característica dos seres de
carne e osso por oposição à inteligência artificial tão infalível e tão perfeita? Tornar-se-á a fé como uma
mácula identitária dos humanos, um símbolo da sua fraqueza? Deus será apenas uma jangada neste desejo
ancestral de imortalidade? Continuará a fazer sentido falar-se de Promessa, de povo escolhido, de Bíblia, de
Lei, de Tora, de Profetas? E de Natal?
A Árvore de Natal, o Presépio, a decoração dos templos, a disposição dos objectos utilizados nos rituais
serão feitos por robots? Os arranjos florais, a escolha das leituras, a inspiração para os respectivos
comentários a que fontes irão beber? Sim, porque comentar implica sempre situar no tempo e no espaço. O
aqui e agora têm sido as nossas coordenadas. O que acontecerá se o deixarem de ser? Se o tempo é o dos
robots e o espaço é o criado por eles, e se os humanos lhes vão obedecer, quais irão ser os seus
referenciais? Não irão os robots, por seu lado, temer as congregações dos humanos? Não se tornará a
religião temível para eles de tal forma que os humanos terão que acabar com ela ou criar novas formas de
manifestação da fé? Mas como e quais?
Parece que os robots irão deixar os humanos com mais tempo para si mesmos, mais libertos, haverá mais
tempo para pensar. Será? Mas será que é isso que se pretende?
O Natal tem-se tornado a festa dos presentes. Crianças e adultos desejam ofertas electrónicas, telemóveis
avançados, computadores; as crianças desejam bonecos que as imitem ou lhes ensinem como viver na
abundância.
Fomos habituados a um desejar mediante estruturas comportamentais assertivas. Mergulhados até ao
pescoço num fechado sistema de trocas que nos fazia desejar o Natal só para ter o prazer de receber o
prémio do bom comportamento do ano inteiro, o Menino Jesus era o modelo para todas as crianças, não
porque trazia os presentes, mas pelo bom comportamento. O pai natal era um enviado repleto de fantasia a
quem era escrita uma cartinha a pedir o presente tão desejado, que voava no céu no trenó puxado por
renas e entrava pela chaminé.
O Natal não se pode perder. Quem sabe, sem querer tombar no absurdo de que um mal é sempre um bem,
um mesmo num optimismo ingénuo, mergulhado na sua própria insensatez, o humano seja, finalmente,
obrigado a reflectir sobre a sua verdadeira natureza, repense mais maduramente sobre a fé, Deus, e este
profeta de quem há mais de dois mil anos celebramos o nascimento.
Que a quadra natalícia de 2018 o/a faça reflectir sobre um profeta judeu, nascido de mulher, carne da nossa
carne, humano como nós, que nasceu numa manjedoura não por ser pobre, mas porque não havia lugar na
hospedaria (Lc 2: 1-20), e que é alvo das mais infelizes fantasias e que urge desfazer. Este Jesus que não é
um mito, como nenhum dos profetas, não é o protagonista de uma história para adormecer, uma aplicação
no telemóvel, um herói ou um líder.
Jesus é outra coisa. E se porventura, porque pelo andar da carruagem iremos lá chegar, criarem um jesus
virtual em 3D, a pregar perante uma multidão ávida de liberdade, deserta por encontrar uma tábua de
salvação, aos gritos, histérica, de braços no ar como se estivesse num concerto de uma música maluca, não
acredite nesse jesus enlatado, ainda que o discurso que lhe colarem aos lábios seja de paz, amor e
fraternidade. Palavras, leva-as o vento. O natal desse jesus traz a impotência da falsa fé.
Crer é liberdade, é a luta constante por um mundo melhor onde todos cabemos sem receios. Que esta
época natalícia seja um momento de oração pela paz no mundo. De oração, de muita oração.

Reforma Íntima

António Soares

“Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está
em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor”. (Chico Xavier)
Falar de reforma, é falar de mudança, transformação, e é mesmo de transformação que estamos necessitados em nossa
existência atual. Mudar nossos pensamentos, nossa maneira de agir para connosco e para com os outros, nossa linguagem, o
modo de vermos tudo o que nos rodeia, enfim, se pararmos para refletirmos, apercebemo-nos de que realmente nossa vida
precisa urgente duma viragem. É que com o frenesim do dia-a-dia, o stresse do trabalho, nossa carreira profissional, os filhos,
as lides de casa, nem nos apercebemos que entramos num ciclo vicioso e rotineiro, que nos leva a não termos tempo para
cuidarmos de nós próprios. É então aí, nesse momento de paragem que sentimos a necessidade de mudarmos algo em nós,
de nos reformarmos interiormente.
Mas o que é a reforma íntima? É o ato ou efeito de renovar, de transformar, de mudar algo que achamos que não está bem.
Por exemplo, se fazemos uma renovação na nossa casa, vamos pintá-la de novo, mudamos os móveis, alteramos a decoração.
Também como mudamos nosso look pessoal assiduamente, é chegado o momento de renovarmos nosso look interior, de
mobilá-lo com novos sentimentos e virtudes dignas, de eliminar a humidade acumulada pelos sentimentos negativos e pelos
vícios, em suma, de nos conhecermos melhor intimamente.
Mas, porque é necessária essa reforma íntima? Porque só assim conseguimos abrir nossos corações aos ensinamentos de
Jesus, só assim nos libertamos de todas nossas imperfeições, atraindo para nós forças e energias positivas que nos impelem
ao aprimoramento espiritual.
Onde devemos fazer a reforma íntima? Certamente que devemos começar por nós mesmos, pois trata-se de um processo
individual, diz respeito a cada um. Ao modificarmos nossas atitudes, as mesmas vão-se refletir em nossos relacionamentos
com familiares, com os amigos, no trabalho, e em todos os campos onde nos movimentamos, fazendo assim, com que
aqueles que nos rodeiam ao aperceberem-se de nossa mudança, sintam também eles a vontade de agir de maneira
diferente.
Então quando devemos fazer nossa reforma íntima? Para iniciarmos nossa renovação interior, não existe hora nem data,
pois o momento é sempre aquele em que nossa consciência nos alerta de que alguma coisa está errado. Aí, é o momento
ideal para a renovação, pois não podemos acomodarmo-nos na justificação de nossas falhas. Não deixar para amanhã aquilo
que podemos fazer hoje.
E como fazer a reforma íntima? “Um sábio da antiguidade vo-lo disse: conhece-te a ti mesmo”.
Que devemos fazer para conhecermo-nos? Como nos disse Santo Agostinho, através do exame de consciência ao fim de cada
dia. Meditarmos em tudo o que fizemos de bom e de mal ao longo do dia perante Deus, nós próprios e nosso próximo, a fim
de eliminarmos o que fizemos de errado e para que o que fizemos de bom, o possamos fazer ainda melhor.
Mas como fazer o auto conhecimento? Ouvir com atenção as críticas que recebemos, e aceitá-las de bom humor em vez de
as considerarmos como ofensas, e refletir sobre elas.
Fazer perguntas sobre nós próprios num diálogo interior, e até mesmo com outras pessoas. O diálogo connosco e com os
outros ajuda-nos a perceber melhor aquilo que somos e a ter a coragem de modificar o que está errado.
Procurar as causas do que nos faz sentir bem e do que nos causa mau estar. Por exemplo, estar com certas pessoas dá-nos
alegria, e com outras só de as ver sentimo-nos mal.
Aumentar a sabedoria através de leituras edificantes e do contato com pessoas de qualidades não só intelectuais, mas
sobretudo morais e espirituais. Aproveitemos os conhecimentos que nos podem dar, mas sem ignorar as pessoas mais
simples, pois é delas que muitas vezes nos chegam os melhores conhecimentos e conselhos.
Dediquemo-nos a atividades que desabrochem nossa sensibilidade, praticando voluntariado em instituições de beneficência,
na visita a doentes e idosos, pois ao mesmo tempo que nos tornamos úteis, aumentamos em nós o amor ao próximo.
Não nos fechemos em dogmas ou preconceitos. Tentemos ouvir as verdades dos outros, pois elas nos ajudarão a descobrir as
nossas. Não tenhamos vergonha de conversar com pessoas de pensamentos diferentes dos nossos. Não nos dediquemos
somente a um grupo de amigos, procuremos outras amizades alargando assim nossos conhecimentos. Aumentemos o amor e
respeito pelas pessoas que são diferentes de nós, pois somos todos espíritos em busca do progresso intelectual e moral para
evoluirmos espiritualmente. Não ignoremos os irmãos com deficiências físicas, pois estão passando duras provas para evoluir.
Amemo-los e respeitemo-los em igualdade com todos os outros.
Quanto tempo será necessário para levar a cabo essa transformação? O tempo não importa, o importante é o esforço
contínuo que se faz, para que essa transformação seja verdadeira. Diz-nos Kardec: “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela
sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações”. Assim, é através do esforço, da
continuidade, da persistência em face das dificuldades que devemos dar seguimento e nunca desanimar em melhorar nosso
interior, sabendo de antemão que vivemos num mundo de expiações e provas, onde os obstáculos são tantos e nossas
imperfeições também, reconhecendo que nossa reforma íntima é feita a cada momento e a cada instante do nosso dia. É
uma renovação constante na vida do espírito.
“No processo lento e progressivo da reforma íntima, vamos realizando transformações sutis nas estruturas magnéticas do
nosso perispírito e ampliando as potencialidades do nosso espírito”.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

33. Praticai a verdade para que não andeis no medo de ser descobertos
naquilo que fazeis às ocultas, assim o disseste. E como num aparte lançaste a
pergunta se os nossos sentimentos podiam ser audíveis e os nossos pensamentos
visíveis sem que corássemos de vergonha.
O modo como olhaste para nós inibiu-nos de perguntar se os
sentimentos e os pensamentos podiam ser audíveis e visíveis porque logo
percebemos que de alguma forma sabias o que sentíamos e pensávamos, e isso
era, de certo modo, assustador.
E acrescentaste que se coramos de vergonha por os homens
descobrirem o que fazemos às ocultas, mais preocupados devíamos ficar por Deus
até de um cabeleiro que nos caia ter disso conhecimento. Que nos importasse mais
o julgamento de Deus do que o julgamento dos homens, porque Deus conhece-nos
as intenções e os homens não.
Sereno e sério, como era habitual em ti, remataste, como era
frequente nos ensinamentos mais secretos, com «aproximai-vos da Luz, não fujais
da Luz».
À tua claridade vivemos, sabe-lo bem.

34. Certo temos apenas o nascer e o morrer, mas tão pouco nos pertencem
a vida e a morte. Minha, verdadeiramente minha, apenas a imortalidade e a
destinação final da angelitude. Isso foi o que o Céu me deu; quanto ao mais, que
posso ter que não possa perder?
A este propósito parafraseaste o teu precursor directo, e outrora teu
profeta, ratificando a supremacia do espirito sobre a matéria.
Como consequência, para quê tantas canseiras vãs, pois se quem
busca as coisas da matéria até as espirituais lhe são tiradas, e se quem busca as
coisas do espírito as materiais são-lhe acrescentadas.
“Olhai as flores dos campos e as aves do céu e aprendei com elas. Se
não confiais em Deus, que delas cuida, confiareis em quem?”

35. Amantes do aplauso do mundo (e do poder que o aplauso facilita)
tornamo-nos mestres em retórica e especialistas em demagogia. Enganamos os
ouvintes e o vinho desse engano toma conta de nós, até à completa embriaguez. E
desse modo aturdidos, nem damos conta da impostura que vivemos, que nos
domina, que nos subjuga e tolda o raciocínio.
“Quem fala por sua conta procura a sua glória pessoal; mas, quem
procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há impostura.”
Ah!, mestre de amor e sabedoria, já somos deuses se Deus não nos
importa; se nos cremos ungidos seguimos uma qualquer distorção do Criador.
E assim vamos, de ilusão em ilusão, ora bebendo e rindo, ora
sofrendo e chorando, com um andar mais lento que o dos milénios enquanto tu com
paciência infinita esperas.
Morreremos no nosso pecado antes de te encontrar?

36. Não, Yeshua não maldisse dos fariseus. Yeshua não dizia mal de
ninguém, porque conhecia as dificuldades e as lutas de cada um. Ademais,
porque diria para não emitirmos julgamentos a fim de que eles mesmos não
nos julgassem se procedesse de modo diferente? Yeshua era coerente em tudo
o que dizia e fazia, e os fariseus não eram piores nem melhores que quaisquer
outros.
Merecedores de censura são aqueles que difamaram quem não
lhes foi conveniente e, pior ainda, que puseram mentiras na boca de um
verdadeiro.
Lamentai-vos vós, todos os que emitistes juízos falsos sabendo
da falsidade do juízo, e lamentai-vos porque ousastes manchar a reputação de
um ser puro.
Como reparareis a mentira que percorreu os séculos e paira
ameaçadora sobre as vossas cabeças? Reponde a verdade, ainda que isso vos
custe a ira de muitos, para que dignos de pronunciar o nome de Yeshua sejam
os vossos lábios. Sim, porque sois vós os que mais pronunciais o nome do santo
que o fazeis com maior impureza.

A Espiritualidade na prevenção e cura da droga
Por João Passos Gonçalves
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c.Inteligência Espiritual. Quociente Espiritual (QS).
O século XX estava chegando ao fim, e outra natureza holística, integradora e sistémica
da nossa Inteligência foi identificada. O neurocientista Vilayanur Ramachandran, companheiro de
Michael Persinger, decidiu recuperar a sua experimentação, mas desta vez repetindo-a com
equipamentos de Ressonância Magnética, mais sensíveis, e tentando identificar a área do cérebro
dedicada à transcendência, universalidade, busca holística das soluções, ou da causa dos nossos
problemas. Ele então pediu às pessoas que iriam entrar no tubo do aparelho de Ressonância Magnética,
para pensar sobre Deus, para aqueles que tivessem uma religião, ou no Universo, no todo, ou em outras
dimensões não visíveis, mas que julgassem dever existir.
E durante a experiência, ele notou uma coisa interessantíssima: sobre a glândula pineal
registava-se uma fosforescência equivalente a um diferencial de 40 hertz, bem visível no écran do
aparelho, sempre que algum deles invocava, ou pensava no nome de Deus, Jesus, Brahma,
Muhammad, Buda. O mesmo aconteceu quando pensavam no todo, no Universo, na integração ou na
transcendência. E com muita coragem para um cientista, à época, Ramachandran publicou o relatório
da sua investigação na Revista Nature.
Danah Zohar, uma física quântica, leu este artigo e encontrou possíveis pontes com o
que a Física Quântica já postulava, em relação a dimensões extra e universos paralelos.
Mais particularmente desde 1984, a Física Quântica tem feito progressos significativos e
apareceram em sucessão várias teorias, começando com as genericamente chamadas de Cordas, em
número de cinco, depois a das Supercordas e, finalmente, a teoria M, ou de Membranas (Green, 2001).
Lembramo-nos que houve um tempo em que era ensinado nas escolas, que o átomo era a menor e
indivisível parte da matéria. Tinha um núcleo constituído de protões e neutrões e, orbitando à sua volta,
eletrões. Ao ser estudada com mais detalhes a realidade subatómica, que é o objeto de estudo da física
quântica, verificou-se que, afinal, os protões e neutrões eram constituídos por quarks e que estes
pequenos pedaços de matéria são finas cordas, cuja vibração os diferencia um dos outros. Não há nada
de místico, mas apenas uma corda em um círculo, sem pontas, ou aberta e com duas pontas, mas é
apenas uma fina corda vibrante. Pequenos grupos de energia, vibrando como as cordas de um
violoncelo, numa sinfonia cósmica no coração de qualquer realidade. Mas há um preço a pagar por esta
visão audaciosa ... Universos Paralelos e 11 Dimensões! A maioria das quais nunca foi observada ...!
Vivemos, muito provavelmente, num universo com mais dimensões do que a nossa visão alcança.
Acredita-se que essas dimensões extras existem porque elas resultam da aplicação das Equações da
Teoria de Cordas ... as cordas precisam mover-se em mais do que as 3 dimensões conhecidas! O nosso
Universo pode ser comparado a uma fatia de pão de forma... uma única fatia, inserida num conjunto
maior, o pão de forma, que alguns físicos apelidam de "Volume Universal". E se essas ideias se
confirmam, o "Volume Universal" deve conter outras fatias, outros Universos, que estão ao lado do
nosso, isto é, Universos paralelos aos nossos!

Alguns deles podem parecer-se com os nossos... podem ter matéria, planetas, estilos de
vida similares... outros certamente serão mais raros e governados por leis físicas completamente
diferentes das nossas. Todos esses Universos devem existir numa das várias dimensões reconhecidas
pela Teoria de Cordas ou, como é mais recentemente apelidada, a Teoria "M" (Membrana).
Dimensões que nos cercam e que alguns dizem que podem estar a menos de 1mm da nossa. Se temos
uma membrana numa dimensão superior à nossa, e as nossas partículas e átomos não se podem
deslocar de uma à outra, então será como tentar tocá-la, mas sem nada sentir. Se realmente vivemos
numa membrana e os universos paralelos aos nossos estão noutras próximas de nós, talvez nunca
cheguemos a vê-los ... Mas também pode ser que algum dia as consigamos pelo menos sentir, através
da gravidade! Se a existência de uma vida inteligente se confirma numa membrana diferente da nossa,
e esta vida inteligente pode ser muito semelhante à nossa, então, e em teoria, meramente, seremos
capazes de nos comunicar com ela através da troca de fortes interações gravitacionais, em forma de
onda. Portanto, quem sabe, um dia desenvolveremos tecnologia apropriada para usar ondas
gravitacionais, para nos comunicarmos com outros mundos.
Comprovou-se, entretanto, que essas pequenas partículas de matéria e força,
compostas de cordas, são partícula e onda, simultaneamente. Ou seja, elas ocupam todas as
possibilidades de localização no espaço, de acordo com sua função de onda, até que um observador, ou
detetor, a detete. Nesse momento, ela colapsa a sua função de onda e assume-se como uma partícula,
com uma localização definida. Mas quando paramos de observá-la, ela recupera todas as localizações
possíveis no espaço, que a sua função de onda permite. Comprova-o a bem conhecida experiência da
dupla fenda (Green, 2001).
E já que somos feitos dessas pequenas partículas, também temos essas características,
ao nível subatômico! Ou seja, e como a também bem conhecida experiência de Schrõdinger (Green,
2001), com um gato, que comprova que ele está vivo e morto, ao mesmo tempo, até que alguém o
observe, e lhe faz colapsar a função de onda, materializando-se então na situação de mortos ou vivos!
Então, como vamos sair desse paradoxo, que é um ser estar vivo e morto ao mesmo tempo? De duas
maneiras ... Ou a função de onda não pode realmente existir, é apenas um mero reflexo de nosso
conhecimento, ou o gato está realmente vivo e morto, ao mesmo tempo, mas em dois universos
paralelos! Como a função de onda parece estar suficientemente comprovada em muitos fenómenos da
nossa experiência cotidiana, resta apenas reconhecer a existência de universos paralelos, certo?
E se somos constituídos por esses pequenos pedaços de matéria e força,
então podemos estar vivos e mortos ao mesmo tempo, mas em universos paralelos! E
isso parece encaixar-se nos princípios da existência do espírito, sua comunicabilidade,
reencarnação e vivência em diferentes mundos habitados, que são (os) fundamentos
filosóficos do Espiritismo, alguns já comprovados cientificamente.
Dana Zohar, interpretou que, no “Ponto de Deus” de Ramachandran, estaria o portal de
acesso a esses universos ou dimensões, como já afirmava André Luiz, por via mediúnica, que coincidia
com a glândula pineal (Luiz, 1945). Ela também deduziu que essa capacidade de integração seria um
facto inteligente, com uma natureza diferente da Racional ou da Emocional (O Ser Quântico). E, além
disso, esse também é o portal de acesso que a mediunidade usa para alcançar o contato com a
espiritualidade, de diferentes elevações e influências, mas certamente com a mais elevada e que nos
pode fazer elevadas e sérias sugestões, em relação às dificuldades que enfrentamos, incluindo o vício.
Foi assim descoberta a natureza espiritual da Inteligência, que foi chamada de Quociente Espiritual
(QS). Adotou-se o “S, de Spirit” para evitar confusão com o “QE”.
Como podemos então usar essa inteligência no nosso problema com drogas?
O vício é apenas um dos sintomas da crise de desconexão que está acontecendo à nossa
volta. Todos nós sentimos isso. Desde a década de 50, o número médio de amigos próximos de cada
ser humano tem diminuído constantemente. Ao mesmo tempo, a quantidade de espaço em nossas
casas tem aumentado de forma constante. Escolhemos espaço em vez de amigos, coisas em vez de
conexão. A guerra contra as drogas, que já travamos há quase um século, piorou tudo. Em vez de
ajudar as pessoas a curar e reparar as suas vidas, tem vindo a afastá-las da sociedade. Tornamos mais
difícil para elas o acesso ao trabalho e, por consequência, a sua estabilidade. Retiramos-lhes os
benefícios e apoios. Se os apanhamos com drogas, colocamo-los em prisões que são, literalmente,
jaulas! Colocamos pessoas que não estão bem numa situação que as faz sentir ainda piores, e as
odiamos por não se recuperarem.

Por muito tempo, só falámos sobre a recuperação individual do vício, mas agora
precisamos falar sobre a recuperação social! Porque algo correu mal para nós como um grupo,
precisamos construir uma sociedade que se pareça muito mais com o "Parque dos Ratos", e não com
jaulas isoladas. Teremos que mudar o modo antinatural em que vivemos e redescobrir-nos uns aos
outros.
O oposto do vício não é sobriedade! O oposto do vício é a conexão!
Em resumo, como devemos usar nosso QS na
prevenção e cura do vício?
Promover a conexão interpessoal ao invés da
substituta viciante. Promover a luta contra as
drogas, ou dependência, através da integração
pedagógica, e não pela exclusão punitiva.

•Conclusão
Em resumo, a proposta do Espiritismo é utilizar, integralmente, o conhecimento adquirido pelo uso
dos coeficientes Intelectual, Emocional e Espiritual, seguindo as seguintes diretrizes:
•Evitar ou reduzir o consumo até à sobriedade, uma vez que o seu uso provoca
dependência física, mental e química, com os efeitos físicos e comportamentais que
temos visto.
•Evite isolar-se dos outros, para não sentir a necessidade de se conectar com
substâncias químicas ou outro tipo de vício e, se já estiver viciado, tente substituir essa
conexão ligando-se a amigos e familiares, não adictos, e enfrente a permissividade
social.
•Promover a conexão interpessoal ao invés da substituta viciante. Promover a luta
contra as drogas, ou dependência, através da integração pedagógica, e não pela exclusão
punitiva.
E neste processo, que exige determinação e disciplina, mas sem alternativa, ter bem presentes esses
padrões de esperança que nos foram comunicados pela espiritualidade superior, através dos Pontos
de Deus dos médiuns Francisco do Espírito Santo e Divaldo Franco, respetivamente:
•Embora ninguém possa voltar atrás e recomeçar, qualquer um pode começar agora e
construir um novo fim (Espírito Hamed / Francisco Espírito Santo)
•Ao recolher efeitos de ações passadas, estamos agindo para consequências futuras
•A nossa fatalidade é o Bem. Ninguém está condenado ao sofrimento. Esse é o resultado
da escolha errada.
•Invistamos no amanhã e seremos felizes a partir de hoje! (Espírito Joana de
Angelis/Divaldo Franco)
Antes de terminar, recordamos que a folha do nenúfar ocupará toda a superfície do lago no final do dia
11. Recorda-se?

De Um Dia, Uma Vida
Calem-se!
Querem que contem a minha história de alcoólatra e não se calam. Insistem,
insistem, insistem. Começo a ficar irritado. Cada um que mexa nas suas próprias feridas até que
sangrem, e diga se é bom.
Pronto, está bem, eu falo: fui alcoólatra. Fui, é passado.
O doutor diz que o comportamento de repetição, ou fenómeno da dependência, ou
adição, obedece a dois mecanismos básicos não patológicos: o reforço positivo e o reforço
negativo. O reforço positivo refere-se ao comportamento de busca do prazer e o reforço negativo
refere-se ao comportamento de evitação de dor ou desprazer. Diz que quando sujeitos a elevada
tensão emocional prolongada, vulgarmente stress, tendemos a procurar não a tranquilidade mas o
prazer. Hmmm... Faz sentido, pois a sede elimina-se com água. Então, o alcoolismo, e demais
adições, são transtornos psiquiátricos relacionados ao uso de álcool e outras substâncias
psicoativas. É substância psicoativa toda aquela que, utilizada por qualquer via de administração,
altera o humor, o nível de percepção ou o funcionamento cerebral. Diz o doutor que podemos dividir
o cérebro em três regiões distintas: a do subconsciente, a do consciente e a do superconsciente.
Numa moram o hábito e o automatismo; noutra o esforço e a vontade; noutra o ideal e a meta
superior a ser alcançada. O uso de substâncias
psicoativas é uma tentativa de passar do subconsciente ao superconsciente sem esforço, e como
falta também a vontade, a viciação, ou adição, impõe-se.
Andei muitos anos “reforçado”. Nos primeiros desenvolvi tolerância ao álcool, mas a
consequência deu m intenso grau de tolerância foi uma dependência de grau intenso. Eu podia
parar de beber quando quisesse, dizia, mas não fui capaz de querer parar. Ou talvez não pudesse.
Neguei o meu próprio alcoolismo para preservar a auto-estima; quando reconheci a dependência
alcoólica não tinha auto-estima para lutar contra a doença (ó paradoxo!). Porque o alcoolismo é
uma doença.
O doutor diz que a parte do cérebro mais afectada costuma ser o córtex pré-frontal, a
região responsável pelas funções intelectuais superiores como o raciocínio e a capacidade de
abstracção de conceitos e lógica... Ah! ... Por isso eu, que podia ter sido um bom xadrezista, não
passei de m talento falhado. A frustração servia de desculpa para beber e a bebida, em doses cada
vez maiores, tolhia-me cada vez mais a agilidade mental. E a memória, que é algo fundamental
para quem tem de decorar jogadas estudadas. Que a coordenação motora seja afectada, isso é
mais tropeção ou menos tropeção, mas ir para torneios de semi-rápidas e perder com quem mal
conhece as aberturas por não conseguir concentrar-se, é chato.
Já chega, doutor? Oh!, a cirrose.
O fígado tanto metaboliza, tanto metaboliza, que se cansa. (Metabolizar o álcool é
transformá-lo em substâncias diferentes e que não possuem os seus efeitos.) Esse esforço
continuado provoca-lhe afecções que podem ir de uma simples degeneração gordurosa à cirrose,
que é um processo irreversível e incompatível com a vida. Se é incompatível com a vida, isso
implica internamento hospitalar, hálito horrível, bichos nas paredes (ai, o delirium tremens) e um
funeral. Perceberam?
Rica história! E nem foi necessário falar no divórcio! (Dois companheiros de anos de
copos deixaram viúvas e menores órfãos.)
Tenho saudade do meu gato, que apesar dos olhares de acusação a verde que me
dirigia e de só me ligar quando lhe dava na real gana – o aristocrata famélico! – sempre era uma
companhia.
Tenho saudade do idílio dos natais da infância, em que além de família também tinha
crenças ingénuas e era feliz. (Obviamente que não é do Jesus de barro dos presépios que preciso,
mas a vivência do espírito da época faz-me muita falta neste momento.)
Falei. Verdadeiramente começa agora a terapia. Muitos anos depois apetece-me
chorar e a compulsiva vontade de beber cede espaço à vontade de me regenerar. Obrigado, doutor.

OS SANTOS DO CÉU E OS SANTOS DA TERRA
Arlindo Pinho
Vemos constantemente várias religiões fazerem festas em homenagem aos seus santos; a
dedicar-lhes um dia em especial para reunir seus fiéis, mantendo-os também desse modo ligados às
religiões que lideram.
As pessoas, que desde cedo, aprenderam a ter um santo como padroeiro da sua localidade,
lá vão seguindo essas tradições, sem sequer se preocuparem em saber se aquele, a quem homenageiam
como santo, poderá ou não sê-lo, até porque nem querem pensar o contrário, pois se outro motivo não
houver, há pelo menos a vaidade de terem, como os outros, um padroeiro, e assim, incentivados ainda pelos
seus líderes religiosos, querem fazer uma festa digna de se ver, se possível, melhor que a do padroeiro
vizinho, como se os Santos de verdade dessem alguma importância a estas homenagens, e muito menos,
feitas por vaidade. Mas claro que existem muitos destes santos que estão á espera destas homenagens, pois
também têm a sua vaidade, isto quer dizer que não são ainda santos, coisa nenhuma, e sabemos que na sua
grande maioria não o são mesmo, apenas são santificados pelos homens, pelas religiões, que de algum
modo tiveram interesse em santificá-los, se não por outro motivo, pelo menos para trazer mais uns tantos
fieis que acreditam nesse homem, ou mulher, como santo. Temos exemplos até de pessoas que foram
perseguidas e maltratadas pela própria religião que, após verificarem que verdadeiras multidões
acreditavam neles e os seguiam, apesar de todas as críticas que lhes faziam, tentando desacreditá-los,
acabavam por adotá-los como santos, invertendo todo o discurso que antes proferiam.
Existem outros, dos quais conhecemos a história, que foram verdadeiros criminosos, e
outros que apenas defenderam a sua própria religião – criada pelos homens - com unhas e dentes, como
sendo a verdade absoluta ensinada pelo próprio Deus, e que foram santificados pela religião. Poderão estes
homens ser verdadeiros santos?
E qual seria então o papel das religiões, se uma elege alguém como santo, e as outras, para
além de não aceitarem, ainda o negam?
Este santo é de outra religião, dizem umas; quem são eles para dizerem que ele é santo?
Dizem outras. Como se o Verdadeiro santo tenha qualquer religião.
Como Jesus, os Santos apenas seguem e fazem a vontade de Deus, isto é tornam-se bons, e
passam a servir o próximo, tal como Jesus. Os homens apenas se aproveitaram de seus ensinamentos, para
fundarem ou ampliarem as religiões, infelizmente, não para repassarem o que foi ensinado, pelo contrário,
fizeram interpretações muito particulares e de acordo com os seus fins mais que egoístas.
Existem também, aqueles que apesar de ainda não serem santos, são já pessoas boas, e
neste caso, na maioria das vezes, ficam até tristes por estarem a considera-los uma coisa da qual estão ainda
muito distantes, e mais ainda, por nada, ou quase nada, poderem fazer, para mudar este estado de coisas.
Claro que os verdadeiros Santos também existem, os Santificados por Deus, aqueles que
realmente trabalharam sobre si mesmos e em benefício da melhora da humanidade, aqueles que souberam
vencer toda a vaidade, orgulho e egoísmo, vencendo o mundo. Estes vivem nos planos superiores da vida;
estes não querem nem precisam de homenagens; estes continuam trabalhando em benefício da melhora da
humanidade em todos os aspetos, e não têm tempo para festas; o que estes querem e pelo qual trabalham,
é para que cada um de nós se esforce por melhorar a cada dia; que cada um de nós vença seus vícios
inferiores; que cada um de nós seja capaz de entender as Leis de Deus e seguir o caminho indicado pelo
Cristo e por vários outros mensageiros do Alto, a maioria dos quais nem sequer imaginamos o nome. Alguns
deles são os excomungados, torturados e mortos pelas religiões, que dizendo-se os representantes de Deus,
fizeram justiça pelas próprias mãos, matando aqueles que, enviados dos Céus, vinham para dar exemplos de
vida e trazer-nos conhecimentos de ordem superior, incluímos nestes o próprio Cristo, o maior Santo que
Até hoje pisou a Terra, tudo isso, apenas porque não aceitavam as normas criadas por esses lideres, e que
nada tinham a ver com as verdadeiras Leis de Deus, as quais queriam clarificar e divulgar.
A maioria de nós parou de raciocinar, não utiliza uma das maiores ferramentas de que Deus
dotou o homem, a inteligência e a capacidade de raciocínio. Jesus trouxe-nos uma Doutrina, mostrou-nos
um caminho para alcançar a Santidade, não nos impos qualquer religião, e ainda disse que a sua família
eram aqueles que fizessem a vontade do Pai.

Representantes e adeptos do Cristo contam-se aos milhares, mas não é
por isso que algum dia se tornarão Santos. Os Santos são os que fazem a vontade do
Pai; os que cumprem as suas Leis; os que seguem o exemplo do Mestre; são homens
retos de carater e coração, tolerantes, compreensivos, de um perfeito sentido de
justiça, de consciência limpa, capazes de renunciar aos prazeres terrenos e ao seu
próprio bem-estar, em benefício do seu semelhante; capazes de amar
verdadeiramente o seu próximo, auxilia-lo nas suas dificuldades, esclarece-lo nas suas
duvidas e dar-lhe animo nos momentos difíceis, alegrando-se com sua melhora e suas
conquistas, com o seu bem-estar, participando das suas alegrias, num convívio sadio e
sem qualquer interesse egoísta ou segundas intenções. Mas onde estão esses homens,
verdadeiros candidatos á santificação?
Já o dissemos por várias vezes: o papel das religiões é repassar os
ensinamentos Superiores trazidos por Jesus e por outros enviados dos Céus, indicar os
caminhos que nos podem levar á perfeição, para quem os quiser seguir, nada mais.
Se acreditamos em Deus, em Cristo ou em outros Mensageiros de
Deus, sigamos os seus ensinamentos e deixemo-nos de manter os altos luxos daqueles
homens, que dizendo-se seus representantes, apenas querem amealhar riqueza, ter
tudo o que de prazer a Terra lhes pode dar, além de estatuto e poder entre os homens.
As religiões não existem para acumular riquezas e muito menos para
extorquir a quem já pouco tem, mas que pela fé, embora enganadora e não
raciocinada, e por isso equivocada, que apenas está repleta de muitos outros
interesses egoístas, de lideres religiosos que a impuseram, á custa, muitas vezes, de
sofrimento e dor, tudo dá de boa vontade, até mesmo aquilo de que necessita para a
sua própria vida.
Com tudo isto não queremos criticar quem quer que seja que
frequente uma qualquer religião. Sabemos que nem todos estão ainda em condições
de entender as verdades Superiores como elas são, e esses necessitam ainda agarrar-se
a qualquer coisa que lhe dê esperança, pelo menos, de que existe mais alguma coisa
depois da morte do corpo, e que existe uma justiça superior que não erra, pois em
todos os casos problemáticos, sejam de ordem puramente física, sejam de ordem
psicológica, já a ciência o comprovou, todos os que têm alguma religião, uma fé em
algo Superior, conseguem muito mais facilmente a sua recuperação.
Sendo assim, este apelo é mais dirigido aos líderes religiosos, para que
tomem consciência da sua missão na Terra, da sua alta responsabilidade perante Deus
e a Humanidade; para que se unam e ensinem as verdades que já temos ao nosso
alcance, sem dogmas e sem outros interesses, que não o de conduzir os homens ao
bem, rumo a um progresso cada vez maior, que não se fique apenas pelo intelecto,
mas que seja acompanhado por uma moralidade do mesmo nível, numa evolução
integral do homem, nesse caminho para a Santidade ou Perfeição.

