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Graça Magalhães

A vida do quotidiano é preenchida por múltiplas ocupações e preocupações.
O tempo preenche-se com tarefas que se revelam inadiáveis e que são organizadas em função das prioridades
que se estabelecem: levar os filhos à escola, fazer o almoço, lavar o carro, aspirar a casa, conduzir ou apanhar o
autocarro para ir para o local de trabalho, ler um bom livro, ver um filme, beber um café com um amigo ou com
quem ainda não tivemos tempo para criar amizade, fazer a visita semanal no lar de idosos da nossa terra, entre
tantas mais!
Mas, quando nos ocupamos da vida, quantas vezes na mente surgem comentários sobre aquilo que dentro de
nós não está bem resolvido e que instalam múltiplas dificuldades! Parece-nos, então, que se as nossas
circunstâncias fossem outras, tudo seria diferente e, assim, nasce o sofrimento! Sim, os acontecimentos do
passado próximo ou longínquo não nos largam e o futuro prende as nossas forças com inquietações que parecem
lógicas e racionais. A ilusão preenche, muitas vezes, o presente e a vida fica cinzenta.
Com o estudo da Doutrina dos Espíritos, compreendemos que não somos esses pensamentos, mas somos o
Espírito imortal que vive temporariamente as circunstâncias da existência atual, que cria pensamentos e que
vive emoções, nas quais se envolve, inconscientemente, na maior parte das vezes. Noutras vidas na Terra, outros
pensamentos foram os nossos, outras emoções e outros sentimentos nos caraterizaram.
Hoje, podemos identificarmo-nos como o ‘Raimundo’, que vive em Setúbal, que é estudante de medicina, que
gosta de bife com batata frita. Mas o ‘Raimundo’de hoje, numa vida anterior foi o ‘Andrew’, clérigo, que viveu em
Inglaterra e foi vegetariano e, noutra vida anterior foi a ‘Wuyangyang’’ que viveu na China, operária, fã de arroz,
e… decerto outras existências e outras vivências estarão no passado mais longínquo… Afinal, quem é este Ser?
Para além de Raimundo, Andrew, Wuyangyang… o ser verdadeiro, que nunca morreu, nem morrerá é um
Espírito, que existe para além das diferentes personalidades que é chamado a viver, em diferentes partes do
mundo e em diferentes épocas.
Diz no Livro dos Espíritos, Introdução à Doutrina Espírita, VI: “ A alma tinha a sua individualidade antes da
encarnação e a conserva após a separação do corpo.”
O Espírito não é a personalidade: não é a persona, nem os conhecimentos que ela adquiriu: eles são importantes,
mas não são a essência de quem somos e, por isso, não nos podemos confundir com eles. Defender teorias,
conhecimentos, não é defender a nossa identidade. Defender emoções ou sentimentos também não é defender
a nossa identidade. Um dia, o que hoje pensamos ou sentimos será reformulado por uma nova visão mais
próxima da realidade, isto é, o que hoje é vivido como uma ‘verdade’ deixará de existir.
Neste contexto, podemos defender que não é racional a guerra, que não há justificação lógica para o racismo ou
para a xenofobia, que não faz sentido o domínio de um ser humano sobre outro ser humano seja física, seja
emocionalmente…

Nós somos Vida! Não possuímos a Vida: somos, sim,
Vida que se manifesta, na linha do tempo, em
várias existências terrenas.
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JESUS ao dizer: "Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo", não
queria dizer que não devemos realizar as tarefas que as circunstâncias que vivemos nos exigem, que não devemos
estudar, desenvolver a nossa compreensão sobre a Vida e as suas leis, ou que devemos ser insensíveis. Queria, sim,
talvez, dizer que cada momento vale por si e por isso a nossa inquietação é perfeitamente dispensável. Queria,
talvez, dizer que cada momento cuida de si próprio e que cuidarmos de nós significa estarmos despertos,
conscientes, para vivermos em cada ação, gesto, palavra, uma nova força de paz, de ternura e de beleza e que esse
é o nosso contributo para a construção de um novo mundo: um mundo de regeneração!
O que significa estar consciente, desperto?
Como afirma a obra psicografada por Divaldo Franco, Vida: Desafio e Soluções, a qual é citada no livro Consciência e
Mediunidade do Projeto Manoel P. de Miranda: “Estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade
interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance; libertar-se dos medos que o
imobilizam na inutilidade; redescobrir a alegria de viver e de agir; ampliar o campo de comunicação com a
natureza e todos os seres; multiplicar os meios da dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos;
submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda a parte…”
Como? Através de uma programação saudável que leve o indivíduo a deixar as dependências que lhe diminuam o
esforço de pensar por si próprio e de assumir a responsabilidade da sua própria existência.
Então, e o corpo?

Deve-se cuidar do corpo, templo sagrado do Espírito: é ele que nos possibilita realizar as experiências que nos
permitirão evoluir, ou seja, transformar os valores que foram habituais no passado, mas que se revelam hoje sem
sentido lógico (ex: a vingança) nos novos valores (ex: a compaixão) que regenerarão a humanidade.
Precisamos, assim, de criar as condições para que o corpo viva o tempo integral que está destinado a viver (na maior
parte dos casos, quando estávamos no mundo espiritual à espera de re – encarnar, os Espíritos superiores que têm
essa missão, realizaram um plano, através do qual programaram um tempo para a nossa vida biológica – nalguns
casos podemos ter colaborado nesse plano): uma boa alimentação, o repouso que lhe é necessário, o exercício que
o beneficia e a mudança de hábitos mentais, substituindo ideias perturbadoras por outras saudáveis, beneficiam
diretamente o corpo.
Lemos no Evangelho Segundo o Espiritismo: “ Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo,
instrumento da alma; desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria Natureza, é
desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele
é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso mais perfeitos, se
martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não
está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso Espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o,
mortificai-o: é esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição.” (cap. XVII,
item 11)
Estar em contato com a natureza, encontrar momentos de silêncio e contemplação da beleza natural. Ser altruísta,
respeitando o próximo como se necessita do respeito do próximo, desenvolver a paciência com aqueles que nos
rodeiam, a coragem de perdoar na ofensa que sentimos, ter esperança e confiança em nós e na Vida, permitirá criar
o equilíbrio vibratório do corpo e da mente, dar uma nova cor ao dia – a – dia e conquistar a saúde integral.
Estudar a Codificação e obras afins para compreender os mecanismos da Vida, aprender a pôr em prática as
terapias da meditação, da visualização terapêutica, da oração são outros recursos que corretamente aplicados
auxiliam a sair da ilusão da vida material e a tomar consciência da nossa verdadeira identidade!
Que 2016 seja um ano em que o amor à alma e o cuidado com o corpo se revele em cada passo de
modo a que sejamos construtores de um caminho seguro para a paz!
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O Esforço Pessoal
Carolina Fortuna (DIJ ACEMI)

“Aos outros, dou o direito de serem como são. A mim, dou o dever de ser
a cada dia melhor.” – Chico Xavier

Como espíritas, mais ou menos evoluídos, temos presente que o que fizermos,
acharemos do outro lado um dia, que se queremos algo temos que lutar por isso, que não
podemos viver à espera de que o outro faça isto ou aquilo por nós, pois Deus rege-se pela
lei do “a cada um segundo as suas obras”. Assim sendo, e sabendo que estamos aqui na
Terra para nos melhorarmos temos que dar o melhor de nós, ter bom caráacter, ser um
Bom Homem ou uma Boa Mulher, ajudar os outros, controlarmo-nos nas situações mais
difíceis, tentar mudar os nossos defeitos e se possível mudá-los, ser sempre para os outros
o que gostávamos que fossem para nós, fazer o que gostávamos que nos fizessem. Lições
que desde cedo nos são quase como “impostas”, chegam até a parecer algo básico, algo
fácil de fazer, um ideal de ser humano ao qual é muito fácil chegar, mas com o nosso
crescimento, conforme nos vamos tornando adultos, vemos que não é tao fácil como
diziam.
Aquela teimosia, aquela mania de numa discussão argumentar sobre algo que não
conhecemos torna-se difícil de controlar; aquela vontade que temos de ficar no sofá
quando sabemos que temos algo para fazer; aquela mania de, às vezes, “comentar” sobre
alguém quando essa pessoa não está para se defender; o não ouvir com ouvidos de ouvir
quando alguém nos está a contar algo, a confiar algo; o não saber pedir desculpa, perdão;
o facto de nos agarrarmos de mais aos bens materiais; o egoísmo, o querermos ficar com
tudo e não partilhar; o só olhar para o nosso umbigo, não estarmos cientes de que há
muitas pessoas no mundo com dificuldades que davam tudo para ter algo que nós já não
damos o mínimo valor devido à montanha de coisas fúteis que nos rodeia todos os dias,
todas as semanas, meses, anos, toda a vida – tudo isso torna-se difícil de controlar, de
mudar, sentimos que não temos tempo para ajudar porque somos todos extremamente
ocupados na nossa desocupação diária. Deixamos os vícios, os defeitos ganhar.
Contudo temos que nos esforçar para conseguirmos mudar isso, para nos
tornarmos melhores. Não é dar uma esmola no primeiro dia do ano, por exemplo, e
pensarmos para connosco que acabamos de fazer a nossa boa acção do ano e que já não
precisamos de fazer mais nada durante o ano, pois, a partir daquele momento, já temos
lugar no céu por termos sido caridosos por breves segundos, na imensidão deles que há
durante um ano. Todavia, essas pessoas ainda se perguntam porque é que não
conseguem evoluir se se esforçam tanto. Já Chico Xavier dizia: “Buscar uma vida de
aparências, fora da realidade, só o/a levará para um abismo sem volta. Construa a sua vida
aos poucos, lutando a cada dia e extraindo da vida o que ela tem de melhor – a
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simplicidade.”

A evolução não é algo fácil, o tornarmo-nos melhores é uma longa caminhada,
acho que todos o sabemos. Envolve muito tempo e dedicação. Envolve muito esforço.
Vontade. Fé. Mas é possível. Mas temos de ser realistas, muitas vezes agimos sem pensar
nas consequências, sem pensar nos outros, deixamos o nosso pior vir à superfície sem
nos apercebermos…
As festividades do Ano Novo foram à relativamente pouco tempo. Quem acredita
nas resoluções de Ano Novo pediu doze desejos. Quantos desses doze não tiveram a ver
connosco próprios? Quantos deles tomaram como referência as crianças, as pessoas dos
países em desenvolvimento? As crianças nas instituições? Ou quantos deles referiram os
nossos defeitos? As coisas que queremos mudar em nós? E iremos mesmo fazer por
mudar ou esquecemo-nos de tudo isso no dia dois de janeiro?
Só uma pessoa não vai fazer a diferença no mundo. Só eu não consigo
mudar o mundo. Não é pela mudança de um único indivíduo que o mundo se vai tornar
melhor. Aposto que tudo isto já passou pela cabeça de cada um de nós. É certo que não
podemos resolver a questão da fome no mundo, mas podemos ajudar uma pessoa com
fome; se cada um de nós ajudasse nem que fosse apenas uma pessoa, o mundo mudaria.
Não podemos acabar com a violência ou a criminalidade mas podemos educar, podemos
mostrar o caminho aos jovens, educa-los para que não caiam nesse “abismo”. Não
podemos acabar com a tristeza, com os suicídios, mas podemos dar uma palavra de fé,
conforto, carinho.
Lembrem-se: uma inundação começa com uma gota, uma avalanche dá-se com a
deslocação de partículas minúsculas.
Se é tarde demais para mudar? Não. Nunca é tarde demais. “Embora ninguém
possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um
novo fim”, dizia-nos Chico Xavier.
Sejamos a diferença que queremos ver no mundo. Esforcemo-nos para melhorar.
Tenhamos um único objectivo: sermos Bons Homens a viver num mundo ainda melhor.

“Aos outros, dou o direito de serem como são.
A mim, dou o dever de ser a cada dia melhor.”
– Chico Xavier
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Ano Novo……Vida Nova……
António Soares

Um ano se foi e um outro se inicia sem que nos tenhamos apercebido da rapidez com
que as horas, os dias, as semanas, os meses foram passando, e no fundo sem termos concluído uma
grande parte de tudo a que nos propomos sempre que se inicia um novo ano. Assim, lá voltamos nós às
promessas, às juras, às mudanças para uma vida nova.
O início dum novo ano traz como que por encanto a toda a humanidade uma sintonia
nos desejos de paz, saúde, felicidade….mas deveria tornar-se também no momento para reflectir do
que realmente necessitamos para podermos encontrar o caminho do verdadeiro progresso e da
verdadeira felicidade.
Todos nós gostamos de receber e enviar mensagens de paz, de felicidade e amor,
votos de saúde, prosperidade, de esperança; todos nós vibramos com esses momentos de alegria,
trocamos abraços, beijos, saudações; e trocamos também promessas de uma vida nova com tanta
facilidade como se nós pudéssemos mudar tudo como quem vira a página dum livro, deixando para
trás tudo o que nos causou sofrimento, para passarmos como que por magia para uma vida nova, onde
tudo será felicidade e o realizar dos nossos sonhos.
É preciso ter muito cuidado para não nos agarrarmos às ilusões, pois como espíritas, já
não acreditamos em simpatias divinas, nem em coisas outras que nos encham de presentes de
felicidade, amor ou dinheiro, porque sabemos que pertencemos às leis amorosas da Criação, que nos
levam a entender a relação de causa e efeito, através da qual desenvolvemos nossa inteligência para a
realização de nossas conquistas.
Poderíamos todos tirar proveito nesta época do ano, em que a maioria de nossos
pensamentos estão direccionados à paz e à fraternidade, para abrirmos nossos corações e analisarmos
com sinceridade os nossos propósitos, e de fazermos um balanço ao que fizemos e ao que deixamos
por fazer no ano que terminou.
Assim deveria ser o nosso Ano Novo. Algo de diferente, em que pudéssemos estar
comprometidos com nossa mudança interior, pois de nada servirão todas essas promessas repetidas
no início de cada ano, se não tivermos dentro de nossos corações a força do amor e da caridade.
Para o espírita, não basta conhecer, é também preciso saber, e não sabemos se não
praticamos. Então porque esperamos para pôr em prática todo esse amor e essa caridade que dizemos
sentir dentro de nós? Para isso, tentemos seguir passo a passo os exemplos que Jesus nos deu durante
sua permanência na Terra.
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Neste novo ano que se inicia, vamos ganhar a coragem para não desperdiçar as
oportunidades de crescer moralmente, reconhecendo nossas fraquezas, e tentando corrigir nossas
falhas, sobretudo o egoísmo e o orgulho, os quais nos levam a repetir reencarnações atrás de
reencarnações, para continuarmos a cumprir tarefas que já deveríamos ter concluído. Sabemos que
para progredirmos todas as experiências são válidas, mas é necessário que troquemos o “eu faço,
eu conheço, eu sou“, pelo “eu vivencio“, pois caso contrário, estamos atrasando nosso
progresso enquanto seres espirituais eternos. Somos responsáveis por todo o bem que não
fizermos, e por todo o mal que possa ser causado por esse bem não praticado.
Sendo tudo em nossa existência um processo, sabemos desde já que nada se
modifica sem o novo, mas que também é necessária a experiência do velho para poder haver essa
transformação. Temos muitas vezes de enfrentar dificuldades para poder aceitar mudanças, criadas
pelas nossas fraquezas, para que possamos viver verdadeiramente nossas provas e nossas
expiações.
Por isso, a humildade e a reflexão nos levam a concluir que somos ainda muito
imperfeitos, mas a força de vontade e a fé nos conduzirão ao bom caminho. Não vamos comentar
sobre os defeitos que alimentamos anos a fio e que entrarão connosco ainda no novo ano. A
proposta é a de prepararmos um novo projecto de vida que possa ser aplicado às necessidades de
cada um, e a ser realizado ao longo do ano e não de uma só vez, como costumam fazer os
impacientes.
O mais importante na vida do espírito são as etapas vencidas, o avançar, o saber
adquirido através da experiência, e as virtudes conquistadas pela dor e pelo amor. O que
chamamos de “passado“, não é mais do que a lembrança de condições inferiores por onde já
transitamos; por outro lado “futuro“ é a esperança que alimentamos de alcançar um estado
melhor. Encaremos então o novo ano que agora tem início, como uma meta, à qual nos propomos
alcançar com a maior soma possível de aperfeiçoamento.
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Filipa M. Ribeiro

Traduzo partes de um texto, para mim muito belo e rico, de Peter Sloterdijk que me parece ser quase
ou mesmo totalmente desconhecido em Portugal. Fala da aventura do movimento, da viragem e da
esperança no contra-movimento, da esperança hoje numa nova "volta do mar". Escreve Sloterdijk:

"É necessário recordar uma aventura do movimento que creio ter sido a mais audaciosa e a mais rica
de consequências de todas as ousadas pelo espírito de empreendimento europeu" […] Quando os
europeus, guiados pelos navegadores portugueses começaram a olhar para o Atlântico e a transportarse, pelo pensamento, para o outro lado do oceano, defrontaram um problema que lhes pareceu
inultrapassável."
"Nesta perplexidade os marinheiros [em português] portugueses do tempo de Henrique, o Navegador,
tiveram uma ideia da qual é pouco dizer que foi audaciosa. Foi a ideia mais perturbadora dos tempos
modernos, a ideia mais comovedora fora do domínio religioso, a ideia mais aguda e a mais perigosa
que jamais ocorreu aos europeus nos tempos modernos. Para utilizar uma imagem, os navegadores
portugueses apaixonaram-se pelo vento. Deixaram-se levar - primeiro em pensamento, depois nos
navios - pelas brisas dignas de confiança que sopram no oceano e que afastam da Europa.
Ultrapassaram a fronteira a partir da qual não existe mais esperança racional num retorno e deixaram
os ventos alísios transportá-los para o alto mar, comprometendo incondicionalmente os seus navios e
as suas vidas."
"Começaram a compreender, primeiro intuitivamente, depois com a prática da rotina e, mais tarde
ainda, pela teoria, que os ventos euro-americanos constituem um sistema. Hoje os telespectadores
europeus vêem essa estrutura quotidianamente na perspectiva dos satélites, assistindo aos pretensos
boletins meteorológicos, sem adivinhar que têm perante os olhos o mistério político-climatológico da
mundialização. Os marinheiros [em português] do séc XV, para o compreender, tiveram que se
precipitar num turbilhão que lhes era totalmente invisível e abandonar-se ao seu movimento, para o
melhor e o pior."
"Esta manobra fantástica que se tornou rapidamente tão banal como é hoje o tráfego aéreo, recebeu
dos marinheiros portugueses um nome sonoro: 'volta do mar'. É, por assim dizer a viragem [le
tournant] no alto mar. [tournant refere-se à "kehre" de Heidegger, a viragem que é o tema do capitulo]
(…)
Não teria lembrado esta história dos navegadores se não acreditasse que ela contém uma alusão à
crise actual do mundo. Penso que existe hoje uma inteligentsia neo-portuguesa que se projecta pelo
pensamento noutros mares aparentemente impraticáveis. […] Enquanto que a maioria dos homens
actuais se preocupa com problemas de crescimento económico, de negócios fatídicos (etc.) os
Portugueses de hoje refletem já em novas voltas do mar. Para mim, estas novas descobertas serão uma
viragem ecológica, uma viragem da técnica contra a técnica, uma viragem dos media contra os media,
do capital contra o capital - e um auto-aprofundamento das ciências."
Peter Sloterdijk, L'heure du crime et le temps de l'oeuvre d'art", Calman-Lévy (2000) p. 144-148.
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Não é, pois, de agora que o crescimento económico é um objectivo de tantas nações. Porém, têm-se feito
poucas perguntas, tanto nos países desenvolvidos como em vias de desenvolvimento, acerca do rumo da
educação e, com ela, da sociedade democrática. Com o afã da rentabilidade no mercado global, estão em
perigo de perder-se valores preciosos para o futuro da civilização. Por exemplo, não há qualquer
problema na insistência por uma educação técnica e científica e não há por que deixar de melhorar nesse
sentido, mas é preciso atentar nas capacidades que se estão a perder pelo caminho, entre o frenesim
competitivo. Essas capacidades, ou competências se quiserem, estão associadas às artes e às
humanidades: a capacidade de pensar de maneira crítica, a capacidade de transcender as lealdades locais
e abeirar-se dos problemas mundiais como um “cidadão do mundo”, como dizia Sócrates e, sobretudo, a
capacidade de imaginar compreensivamente a situação do outro, de deixar-se encantar pelo vento.
Todavia, que há na vida humana que torna tão difícil sustentar instituições democráticas igualitárias e tão
fácil cair em hierarquias de vários tipos? O choque interno pode ser encontrado em todas as sociedades
em que se lute pela inclusão e igualdade. Podemos ainda encontrar forças na personalidade humana que
militam contra o reconhecimento mútuo e a reciprocidade, assim como forças de compaixão que apoiam
fortemente essa empatia entre as gentes.
“A compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor, entretanto,
notemos: ninguém adquire a piedade sem construí-la” (Emmanuel, Ceia de Luz).
E quais as forças da personalidade que se opõem à reciprocidade e ao respeito mútuo? Primeiro,
sabemos que as pessoas, em geral, têm um grande respeito pela autoridade, como mostrou o psicólogo
Stanley Milgram com a sua experiência famosa em que indivíduos estavam dispostos a inflingir um
elevado grau de dor a outra pessoa desde que o supervisor desse o seu aval. Também Solomon Asch
havia mostrado como indivíduos estão dispostos a ir contra a clara evidência dos seus sentidos quando
todas as pessoas ao seu redor fazem juízos sensoriais diferentes. Ou seja, são já vários os estudos que
mostram o servilismo invulgar dos seres humanos perante a pressão de grupo. Aliás, muitos desses
estudos têm explicado comportamentos de jovens alemães nos batalhões nazis.
Do outro lado da moeda, temos estudos, como o do psicólogo Paul Bloom, que mostram como as crianças
são compassivas logo desde o primeiro ano de idade. No entanto, ao longo da sua socialização, a criança
vai alternando esses comportamentos com outros de controlo e mimetismo dos demais.
Existem, pois, 3 valores cruciais para o exercício de uma cidadania decente: 1) a capacidade socrática de
auto-crítica e o pensamento crítico acerca das tradições próprias de cada um. “Um dos caprichos da
humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário
poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo, e considerar-se como
outra pessoa, perguntando: Que pensaria eu, se visse alguém fazendo o que faço?” (Kardec, ESE); 2) a
capacidade de ver-se a si mesmo como membro de vários mundos heterogéneos. O conhecimento não é
garantia de bom comportamento, mas a ignorância é uma garantia virtual para o mau comportamento.
Isto pressupõe uma educação não estereotipada acerca da história das civilizações. 3) a imaginação
narrativa, promovida por uma educação que refine a capacidade de pensar sobre o que pode ser a vida
interna do outro. Porque, na verdade, “a humanidade necessita mais de exemplos dignificantes do que de
palavras retumbantes” (Franco, Bezerra de Menezes, Em nome do amor).

9

Suicida
-7-

M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

Aquilo que supunha ser fulgores solares no
nevoeiro denso afinal é passagem de gente, homens
e mulheres – só que vestem estranha roupa
luminosa. Diria serem os tais de anjos se não
tivessem o natural e normal aspecto de gente.
Mas, comparados comigo, são anjos. E como
gente anjos que são, não posso ir com eles. Os
nossos mundos, o meu e o deles, são assaz
diferentes, opostos mesmo. Daí que eles passem
gozosos e leves, e nós outros nos quedemos
pesados e sofridos. Diria ser um acrescento de
crueldade para com quem já está esmagado (há
quem defenda que faz parte da felicidade dos justos
a contemplação da infelicidade dos não justos.
Malvados!) se não fosse o andarem a lançar redes
para nos pescar.
Por aqui eu avalio que, sendo anjos ou meros
homens, são caridosos, porque tiram-nos das
profundezas dos infernos, não com cordas
impossíveis de trepar, mas no aconchego de uma
malha que eles próprios içam.
O mau deste exercício é que ou não lhe chego,
ou se lhe chego ela desfaz-se ao meu toque.
É terrível isto. E pergunto-me: porque aqueles
outros conseguem e eu não consigo? Que distingue
os suicidas? O prazo? Uma qualquer disfunção?
Qualquer questão que me ponha é um
tormento que encontro. Na minha cabeça as
interrogações são martelos em bigorna de ferreiro,
com correspondente aflição a reverberar o corpo
todo – ou o que resta dele, que os vermes ainda não
tenham comido (comem pouco os vermes, de há
tanto que os sinto).
Não sei se acredite quando me dizem em
finlandês (não são anjos; os anjos não falam
finlandês) que em breve poderei ir. Sempre a
mesma solução para todos os problemas: “Aprende
Deus no coração!”.
É. Na inteligência não o aprendi, pois que o
pus em causa; no coração não está mais fácil,
porque – onde metê-Lo? Se tenho o coração
atulhado de trevas, fel e aranhas, como pode caber
luz, mel e borboletas?

Ajuda-me, Pai celeste!
Sozinho não consigo!
Faz-Te em mim!
E a rede luminosa veio e eu pude agarrá-la
sem que se desfizesse ao toque, e fui subindo,
sonambúlico e sem dor.
Que Deus seja louvado, três vezes o seja.

*

Finalmente dormi. Um sono entremeado de
pesadelos, em que a realidade era voltar lá e o
sonho parecer que tinha saído de lá. Estive assim
um breve período, durante o qual a nocividade que
expelia foi recolhida e reciclada.
Acordei e era 1959. 20 anos que passaram!
Podiam, no entanto, ter sido 20 ou 200, que tanto
fazia. Quando dele não há noção, o tempo é um
deserto sem fim que percorremos solitários, sem
água, descalços e de cabeça descoberta.
E só depois de acordar deste sono que foi
efectivamente reparador é que interiorizei duas
certezas: a de que estava numa enfermaria (de
cuidados intensivos, assim o presumo) e, portanto,
não na furna, ou na caverna, e a de que realmente
não tenho corpo, o corpo de carne, o que acaba por
ser um alívio, por ter-me livrado dos despojos.
Mas, sendo assim, fica esquisitamente
estranha a permanência de toda a gama de
sensações inerentes à condição carnal. Ou será que
tudo aquilo que é dado adquirido no meu
entendimento não é, afinal, verdadeiro?, não é
assim?
Pela janela a que a qualquer momento irei
espreitar, a luz que entra é sinónimo de esperança e
eu sei que as minhas interrogações vão ter resposta
satisfatória. As respostas hão-de consolar-me.
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*
E tão logo o meu cuidador assim o entendeu,
levou-me pelo braço de inválido (um rapaz cuja
vida parou aos 24 anos e quando recomeçou aos
44 estava inválido. Mas, uma coisa boa: estar não
é o mesmo que ser) até à desejada e bendita
janela.
Estava um dia húmido (a humidade da minha
insensatez!) na floresta virgem. Embora não visse
nenhum, chegava aos meus ouvidos milhares de
pássaros nos mais variados cantos, pios e
chilreios. Foi, até à data, o dia mais feliz da minha
vida.
(Quando fui retirado dos fundos onde a dor
apodrece, apenas a respiração ficou completa – o
que já não foi mau.)
E olhei as árvores de grande porte que
cerravam a floresta como o melhor espectáculo do
mundo, pela sublime certeza de que não fora
condenado às penas eternas, de que Deus existe e
que não é castigador.
Ah, e abençoados pássaros invisíveis que
trinam melodias só ao alcance dos compositores
divinos!
*

O meu cuidador diz que mais um pouco e
deixo a “Quarentena”. Expresso-lhe o meu receio
de deixar o paraíso e ele sorri como quem garante
que há outro paraíso ainda melhor.
E há? Que hei eu perdido estes anos todos?
Que posso, e como, conquistar?

Apesar deste visível salto qualitativo, não
posso dizer que viver me está fácil.
Viver continua a ser penoso porque a
consciência culpada enche de tristeza e amargura
o coração. É como se houvesse uma corrediça a
fazer um vaivém permanente de sombras entre o
pensamento e o sentimento. E surge ainda em
mim a tentação da fuga, que agora não pode ser
pelo suicídio, mas por uma qualquer forma de
alienação mental, onde a minha fantasia fosse a
realidade.
Do mesmo modo que pelo tormento de
existir Deus eu quis a inexistência, não sei de que
subterrâneo vem agora o tormentoso pensamento
sentido de que Deus podia não existir e tudo estar
sujeito a uma irregularidade que pode aniquilar a
existência. E fico aflito com a perspectiva de a
vida (e a felicidade) deixar de acontecer.

É que não é só o pensamento, o pensamento
em si é uma coisa neutra; o que custa é a sensação
que lhe chega associada, fazendo do
pensamento uma descarga eléctrica do mesmo
teor. (Ou devo dizer: a descarga eléctrica do
pensamento produz uma sensação do mesmo teor?
Mas, se for assim, o pensamento não é neutro.
Não me compete decidir.)
Como queria que a finalidade e o
preenchimento do viver fosse a poesia das
estações do ano, o carinho de uma mulher... - e
não sei que mais desejar.
O que devo desejar para uma vida serena
foge-me como certas palavras de que às vezes
preciso para expressar bem as ideias. Estão ali, as
palavras e o que devo desejar, mas sempre me
escapam quando parece que estou prestes a
alcançá-las.
Não, não foi somente o cérebro físico o
afectado, esse seria o mal menor. Os danos em
estruturas subtis dantes ignoradas é que são fonte
de preocupação e problemas, em que o simples
não lembrar palavras fica irrelevante.
O que deveras me preocupa é o que vejo ao
espelho – e eu não gosto de me ver ao espelho
porque não consigo olhar-me nos olhos. Tenho
vergonha de mim mesmo – e parece que há neles
um mau augúrio.
Ninguém conhecido vem visitar-me, e ainda
bem. Passaria monossilábico e a olhar o chão todo
o tempo da visita. Mas aqui também não se
recebem visitas de conhecidos. Por aqui só andam
enfermeiros, e enfermeiras, solícitos mas graves.
Post scriptum: a avaliação da equipa médica
decretou a minha transferência para o hospital da
cidade. Deram-me os parabéns e devia sentir
alegria (quando nos parabenizam é suposto
alegrarmo-nos) mas, estranhamente, nada senti.
Como estou comigo todos os dias, e horas, não
consigo detectar os meus progressos. Percebemos
que uma árvore cresceu porque não estivemos
permanentemente a olhar para ela. Se
estivéssemos sempre a olhá-la, ela crescia sem
que o percebêssemos. Foi por isso que os médicos
viram em mim algo que eu não vi.

continua
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A Justiça Divina, a Evolução, o Pecado e o Pecador
Arlindo Pinho

Se a verdadeira justiça existe, se Deus é infinitamente justo e bom, também então terá que ser
verdade que a evolução de todos os homens e de todos os seres, será sempre e unicamente da responsabilidade
de cada um, pois o caminho irá depender sempre das obras, dos atos, das atitudes e de todos os comportamentos
que cada um de nós pratique. Desse trabalho resultará, acreditando na verdadeira justiça, a maior ou menor, a
mais rápida ou mais lenta evolução de cada um. Também não poderia haver nem evolução nem justiça se os que
hoje são inferiores, nada pudessem fazer para chegar a superiores em algum dia no futuro.
Mas nós acreditamos, e sabemos que a evolução de toda a criação é baseada no progresso que
cada um faz sobre si mesmo, e regida por essas Leis Divinas sem erros, que regem a evolução e vida de todos os
seres.
Longe de ser como a dos homens, onde hoje se faz uma lei para amanhã lhe fazer uma alteração,
porque entretanto ela pode prejudicar alguém de poder, esta (a divina) não conhece homem algum, nem o lugar
que ele possa ocupar na sociedade, nem quer saber da importância que os homens possam dar a quem quer que
seja. Nesta Lei só entram em linha de conta, os atos praticados e o que de inferior e maldade, ou superior e
bondade, possam existir nos nossos pensamentos e sentimentos. Isso, sim, nos fará andar mais ou menos, na
escala do verdadeiro progresso.
As grandes diferenças, no avanço evolutivo, começam a notar-se principalmente após as
primeiras tomadas de consciência dos seres como seres individuais e independentes, porque é a partir daí, que
entra em vigor a poderosa e sábia lei do livre arbítrio. “A cada um segundo as suas obras”. Cada um pode construilas boas ou más, ninguém o vai impedir. Em seguida o que vai acontecer é a entrada em cena da outra poderosa e
sábia lei, “Causa e Efeito”. Para cada ação uma reação, ou para cada causa um efeito. Deus nada necessita fazer,
são as Leis vivas e Sábias, perfeitas e justas que atuam automaticamente.

E em abono da verdade, a maioria de nós ainda vai pelo caminho mais fácil e que maior prazer
momentâneo nos pode dar, e assim lá vêm os vícios, os prazeres de ordem inferior, aquilo que no momento nos
sabe bem; o futuro não interessa agora pensar, pois estraga o prazer daquela hora; é aqui também que outros
vícios de ordem moral entram nas nossas mentes, principalmente se ocupamos algum lugar de realce na
sociedade, ou até apenas queremos mostrar isso, e por esse lado, chega até nós o orgulho, a vaidade, e todas as
formas de egoísmo, onde muitas vezes, pensamos ser o que não somos, onde queremos mostrar-nos mais e na
realidade somos menos. A verdadeira realidade é bem outra: quem é, não necessita de mostrar que é, quem não
é, por muito que o mostre e possa parece-lo, nunca o será.
A evolução simbolizada na escada de Jacob, cujas extremidades se apoiam, uma no Céu e outra
na Terra, e por onde subiam e desciam Espíritos, é o caminho de cada um de nós. Em cada degrau há conquistas a
fazer, há vícios a eliminar, há tentações a vencer. E quantas vezes nós nos sentamos nesse degrau sem nada
querer fazer, esperando que Deus seja injusto e nos puxe mais para cima, sem qualquer trabalho ou sacrifício da
nossa parte, ou então, contemplando prazerosamente aqueles que ainda ficaram mais atrás, sem nos dignarmos
fazer nada para ajudá-los também a conseguir chegar até nós? E pelo contrário, apenas nos achando melhores que
eles, deixando-nos assim, mais uma vez, vencer pelo orgulho. Mal imaginamos que com essa atitude acabamos por
não sair do degrau e aguardar que eles nos alcancem e até quem sabe, nos ultrapassem.
As nossas conquistas são feitas de vitórias sobre nós mesmos, estamos cansados de o dizer, mas
fazer custa bem mais, e assim vamos participando dos escândalos necessários, mas prejudiciais para cada um de
nós que os pratica. Não quer dizer no entanto, que eles, em algum ponto, não possam resultar em nosso benefício,
de todo o erro podemos extrais coisas positivas, e temos vários exemplos disso durante o tempo em que o Mestre
esteve entre nós, fazendo a sua caminhada de ensino e exemplo.
Sabemos que a justiça na Terra julga pelas aparências, e nós podemos enganar os homens
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através delas, mas a justiça divina julga segundo a reta equidade e aí ninguém escapa á sua justa decisão.

No mundo é necessário a concretização do mal para que a justiça possa atuar, já no juízo divino,
que penetra o mais profundo do coração do homem, isso não é necessário: Ele vê o mal latente e isso basta para
atuar.
Isto explica as palavras do Mestre quando diz: “É necessário que haja escândalo, mas ai daquele
por quem o escândalo vem. Aqui, teremos que discernir que na realidade é necessário que venha o escândalo, ou
melhor, que ele se manifeste, pois dentro do coração já ele existia, mas só após a manifestação é que o delinquente
pode reconhecer-se como tal, e, suportando as consequências dolorosas do delito, possa arrepender-se, corrigir-se
e melhora-se. Enquanto os maus pensamentos se mantêm escondidos, e portanto não acontece o escândalo, o
homem se mostra puro, e muitas vezes até pensa que o é; quando porém liberta o que trazia escondido de mal no
coração, acaba por despertar para a realidade e reconhecer-se pecador.
E só quando o arrependimento e a confissão de culpa, ainda que para si próprio, se manifesta, é
que se pode iniciar a redenção, por isso o escândalo acaba por ser necessário até para aquele que o pratica. Mas
também só o é, porque raramente o homem se curva ou sai do domínio do orgulho ou da vaidade, e assim apenas
quando seus pecados se tornam ostensivos e já não mais é possível esconde-los, isso acontece.
Como diria Jesus: que importa que o adultério se haja consumado, se ele já existia no coração?
Que importa que o homem não tenha tirado a vida a ninguém se no seu íntimo, no seu pensamento, já é homicida e
apenas alimenta ódio contra seu próximo, alegrando-se com as desventuras ou sofrimento alheio? Falamos aqui da
atuação das leis divinas, que para atuarem, não necessitam da manifestação física do crime, no entanto sabemos
também que há bastante diferença no rigor da aplicação, quando para além do crime que já existe em pensamento,
há também a concretização ou manifestação física desse crime.
Ainda no caminho dos exemplos passados com o Mestre, temos Judas, que vendeu Jesus em troca
de algumas moedas de ouro; o mal já existia no seu coração, mas só com esse escândalo ele conseguiu reconhecêlo, para em seguida poder arrepender-se; o enorme remorso foi a energia necessária para despertar a sua
consciência, até ali embriagada nas baixas paixões.
Pedro, embora com menos gravidade, também acabou por ser motivo de escândalo ao negar o
Mestre, quando antes se achava incapaz de fazê-lo, foi no entanto necessário, para ele verificar que afinal não era
ainda tão superior, e assim a partir dali tomasse mais cuidado contra qualquer falha de seu já bondoso caráter.
Para Jesus no entanto, todas as traições que lhe fizeram, não tiveram qualquer impacto no seu
conceito em relação aos que o traíram, pois sabia que a cada erro cometido por eles, e após a sua tomada de
consciência e o consequente arrependimento, mais dele se aproximariam e mais capazes estariam de seguir seus
ensinamentos.
Daqui ressalta uma poderosa lição de humildade a que não poderemos ficar alheios, e chegamos á
conclusão que em todos nós, ainda existem grandes falhas de carater, que ainda temos muitas sombras e pecados,
muitas e variadas formas e tendências para errar, mas só com esta certeza, seremos capazes de nos tornarmos a
cada dia, ou a cada falha, mais benevolentes e menos descaridosos para com as falhas alheias, e seremos mais
complacentes, não com o crime, mas com as vitimas do crime ou o criminoso, e se realmente formos capazes de ter
a humildade de também nos reconhecermos pecadores, não iremos com certeza ter a coragem de condenar ou
seque julgar, os atos de nossos irmãos, sejam ou não mais pecadores que nós.

Que o Divino Mestre nos ilumine a razão e a consciência e faça também chegar essa poderosa luz,
às profundezas mais escuras do nosso coração.
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A mediunidade como forma de evangelização
(Sinopse de exposição)
Margarida Azevedo

De todas as descobertas do homem, sem dúvida que a maior e mais marcante foi a descoberta do
fogo. Resultado do bipedismo, que libertou as mãos e o rosto, e culminou no aumento das dimensões da caixa
craniana, a complexificação do homem foi um sem parar rumo às mais diversas descobertas.
Colocado à entrada da caverna, ou a céu aberto, o fogo afugenta as feras. O homem deixa de temer
ser devorado, pois o fogo protege-o. Mas não só, aquece-o e permite-lhe cozinhar. A digestão passa a ser feita,
previamente, na confecção dos alimentos que deixam de ser consumidos crus, tornando-se consideravelmente mais
fácil.
Mas não é tudo, o fogo ilumina, isto é, o homem produz a sua própria luz protectora. A noite já não
é de vigília por causa das feras, mas de observação espantosa da abóbada celeste. Começa todo um vastíssimo
processo introspectivo. O homem irá tirar de si o seu próprio ver. Os olhos passarão a ser instrumentos ao serviço de
uma interioridade fantástica.
Segue-se outra descoberta afim, igualmente grandiosa, que perdurará até aos nossos dias: a de
uma realidade exuberante, a Natureza, que perde para sempre o seu papel redutor de fonte de alimentação e,
portanto, de sobrevivência, bem como de perigo constante, passando a ter função simbólica.
O fogo permite ainda a construção de tempo, que deixa de ser o dia e a noite na sua natural
espontaneidade. A luz prolonga o dia, confere-lhe mais tempo, isto é, o fogo introduz tempo no tempo. Desta forma,
ao ter tempo para si, podemos dizer “depois de tantos milénios sem descanso”, finalmente o homem cai num sono
profundo e sonha. Daí irão partir todas as descobertas. O sonho tornar-se-á o grande impulsionador das grandes
como das pequenas, das aventuras a que chamamos Ciência, Arte, Cultura, Religião, Leis,…
Mediante a descoberta do fogo, neste vasto quão complexo processo de hominização, inicia-se um
outro, paralelo, o processo de humanização que, simultaneamente, coincide com um processo de mediunização.
“Talvez” a primeira forma de mediunidade tenha sido o sonho, talvez, mas de certeza que a
primeira forma de evangelho foi a Natureza/Ecologia, isto é, a primeira grande boa-nova.
A Natureza e a relação ecológica com ela despertam para forças até então desconhecidas. Com o
passar dos milénios, tornar-se-á sagrada, o homem sentir-se-á pó do mesmo pó, força da mesma força. De
ameaçadora e fonte de alimento tornar-se-á, para sempre, portadora de uma linguagem codificada. O homem ficará
reduzido à descoberta dessa mesma linguagem misteriosa. Viver torna-se descodificar.
Assim, este ser, que produziu a sua própria iluminação protectora, reclamará por outra, que não se
esgote, e que irá encontrar na volatilidade da sua capacidade de sonhar.
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Podemos dizer que a mediunidade nasce do tempo enquanto gerador de disponibilidade para
pensar, reflectir, meditar. Ela requer o descanso de quem já não receia ser devorado, simultaneamente a de quem
sabe produzir a sua própria defesa.
Com isto, o processo de humanização/mediunização terá como fim o alargamento do sentido sobre
todas as coisas. Este, no qual nos encontramos, já requer outros objectivos e outras metodologias. Já não se trata de
feras, mas dos nossos próprios pensamentos inconsistentes. O fogo transformou-se em fé, o simbolismo criou
oração/adoração, a Natureza tornou-se mãe do homem, filha de Deus.
A mediunidade sonhadora tornou-se vigília, multiplicando-se em inúmeras apresentações; o sonho
reconforto e vínculo, qual cordão umbilical, a essa Mãe e a esse Pai. Mediante tal força desconhecida, ainda, criaram-se
novos evangelhos, e hoje, mediante o crescimento, ímpar na Criação, das capacidades do homem e das capacidades
humanas, somos seguidores de um fantástico Ser, o Cristo, o Ungido, que veio dar testemunho da Fonte Suprema de
onde jorra a força da Natureza, de onde provêm os sonhos, de onde o espírito criado é oriundo.
O Evangelho, ou Evangelhos, constitui um manancial inesgotável de regras de conduta. O homem, na
sua humanização, anseia por Deus e, por isso, o homem é também boa-nova.
O Evangelho, boa-nova de Deus, é um caminho que nos faz sentir que continuamos a ser esse animal
complexo à Sua procura.
A mediunidade na sua duplicidade, biológica, força da Natureza, e ética, cultura, aproxima o homem
do divino tornando-o passível de conhecer outras realidades. Como?
1.A oração tem aqui um papel fundamental. Ela é um discurso diferente, com outros sentidos,
apesar de utilizar a linguagem mais comum e mais simples. Tem que ser sempre a voz do coração na sua sede de Deus.
2. O comportamento, como socialização e como força apelativa às forças mais nobres da alma.
3. O amor à vida e ao outro, entendido como presença incondicional de Deus dentro de nós.
4. A educação, repelente do irascível, da inveja, do ciúme, da maledicência, da desconfiança.

5. A divinização, a santificação, a beatitude do Espírito como o traje limpo e belo para as núpcias. Ser
cristão é ser bem-educado. O cristão tem muita responsabilidade, porque ele é boa-nova.
E tantas outras coisas que tornam a vida espiritual mais livre, ainda que neste mundo. Quem foi
capaz de produzir a iluminação protectora com dois paus não criará a sua forma de iluminação repulsora de todas as
formas de ferocidade provenientes das baixas falanges?
A mediunidade, nas suas múltiplas apresentações, deve estar ao serviço da vida de cada ser humano
enquanto capacidade libertadora. Mas libertadora de quê? De tudo o que seja a repulsa do bem.
A mediunidade tem que estar ao serviço da santidade, o Evangelho ao serviço da espiritualidade, e o
homem tem que estar disponível para ser um servo de Deus.
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