DEZEMBRO 2011
Falar do VIII Congresso
Nacional de Espiritismo é falar de
(boa) qualidade: a dos trabalhos
apresentados, a da organização, a
da envolvência espiritual, a do
convívio.
Com conferência de abertura a cargo de Raul Teixeira e de
encerramento de Divaldo Franco,
foram expositores Henrique Lourenço, pela ASCEV, com Da Lei
do Trabalho; António Mendonça e
Augusto Carona, pela UERL, com
Da Lei do Progresso; Carlos
Miguel, pela UERP, com Da Lei de
Igualdade; Fernando Santos, pelo
GEEAK, com Da Lei de Liberdade;
DEpA, pela UERA, com Da Lei de
Destruição; João Xavier de Almeida, sócio individual da FEP,com
Da Perfeição Moral.
Sem desmerecimento de
nada nem de ninguém, apraz-nos
destacar a prestação do DEpA Divulgação Espírita pela Arte, que
apresentou cenicamente o capítulo
escolhido e que mereceu
demorado aplauso de pé.
Caminhos de beleza se
abrem no espiritismo: se foi significativa a apresentação cénica
atrás referida, não deixou de a ser
também a teatralização sobre
Emmanuel (patrono do congresso)
pelos jovens da União organizadora.
Belo foi também o momento
informal dos mais pequeninos, a
quem lhes foi permitido mostrar o
labor de dois dias junto das monitoras que os acompanharam
enquanto os pais participavam no
congresso propriamente dito.
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07/12 - “Ouvistes o que foi dito (Ex 20, 14): Não cometerás adultério. Eu, porém digo-vos que todo
aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração.” (Mt 5, 28)
Nestes tempos, em que se exalça o erotismo e a pornografia, banaliza-las também tu, homem ou
mulher, como se essa banalização te tornasse ininputável? Não te iludas com o que faz o mundo,
porque o corpo é templo do espírito, santo em sua essência, e é teu dever não os macular, por
pensamentos que seja.
14/12 - “Não jures pela tua cabeça, porque não te é dado transformar um só dos teus cabelos em
branco ou preto. Seja este o vosso modo de falar: Sim, sim; não, não; tudo o que for além disto
procede do espírito do mal.” (Mt 5, 36- 37)
A quem queres enganar, amigo? Põe sinceridade no teu coração e a tua boca falará do que nele
abunda. Serás confiável, e Deus, que o lê em profundidade, não porá na boca de nenhum dos
seus profetas a verdade amarga a teu respeito.
21/12 - “Nas vossas orações não sejais como os gentios, que usam de vãs repetições, porque
pensam que, por muito falarem, serão atendidos.” (Mt 6, 7)
Quando das tribunas das casas espíritas fazemos lugares de retórica, em vã exibição de conhecimentos eivados de erros, disso nos penitenciamos, Senhor; quando nos nossos discursos doutrinários alardeamos virtudes que não temos e moral que não vivemos, disso nos penitenciamos,
Senhor; porque toda a oratória é nula se não sentimos o que dizemos, pois aos Teus ouvidos é
mero ruído e nem aos irmãos aproveita. Disso nos penitenciamos, Senhor.
28/12 -“Jesus enviou estes doze, depois de lhes ter dado as seguintes instruções: Não sigais pelo
caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas. Pelo caminho proclamai que o Reino dos Céus está perto.” (Mt 10, 5-7)
Perdidos: aqueles que já conheceram a força da verdade, mas a quem a mentira enfraqueceu;
perdidos: aqueles que já conheceram a grandeza da humildade, mas a quem a vaidade apequenou; perdidos: aqueles que já conheceram as claridades do amor, mas a quem o ódio confundiu.
A estes urge acudir, porque já não têm a desculpa de não conhecer. De caminho, vivendo em verdade, humildade e amor o Reino dos Céus é proclamado.
04/01 – “Quem diz que está na luz, mas tem ódio a seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o
seu irmão permanece na luz e não corre o perigo de tropeçar.” (Jo 2, 9-10)
Guarda-me, Senhor, da intriga e da maledicência. Que da minha boca e da minha pena outras
palavras não saiam que as de conforto e perdão, que as de alento e compreensão. Que eu jamais
calunie, difame, ou por inveja apenas veja defeitos e más intenções nas realizações alheias. Que
eu possa ser sempre uma luz a alumiar o meu próprio caminho e o caminho dos que vão a meu
lado, revelando os esforços que cada um faz para edificar o bem, a beleza e a verdade. Guardame, Senhor, da cegueira espiritual.
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Folheando a Revista Espírita
Na Revista Espírita de janeiro de 1869, no artigo “Estatística do Espiritismo”, Allan Kardec
diz a dado passo que “O Espiritismo é uma opinião que não exige nenhuma profissão de fé, e pode
estender-se ao todo ou parte dos princípios da Doutrina. Basta simpatizar com a ideia para ser espírita.” Ora, quando já assumidos simpatizantes da ideia muito modestamente nos anunciamos aprendizes de ser espírita, não é modéstia que revelamos mas receio de alguma contradição entre a ideia
com que se simpatiza e a vida que se leva. Todavia, lendo Kardec verifica-se que é desnecessária esta
particular modéstia do simpatizante, assim como um erro o receio relativamente à hipotética contradição, porque em outro lado o bom espírita é definido como aquele que se esforça por se melhorar e
vencer as más inclinações, não o já perfeito. Se simpatizamos com o todo ou com parte da Doutrina,
somos espíritas – e ponto final.
Mais adiante no artigo (e todo este texto nele se funda) diz; “O Espiritismo, não admitindo
senão a fé raciocinada, exige reflexão e dedução filosófica para ser bem compreendido”. Agora
cresce a dificuldade no ser espírita, porque para ser um espírita esclarecido, isto é, que compreende o
Espiritismo, é-lhe exigida reflexão e dedução filosófica, tarefa difícil ao secular hábito de não raciocinar em questões de fé, dificuldade que continua a extremar algumas posições nos profitentes, e
tarefa difícil ao secular hábito de simplesmente não raciocinar, o que faz se fique espírita com opinião cingida a parte dos princípios.
Ao dizer que “a aflição e a infelicidade predispõem às crenças espíritas, em consequência
das consolações que proporcionam.”, Kardec remete-nos para um aspeto importante do espiritismo,
e que não é o filosófico, porquanto na filosofia pensa-se Deus, não se o sente; o laço consolador é o
aspeto religioso, que atua no sentimento. Se Kardec diz que prefere a designação para a doutrina
como sendo movimento de cariz filosófico e moral para evitar seja confundida com o sentido comum
de religião, afirma também que sob o ponto de vista filosófico o espiritismo é religião. O Espiritismo
bem compreendido passa pela inteligência, mas o espiritismo sentido resulta da ligação afetiva às
esferas superiores da Vida.
Por fim, sem outro comentário senão o apelo à reflexão: “O magnetismo e o Espiritismo são,
com efeito, duas ciências gémeas, que se completam e explicam uma pela outra, e das duas, a que
não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congénere; isoladas uma da outra, detêm-se num impasse; são reciprocamente como a Física e a Química, a Anatomia e a Fisiologia. (…) Se nem todos os magnetistas são espíritas, todos os espíritas, sem exceção,
admitem o magnetismo.”
A. Pinho da Silva

4

FECEF—Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita em Franca, SP (Brasil)
“Tudo começou no ano de 1980, quando jovens espíritas francanos idealizaram um festival de
canções com temática espírita. Devido à repercussão do evento, eles voltaram a organizar o
festival em 1982. O festival ficou sem ser realizado por oito anos e em 1990, uma nova trupe de
jovens francanos resolveu dar vida novamente ao evento, e com uma cara nova. O encontro, que
inicialmente se resumia ao festival de música, passava então a incluir oficinas de arte, workshops,
exposições, estudos, debates, seminários, saraus e eventos afins, no campo da arte. Desde então
o FECEF – Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita em Franca, traz um tema central para
discussão entre os seus participantes. Já tratamos do bom e o belo, da busca de um
aprimoramento ético e estético, da necessidade de uma linguagem com estilo próprio para a
chamada arte espírita, da evolução do espírito e da revolução do mercado – tema este muitio
polémico -, da cultura do espírito, das diversas faces da criação e outros assuntos.
Nesta edição a arte da fala se impõe e o tema arremete aos “Diálogos com Arte: Cultura Material e
Espiritualidade”
Olhamos a história, mas pela só leitura não temos noção do FECEF real. A começar pelo
esforço logístico que é alojar e alimentar 400 e tantas pessoas de todas as idades durante 4 dias,
utilizar 3 locais diferentes na cidade – e tudo funcionar bem. Depois, a qualidade dos estudos,
oportunos, precisos, profundos – e a plena adesão dos jovens, que, afinal, fazem romaria para
Franca (aprazível cidade no interior de São Paulo) para algo mais que a música. E, por fim, a
alegria e o convívio – e a oportunidade de dar a conhecer a realidade espírita portuguesa, em geral
desconhecida.
Felizes também por termos podido dar digna contribuição musical no festival da canção,
festival este transmitido em direto pela TV CEI.
Foi bom. Por tudo. Sobretudo pelo saber de experiência feito que pudemos recolher.
Não podemos saber se voltaremos, mas recomendamos a quem queira aprender, comparar,
reflexionar – e constatar que o mais longe da nossa desculpa para não participar é o mais perto no
imenso Brasil, onde há quem faça 12 horas de autocarro para participar. Esta outra lição.
Cabe aqui o nosso reconhecimento pelo bom acolhimento que nos dispensaram, a alegria da
amizade de tantos, e o nossa agradecimento particular à Lígia e ao Everton por terem feito da sua
casa a nossa casa durante 4 dias.
A. Pinho da Silva

Coral Enrico Nery

Grupo Integrarte

Fotos: Glaucio Cardoso http://cialemarte.blogspot.com/2011/11/fecef-arte-para-todos-os-gostos.html
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Por Franca, São Paulo e Santos
Mensagem recebida na Fraternidade Espírita União (SP)
Psicografia de Maria Lúcia

Queridos amigos,
Como nos é sabido, as fronteiras da terra
não nos prendem na nossa caminhada espírita, nossas almas percorrem e transcendem até
mesmo as dimensões físicas e chegam às portas da espiritualidade que nos banham com
sua companhia constante.
A educação dos espíritos se faz necessária quando da nossa trajetória encarnatória e quando da nossa estadia na casa eterna do cosmo universal.
Na casa de nosso pai realmente há várias moradas, mas Ele estará sempre connosco sem
fronteiras, sem países, estados, cidades ou aldeias, pois ele estará sempre connosco em
nosso coração, semeando a sua presença por nossos atos, pelas atitudes benévolas para
com toda a humanidade.
Na humanidade não há rostos, faces ou individualização, a humanidade é um todo que se
une e se condensa no amor, formando uma grande Pátria universalista e fraterna. Essa é a
verdadeira doutrina, doutrina do amor, do trabalho, da caridade e da união.
Semear a luz é colher o amor.
Paz em Cristo.
Manuel Augusto
16.novembro.2011
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APRENDIZAGEM/FORMAÇÃO
Fazendo uma análise ao Ser humano desde o nascer até ao “morrer”, é inquestionável que durante este percurso temporal o grande esforço que cada indivíduo dedica nessa passagem é na aprendizagem e na formação.
Aos três anos começam as crianças por integrar o jardim de infância estimulando o conhecimento, nas artes plásticas, no desenho, nas brincadeiras, alguns números e letras.
Aos seis anos frequentam o primeiro ciclo; aqui o conhecimento alarga-se em várias áreas: matemática, estudo do meio, música, formação pessoal e social, área de projeto, formação cívica, língua Portuguesa e estrangeira, o
desporto, etc.
Continuando na descoberta do saber atingem o nono ano e aqui escolhem o percurso a seguir pela área das
ciências e tecnologia, pelas humanidades, artes, entre outras, alcançando o décimo segundo ano.
Preparados para o ensino superior, em que cada um estimula a sua inteligência e vontade para a área que
mais o motiva, mais tarde especializam-se em áreas diversas e campos específicos. Hoje vemos homens na Terra
com grande formação no conhecimento. Grandes descobertas se tem alcançado na medicina, psicologia, química,
artes, engenharia, informática, astronomia, etc.
Com toda esta aprendizagem e formação somos levados a pensar que poderíamos ter um Mundo melhor.
Mas, ao olharmos para aquilo que se passa à nossa volta interrogamo-nos: se tanto conhecimento, porquê tantas
guerras, tanta fome, tanta pobreza, tanta inveja, tanto ódio, tanta arrogância, tanta humilhação, tanta injustiça?
Interroguemo-nos mais uma vez: será que no decurso da aprendizagem e formação não esteve ausente a
cadeira, a disciplina ou a área de aprendizagem que é a moral, o enriquecimento dos nossos sentimentos a renovação de atitudes no bem, para que as ações de cada um estejam impregnadas de amor? É nesta área da moral que
todos estamos ligados pelas Leis Divinas e que temos como timoneiro Jesus.
Temos que alterar prioridades para a caminhada e que a moral se torne pilar orientador das nossas vidas, para
que assim os equívocos não sejam o sustentáculo das nossas atitudes e ações.
Muitos de nós somos trazidos à escola espírita, a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados, na permuta de experiências e aquisição de conhecimentos e aprendizado, exteriorizando de cada um as bênçãos do bem que vamos
adquirindo no dia a dia.
Saibamos aprofundar a nossa aprendizagem na moralidade, desempenhando nossas funções apoiados nos
ensinamentos de Jesus, que são tudo o que o homem necessita para a sua renovação. Muitas são as orientações
para que cultivemos a moral no nosso interior, nas nossas atitudes e ações, e que nas benditas oportunidades que o
Pai nos dá na vestimenta carnal saibamos sempre aproveitar para nos engrandecer na disciplina da moral.
Em tudo o aprendiz encontra ensejo de impregnar a orientação da moral:
-Transformemo-nos sobre a égide dos ensinamentos de Jesus, sentindo-os e entendendo-os, e debaixo de tal
orientação, realmente não mais será possível manter a ambiguidade nas atitudes.
Atingindo esse nível de entendimento tomamos a noção de justiça que nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum.
-Aprofundemos que não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei.
-Escolhendo métodos para tudo.
-Mantendo persistência no serviço em favor do próximo.
-Elegendo a serenidade por norma de cada dia.
-Burilando ideais sadios na ação de interesses gerais.
-Aplicando teoria e prática do bem nas tarefas mais simples.
-Anotando por si mesmo a verificação das próprias deficiências.
-Exprimindo gratidão operante.
-Sustentando intenções nobres constantemente.
-Defendendo a valorização efetiva das qualidades respeitáveis dos companheiros que o cercam.
-Apresentando a doação espontânea de concurso pessoal a benefício dos outros.
Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que, para alcançar a moral, se fazes teu
dever, Deus faz o resto.
Nada nos falta para sublimarmos a disciplina da moral. Tenhamos vontade e perseverança para transformar as
nossas imperfeições em impulsos, atitudes e ações de amor, beneficiando-nos nas conquistas morais, para que a asa
da moralidade e do conhecimento possam voar em conjunto, levando a harmonia a todos os cantos do mundo.
Pedro Carvalho
Bibliografia:
Estude e Viva, Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz.
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JESUS – MESTRE E GUIA DA HUMANIDADE
“Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autori-

dade que a sua palavra; Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda;
sua autoridade decorria da natureza excecional de seu Espírito e de sua missão divina…” (E.S.E. cap. I, item 4)
É chegada a época do Natal para uma grande parte da humanidade. Não tendo tanta importância a data real, comemoramos o nascimento do Mensageiro de Deus, Guia da humanidade,
Mestre Divino, Guia das Almas e Governador da Terra, JESUS.
Nada melhor como homenagem do que meditarmos um pouco sobre a sua passagem entre
nós.
Analisemos com atenção os exemplos, os ensinamentos e o caminho que o Grande Mestre da
Humanidade percorreu enquanto esteve entre os homens: o que passou, como passou, o que fez e
até o quanto sofreu, só para nos dar o rumo certo, que nos levará à perfeição e à verdadeira felicidade e paz.
Desapegado de qualquer bem material, não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Manteve-se
sempre afastado de grandes relacionamentos e do excesso de “convites”, que acabam por provocar demasiado envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, no entanto nunca tinha também
excesso de “indiferença”, o que lhe provocaria também falta de compaixão e posicionamento frio.
Percorreu assim os caminhos da Terra sem qualquer apego, consideração ou aplausos.
Mestre por excelência, trouxe-nos a mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao
mesmo tempo, percorria os seus caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando
no entanto, a presença espontânea de amigos amorosos que lhe absorveram as lições inesquecíveis. Parece controverso, mas também isso Ele explicou, e é mais um facto de que ele ensinava a
lei da reencarnação: “estão ali fora teus pais e teus irmãos”. Resposta: “qualquer um pode ser
meu pai, minha mãe e meu irmão”. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou
amigos, porque sabia que em potencial todos poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos
uns dos outros, visto que é da lei Universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um
só Pastor.
Independente de tudo e de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em
si mesmo, Mestre dele próprio: dessa forma, fez a sua trajetória livre de convenções e padrões
preestabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer espécie, pois sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo.
Nunca tomava decisões precipitadas frente a atitudes positivas ou negativas que aconteciam
à sua volta, fazendo sempre uma reflexão na sua estrutura divina, pois tinha plena consciência da
sua missão na Terra em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora.
Mostrou-nos o Amor Universal como homem generoso que era, sempre voltado à Natureza,
com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios do campo, os pássaros dos céus, os montes
arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais, e a própria natureza divina que
existe em tudo e em todos.
Exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o Reino dos Céus, criando
dessa forma um elo divino, uma ligação de amor entre os Céus e a Terra.
Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da Terra, para que então depois pudéssemos
também amar as coisas da Vida Maior.
Como Médium Superior que era, podia “ver” com absoluta facilidade por trás das cortinas do
teatro da vida humana e tinha a nítida perceção das intenções mais secretas.
Os seres humanos para Jesus, eram verdadeiros “livros abertos”: Seu olhar penetrava as profundezas das almas, onde alcançava rapidamente os pontos fracos, pois via toda a evolução dessa
alma; todas as vitórias e derrotas que fizeram parte do seu caminho até àquele momento.
Não sufocava no entanto com a força imensa da sua personalidade e do seu magnetismo
aqueles que o procuravam; ao contrário, afirmava: “tudo depende de ti”, ou mesmo, “ a tua fé te
curou”. Outras vezes aconselhava-os: “vai e não voltes a pecar”, convidando-os a uma vida
autêntica e oferecendo apoio e incentivo para a sua melhora, para que construíssem a “casa sobre
a rocha”.
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Ser Divino, Criatura Magnifica, retinha no mundo poderes que podia manipular desde a intimidade da matéria até essências mais subtis da alma humana.
Guia das Almas, levou-nos á reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos,
quando assegurou: “Eu estou no Pai e o Pai está em Mim” (João 14:11), formalizando assim a
necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o Reino dos Céus; “O
Reino dos Céus está dentro de cada um de Vós”, outra das frases que nos leva novamente à
necessidade do conhecimento interior de nós mesmos, das nossas necessidades e das nossas virtudes, daquilo que precisamos conquistar e das ferramentas que possuímos para isso.
Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos logo em seguida que venceu o mundo em
todos os seus aspetos.
Tudo isto é uma pequena amostra de tanto que Ele nos deixou em ensino e exemplo, mas já o
suficiente para não deixar duvidas sobre o caminho a seguir.
Sigamo-lo sem medo, Ele é a Luz do Mundo, o Sol Fulgurante que aquece as almas do frio,
da desilusão e da desesperança.
Busquemos Jesus agora e sempre, pois só assim estamos caminhando ao encontro da paz e
felicidade por todos tão desejada.
Arlindo Pinho
BIBLIOGRAFIA: Bíblia Sagrada
Renovando Atitudes – Francisco do Espírito Santo Neto (Espírito Hammed)

Carvão s/ tela. 11/2011
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I
Pintei as minhas dores e disseram que era uma grande pintora…
Mentiras piedosas para com uma aleijada.
Se a minha pintura fosse assim tão boa a ocupação ter-me-ia servido de refrigério e, volvidos
anos, após alguns fastos acontecimentos olhar para ela não me inspiraria um certo asco.
Pintura boa não é a que já fiz mas a que se Deus quiser hei de fazer.
…………………
Também escrevi alguns versos, mas ainda bem que só alguns especialistas sabem disso.
II
Não quero saber do que fui.
Nada disso me interessa já.
Se me deixares pintar, eu pinto, e quanto mais o passado esquecer, melhor.
Quando nos renovamos o passado é onde pousamos os pés, chão para o qual olhamos apenas
quando escura é a noite.
Basta que haja luar para olharmos em frente – e esse é o presente; e se é dia solarento olhamos
para cima – e esse é o futuro.
É assim que eu estou, amigo, sem querer saber do passado.
Falem e digam o que quiserem, que a minha alegria (ou a minha tristeza) não passa por aí. Uma
nova motivação e uma nova esperança me animam – e mau seria se assim não fosse.
Necessariamente muda a pintura. Verás as cores, mas não as acerbas dores, cujo centro gravitacional era a minha bonita figura. (Achas tu. Fracos gostos, mas lisonjeias-me.)
E viva la vida! (Aproveitam-se as melancias.)
Frieda Kahlo/aps

Queremos ter voz
Os que dizemos lugares comuns,
Os que partimos desse mundo
Como suicidas anunciados.
Queremos ter voz de defuntos comunicantes
Os que chegamos vivos a este lado
Com um fato todo velho –
E aqui estamos cheios de ânsias
Por bradar a esse mundo de alienados
Quão fútil é a vida de vaidade.
Porque te julgas importante?
A tua voz é a da nulidade!
Deixem-nos falar!
Digamos apenas lugares comuns.
A nossa miséria nada tem de singular.
E ámen!
Mário Cesariny/aps
10

NOTICIÁRIO DE NOVEMBRO
Dia 4: Tivemos connosco Cândida Lopes, da Associação Cultural Porto de Abrigo, Ílhavo

10 — chegada a São Paulo
11 — viagem para Franca
12/13/14/15 — Festival da Canção e Encontro de Arte Espírita
15 — retorno a S. Paulo
16 — visita à FEESP- Federação Espírita do Estado de S. Paulo; visita à USE - União
das Sociedades Espíritas de S. Paulo; palestra na Fraternidade Espírita União;
viagem para Santos
17— palestra na Associação Espírita Jesus e a Caridade
18 — visita ao Centro Espírita Ismênia de Jesus (Casa dos Pobres); palestra no Grupo
Espírita Casa Esperança, em Guarujá
19 — regresso a São Paulo… e a Portugal

Dia 22: participação, a convite, em reunião do Rotary Club de Vale de Cambra

Dia 26: FEP: Assembleia Geral; conferência sobre Maria Veleda, pela Prof. Dra. Maria Natividade Monteiro

União Espírita da Região de Aveiro — Efemérides e Atividades
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
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Do País da Luz - Fernando de Lacerda
Allan Kardec - O Codificador
O Livro dos Espíritos
Movimento Espírita Português
Chico Xavier - O Homem de Bem

Festival Espirita de Música
Jornada de Cultura e Arte Espírita

Três perguntas a
Emília Martins Carvalho

1.

Explica-nos o teu processo de descoberta e de desenvolvimento da mediunidade.
Havia um grupo de pessoas que se reuniam uma vez por semana para estudar a doutrina espírita, eu era uma delas, mas longe de mim pensar que tinha mediunidade. Numa
das reuniões em que não pude participar por motivos familiares, o meu marido quando
chegou a casa disse-me que ia haver mais um dia para nos reunirmos para desenvolvimento da mediunidade e que eu também tinha de ir. Perguntei-lhe porquê eu, se não
tinha mediunidade. Fui, e a verdade é que comecei a sentir coisas que até então desconhecia, umas boas outras nem por isso, e assim despertei para a mediunidade.

2.

O conhecimento do espiritismo ajudou a que fosseis família de acolhimento, ou
nada teve a ver?
Teve e muito. Depois de conhecer o espiritismo, embora na altura com poucos conheci
mentos mas os suficientes para saber que muitas coisas tinham que mudar na minha
vida, entendi o dever de ajudar, daí a ideia de nos inscrevermos como família de acolhi
mento. Decisão difícil de tomar uma vez que já tinha uma filha e estava à espera de
outra. Acolhemos uma criança deficiente e sete anos depois acolhemos outra.

3.

Que livro(s) espírita(s) andas ler?
Médiuns e mediunidades, de Divaldo Franco, pelo espírito Viana de Carvalho.

Tirando Dúvidas
“(…) Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm além disso uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de suas individualidades. (…)” (LE, 585)
LE 598 - A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si
mesma?
– Sua individualidade, sim, mas não a consciência de seu eu. A vida inteligente continua no estado latente.
LE 595 - Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos?
– Eles não são simples máquinas, como se pode supor; mas sua liberdade de ação é limitada às
suas necessidades e não se pode comparar à do homem. (…)
……………………………………………………………………………………….
Individualidade: pode ser definida como o conjunto de atributos que constituem a originalidade, a
unicidade de uma criatura, e que a distinguem de outras tantas.
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