Boletim Informativo
Associação Cultural Espírita Mudança Interior
http://acemi.pt

Maio 2017 | Ano 10 | Número 113

Páscoa – somos uma humanidade de ressuscitados
Margarida Azevedo
Do cativeiro para a liberdade, da dor para a alegria, do desespero para a esperança, é tempo de
reflectir sobre o significado da vivência pascal nos nossos dias.
Há séculos que este episódio se repete em rituais, orações e preceitos. É tempo de se lhe
acrescentar a vivência interior, perceber o que significa ser livre, ser libertado por um Ser invisível, mas que se
revela mediante a Sua presença na história do mundo. Por outras palavras, um deus que não seja mundo não é
Deus; o Seu reino é o reino do mundo, porque um rei não governa apenas o seu palácio mas todo o reino.
Celebrar significa desnudar o lado invisível, assentar na terra a consciência de que Deus está
presente em cada momento, em cada gesto, em cada palavra; celebrar o céu e a terra, não numa contiguidade,
mas como uma unidade, uma realidade única. Vivemos num só reino.
É desta forma que a mensagem de Jesus entra no mais recôndito da alma, transformando cada
homem e cada mulher num responsável espiritual, um líder da oração e da paz na sublimidade da fé. Ao
lembrarmos a Última Ceia somos levados, inevitavelmente, à memória de Jerusalém daquele tempo. Eternizamos
na nossa mente a acção dramática de um episódio que se tornará determinante da espiritualidade do ocidente:
Aquele partir do pão, aquele vinho celebram o lado concreto da dimensão espiritual, o tangível, visível e palpável;
o pão e o vinho que outrora foram da miséria, tomados num país estrangeiro, em cativeiro.
Por isso a comunhão de mesa é um gesto intimista, de alegria. Efectivamente, nada existe de mais
feliz que partilhar uma refeição com amigos. De que serviria ressuscitar se, à chegada, não houvesse alguém de
braços abertos numa recepção em alegria? Ressuscitar é aparecer perante alguém num abraço, num caminho
qualquer, em qualquer momento. Todos os momentos são bons para ressuscitar. Os cristãos lembram a
ressurreição como determinante para a sua fé. Ora é tempo de a lembrar como um episódio da carne que se
tornou espírito, na medida em que o Espírito habita na Carne, em cohabitação, na partilha de uma origem comum.
Em nome de um Deus que criou e se revelou ao mundo, a Vida Eterna é mundo, ao lado de quaisquer episódios na
densidade do mundo. Na verdade, somos todos ressuscitados.
Assim, uma multiplicidade de questões pairam sobre as nossas cabeças: Onde está a nossa pedra
removida? Que anjo no anunciam? Quem nos vem procurar ao túmulo? Quem nos unge e com que perfumes?
Que caminhos escolhemos para dar de caras com quem não nos espera? Que mensagem transportamos? Que
universo de esperança testemunhamos? Onde está o Sinai da nossa fé, da Lei que seguimos? A que povo
pertencemos?
A fé transporta-nos para a procura do nosso Monte Sinai. Em cada Páscoa não é do Egipto que nos
aproximamos, mas da Terra Prometida na esperança de que algo se revele, que apresente soluções viáveis e
definitivas através das quais nos sintamos mais próximos de Deus, pois não são novas leis o que procuramos, mas
novas propostas de vivência das que já temos, ajustes objectivos às realidades caóticas dos nossos dias.
Há muito que a Páscoa não tinha um sentido tão incisivo. Que o digam todos os que fogem da
morte em cenários de guerra, os deslocados, os aflitos, os que choram, os desempregados, os que engrossam os
números largos da indigência, os que servem para tudo. Que passagem no catastrófico, no caótico, na indiferença?
Que páscoa? Que esperança?

Onde está Deus?, pergunta-se sempre nos momentos-limite. Como viver desprovido de projecção
para o amanhã se se vive um vazio, um presente oco? Deus parece continuar a ocultar-se. Porém, perguntar por
Deus é perguntar por nós mesmos, a ocultação de Deus é a nossa ocultação: se me escondo de ti, então tornas-te
oculto para mim. Onde está o futuro para Deus se não há homens/mulheres que O reflictam? Associamos a Deus o
futuro, habitualmente. Esquecemo-nos de que a construção de Deus dentro de nós é presente. Nós não temos
futuro pascal, temos um presente na memória de uma fé que é imortal.
Jesus desejou ir a Jerusalém pela Páscoa. Foi a pior altura para o fazer. A festa da Libertação para a
Terra Prometida; o mesmo povo estava agora retido pelo o invasor romano, que, obviamente, não via tais festejos
com bons olhos. A cidade transbordava de gente que a ela acorria vinda de todos os lados; o comércio dos animais
para os holocaustos era intenso, circulavam diferentes moedas justificando a presença de numerosos cambistas.
Temos um crucificado que, na ignomínia da cruz, crucifica com ele a grande questão da
humanidade: Porque sofremos? Simultaneamente, desfatalizou a lado errado da vida, num universo de esperança
sem fim. Não estamos no sofrimento porque sim, estamos nele de passagem. A Cruz muda o sentido existencial do
sofrimento para dar lugar ao conceito de eternidade em louvor e graça, no banquete do reino de Deus. O
sofrimento é a realidade pascal no exemplo de Jesus juntamente com a lembrança de um povo que fora subjugado.
Talvez seja essa a intenção de Jesus na ida a Jerusalém: não querer deixar de partilhar com os discípulos nem priválos de celebrar a identidade do seu povo, porque a defesa de uma identidade acarreta, inevitavelmente,
responsabilidades, e a maior de todas é, com toda a certeza, a construção da Paz.
Que a Páscoa seja cada vez mais uma celebração comemorativa, algo que aconteceu há muito,
muito tempo, e não realidade de um presente no qual ainda há um povo que espera, ansioso, pela sua libertação.

Do medo à empatia:
o longo processo da evolução humana
Filipa Ribeiro

Quem estuda Ciências Sociais, já ouviu falar nas experiências de Milgram. Na verdade, estas foram
uma série de experiências começadas em 1961 e a grande conclusão foi que a maioria das pessoas iria magoar
deliberadamente outras pessoas – nomedamente dando choques eléctricos –sob as ordens de uma terceira
pessoa. As experiências de Milgram tornaram-se uma das experiências mais conhecidas, na área da Psicologia, de
todos os tempos.
Agora, mais de 50 anos depois, uma equipa de investigadores na Polónia repetiu a experiência e
chegou aos mesmos resultados. "Ao saberem sobre as experiências de Milgram, uma grande maioria das pessoas
afirma que 'nunca se comportaria daquela forma’”, disse um dos psicólogos, Tomasz Grzyb da Universidade de
Ciências Sociais e Humanidades na Polónia. "O nosso estudo ilustrou, mais uma vez, o tremendo poder das
situações e contextos com que os sujeitos são confrontados e como estes facilmente podem concordar com
coisas que eles acham desagradáveis."
As experiências de Milgram foram conduzidas pelo psicólogo da Universidade de Yale, Stanley
Milgram e começaram em Julho de 1961, três meses após ter começado o julgamento do criminoso de guerra
nazista Adolf Eichmann. Milgram queria saber: "será que Eichmann e os seus milhões cúmplices no Holocausto se
limitavam a seguir ordens?"
Para explorar isso, Milgram montou uma experiência onde voluntários, sob a autoridade de um
experimentador, foram convidados a dar choques elétricos a uma pessoa numa sala ao lado, que podiam ouvir
mas não ver, por cada vez que eles davam uma resposta errada. Haviam 30 botões que eles podiam pressionar
cada um com uma voltagem diferente. Tanto quanto eles estavam cientes, os choques começaram com um valor
inofensivo de 15 volts e iam aumentando até um valor perigoso de 450 volts. Os voluntários foram informados de
que esse valor magoaria seriamente o destinatário. O que eles não sabiam era que a máquina não fazia nada além
de produzir alguns efeitos assustadores de luz e som, e que a pessoa na outra sala era um actor profissional que
tinha sido pago para gritar como se estivesse em sofrimento. Tudo isso era desconhecido para o voluntário, que
acreditava estar realmente a magoar outra pessoa, mas foi-lhes dito pelo autor do estudo que eles precisavam
continuar porque era crucial para a experiência. A variante mais famosa das experiências de Milgram mostrou que
65% dos 40 voluntários seguiu as ordens e foi até à voltagem de 450 volts, apesar dos gritos de dor e pedidos para
párar da pessoa da outra sala. Algumas pessoas saíram e muitos protestaram contra a continuação da experiência,
mas dois terços obedeceu às ordens e continuaram.
Nos anos seguintes, alguns investigadores têm argumentado que a metodologia de Milgram era
desleixada e que ele manipulou dados, mas têm sido repetidas variações dos testes por todo o mundo desde
então, com resultados bastante consistentes e semelhantes à experiência original. Mas havia um único sítio onde
essas experiências não tinham sido realizadas: a Europa central. "O nosso objectivo era examinar o quão alto seria
o nível de obediência que encontramos entre moradores da Polónia," escreveram Grzyb e a sua equipa na revista
científica Social Psychological and Personality Science.

Nesta versão moderna da experiência, recrutaram-se 80 participantes (40 homens e 40
mulheres) com idades entre os 18 e os 69 anos. Tal como na experiência de Milgram, os voluntários foram
incentivados por um examinador a dar choques a alguém que estava numa outra divisão, com mais
intensidade por cada vez que obtivessem uma resposta errada. Disse-se aos voluntários que era importante
continuarem a aumentar a intensidade dos choques eléctricos. Mas nesta versão actualizada, haviam apenas
10 botões com valores de voltagem mais baixos numa tentativa de tornar a experiência mais ética. No final,
eles verificaram que 90 por cento dos voluntários seguiu ordens para infligir o maior nível de choques - muito
semelhante à quantidade de pessoas que carregou no 10º botão aquando das experiências de Milgram.
"Meio século após a pesquisa original de Milgram sobre a obediência à autoridade, uma
impressionante maioria dos sujeitos ainda estão dispostos a eletrocutar um indivíduo indefeso," concluiu
Grzyb.
Ora, claro que há uma série de factores a considerar quando se olha para estes resultados,
como o pequeno tamanho da amostra, por exemplo. No entanto, se juntarmos estes dados com outra
literatura científica, desde a ensaísta Hannah Arendt ao neurocientista Simon Baron-Cohen, vemos como a
empatia tem sido e é um “recurso subaproveitado” apesar de ser “um dos recursos mais valiosos no nosso
mundo”, como defende Baron-Cohen. Este investigador diz mais: a empatia é um solvente universal, pois
qualquer problema imerso em empatia torna-se solúvel. É a forma efectiva de antecipar e resolver problemas
interpessoais, conflitos internacionais, problemas no trabalho, dificuldades numa amizade, bloqueios políticos,
disputas familiares ou desavenças entre vizinhos.
Do medo à empatia
Mas há uma outra dimensão a considerar: o medo. O medo é o maior dos males nesta época
em que vivemos. Devido ao medo, sentimo-nos inseguros, desprotegidos e incapazes. E através dele, agimos
de forma destrutiva, na tentativa de eliminar o que julgamos ameaçar-nos, resultando em sofrimento para os
outros e para nós mesmos. É isso que testemunhamos em tantas das comunicações que se fazem em reuniões
mediúnicas, sobretudo nas comunicações de espíritos que se dizem dirigidos por outros. Têm medo dos seus
líderes, têm medo das suas recordações passadas, têm medo da sua solidão, têm medo das suas contradições
íntimas, têm até medo do ódio que sentem e das vinganças que pensam querer executar, têm medo de si
próprios, têm medo do amor. Dessa forma, descobrir como lidar com o medo faz-se necessário, para que, em
última instância, seja possível a esses espíritos verem-se livres dele.
Hermínio Corrêa de Miranda sugere que os dialogadores usem o paradoxo amor-ódio para os
espíritos tolhidos com uma ideia de vingança. Da mesma forma, perante esta situação de medo que nos faz
obedecer a ordens – mesmo contra os nossos princípios , como aconteceu nas várias versões das experiências
de Milgram- é preciso perceber a relação empatia-medo, baseada na compreensão de que o Amor é a busca
do outro, tal como enfatizado por J. Herculano Pires.

Ora, uma das coisas que Simon Baron-Cohen descobriu, e que explanou no seu livro A ciência
do mal, foi como funciona o reconhecimento das emoções, aquilo a que se chama de empatia.
Empatia é a capacidade de reconhecer as emoções, pensamentos e sentimentos das pessoas,
de espelhar essas emoções e de produzir uma resposta adequada ao que se está a ver. P.ex. conseguir ver se
uma pessoa está triste ou alegre, se está a sofrer ou não. Mas a empatia não é só o reconhecimento das
emoções.
O 2º factor da empatia é o espelhamento: pegamos numa emoção e trazemos essa emoção
para nós mesmos. P.ex. vemos uma cena triste num filme e choramos.

Também um médico indiano, de Cambridge, descobriu 4 genes responsáveis pela empatia; há,
então, também um 3º factor, o genético. Também sabemos que a primeira parte do cérebro a desenvolver-se é o
reconhecimento facial das expressões humanas que ocupa quase 75% do hipocampo, na área da memória. O
bebé começa a imitar as expressões que nós fazemos. O desenvolvimento normal desse processo conduz ao
reconhecimento das emoções.
Todavia, Simon Baron-Cohen descobriu que há uma relação directa entre empatia e crueldade.
Quanto maior a empatia, menor a capacidade de cometer uma crueldade. Porque quando identifico o sofrimento
de alguém, também sofro. Isto significa que somos geneticamente forjados para sermos empáticos. Tal como nos
primatas, antes de sermos humanos, somos primatas. Simon começou, então, a medir os níveis de empatia.
Ora, para se ser considerado empático é necessário reconhecer, no minimo, 412 emoções em 2
sexos diferentes em pelo menos 3 “raças”. Então, vejamos o que Baron-Cohen nos diz: o psicopata tem ‘0’
empatia; num nível um pouco acima, estão as pessoas borderline, aquelas que são extremamente agressivas; num
nível superior temos as pessoas que, quando alteradas emocionalmente, perdem o filtro e agridem. Um pouco
mais acima ainda, estão as pessoas que não partem para a agressão física, mas fazem actos de crueldade verbal
sem problema.
Susan Fisk, psicóloga, estudou as redes neurais e concluíu que temos uma rede neural para
reconhecer objectos e outra para reconhecer seres humanos. Outro psiquiatra, Viktor Frankl, que perdeu toda a
família em Auschwitz, citou um fenómeno recorrente na perda de sentido que ele encontrou em muitos dos
estudantes que estudavam na Universidade de Yale, onde ele ensinou: a coisificação. A coisificação ocorre quando
um ser humano se despe de todos os sentimentos, passando a considerar outro ser humano como um objecto.
Philip Zimbardo corrobora que a coisificação é uma realidade neurológica quando, por algum motivo ideológico ou
religioso, transformamos pessoas em objectos descartáveis. Uma forma de protecção é desligar. Coisas podem ser
usadas, pessoas não. Por exemplo, imigrantes não são gente, ou terroristas árabes, ou refugiados, ou mendigos.
Então, no momento em que intelectualmente afirmamos que eles não são gente, ma sim um objecto, nós
mudamos a rede neural dos humanos para a rede neural que reconhece objectos. Então, quando ouço os gritos de
dor de uma pessoa na sala ao lado, não sinto nada e posso continuar a aumentar a voltagem dos choques
eléctricos só porque alguém me manda, como aconteceu nas experiências de Milgram e todas as versões das
mesmas que já se fizeram.
Como era mesmo a propaganda nazista? “Não são pessoas....” Uma mentira repetida muitas
vezes...

Em oposição,Jesus dizia-nos: “Lázaro, vem para fora!”. O médico Jesus legou-nos uma importante
lição ao curar Lázaro, irmão de Maria e Marta que residiam na aldeia de Betânia. Quando Jesus chegou à
localidade, Marta disse-lhe que Lázaro já havia morrido e Jesus chorou, para espanto de muitos. Jesus mostrou
empatia pelo sofrimento advindo da ignorância humana diante do fenómeno natural da morte. Diante de dores
humanas, diz-nos Andrei Moreira, “o comodismo muitas vezes acredita que o outro está paralisado de forma
permanente, incapaz de modificar a própria vida. O sentimento de compaixão faz-nos descer ao nível do outro
para soerguê-lo na sua grandeza humana e divina”. Jesus socorria promovendo a educação para as virtudes. Jesus
ordena que o social se ocupe da tarefa de socorro a Lázaro (ou àqueles que dão respostas erradas, aludindo às
experiências de Milgram). Há muitas circunstâncias na vida em que o indivíduo não conseguirá vencer sozinho,
necessitando do amparo e da empatia dos que o rodeiam. Allan Kardec cita, n’O Livro dos Médiuns, os casos de
fascinação e, sobretudo, de subjugação ou possessão cuja solução dependerá de um auxílio magnético externo.
Em todos os passos de Jesus vemos o incentivo ao desenvolvimento da cooperação, da empatia,
da compaixão, baseados no amor cristão, que leva os indivíduos a auxiliar os outros e não a dar-lhes choques
eléctricos.

O Poder da Fé
António Soares

Quando Ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse:
Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água.
Apresentei-o aos Teus discípulos, mas eles não o puderam curar. – Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e
depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. – E tendo Jesus
ameaçado o demónio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. – Os discípulos vieram então ter com
Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demónio? – Respondeu-lhes
Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé do tamanho de um grão de
mostarda, diríeis a esta montanha: Transporta-te daí para ali e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.
(Mateus,17:14 a 20)
Jesus ensina-nos nas palavras deste texto, que uma fé forte, dá a perseverança, a energia e os recursos necessários
para ultrapassar os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes acções.
Noutro sentido entende-se a fé como a confiança que se tem na realização de um propósito, a certeza de atingir
determinado fim.
É certo que a confiança e a persistência em suas próprias forças, torna o homem capaz de executar tarefas, que os
que duvidam de si mesmo jamais o conseguiriam. Mas o texto de Mateus leva-nos mais além, convida-nos a entender
o sentido moral das palavras de Jesus, e assim Kardec esclarece-nos que as montanhas que com a nossa fé podemos
transportar de um lado para o outro, não são mais que nossas dificuldades, nossas resistências, nossas teimosias,
nossa má vontade. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, o orgulho, o fanatismo, as paixões, são mais
montanhas que impedem o avanço no caminho do progresso do homem.
A palavra fé tem duas origens, uma deriva do latim “ Fides “, que quer dizer “ Fidelidade “, ou seja, que devemos ser
fiéis à causa de nossa fé. Mas não basta ser somente fiel, não basta o recolhimento, a meditação, a oração ou o
estudo, pois se não houver acção, se não forem praticadas obras, essa fé, torna-se uma fé passiva. O apóstolo Tiago
deixa-nos uma grande mensagem na sua carta dirigida a todos os povos e Igrejas: “ Que proveito há, meus
irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo?
Assim também a fé, se não tiver obras é morta em si mesmo. “
A outra origem da palavra fé, deriva do termo grego “ Pistia “, que quer dizer, “ acreditar “. É este o significado da fé,
ainda que incompleto, pois não basta crer, é necessário também compreender a razão pela qual se crê. É a chamada
“ fé raciocinada “, aquela que o espiritismo nos ensina e nos convida ao conhecimento, pois o uso da razão solidifica a
fé tornando-a mais forte, pois ao analisarmos o motivo de nossa fé, compreendendo-o e aceitando-o, estamos a criar
alicerces que tornarão nossa fé firme, indestrutível, fortalecendo-nos para desafios mais duros. Sabemos entretanto,
que fé sem razão é frágil, cede frente ao mais pequeno abanão, e, pior ainda, pode conduzir-nos à fé cega, ao
fanatismo, negando tudo o que seja contra nosso ponto de vista. Seguindo esse caminho, sujeitamo-nos a cometer
graves erros, visto que fechamos os olhos à razão, ao mesmo tempo que podemos estar defendendo grandes
mentiras, negando também grandes e sublimes verdades.
Na fé raciocinada não existem mistérios, tudo o que se obtém como sendo “ graças “ ou “
milagres “, têm
explicação. Por isso, a fé raciocinada difere de tudo o que identifica a fé religiosa, pois baseia-se na procura do
entendimento e do discernimento, enquanto a fé religiosa afirma-se nos dogmas que definem as próprias religiões.
O espiritismo usa a razão, e, por isso pode avaliar e examinar o capítulo da fé. Enquanto outras religiões procuram
controlar as consciências, o espiritismo, deixa o pensamento fluir livremente, o mais natural possível, para que o
homem possa demonstrar toda sua identidade. A fé espírita, leva-nos a uma maior lucidez dos conhecimentos
adquiridos, e a uma vontade cada vez maior de os aperfeiçoar.

Portanto, cabe a nós individualmente, o desenvolvimento da fé, passando da aprendizagem inicial de apenas crer,
para um comportamento sintonizado e de harmonia com as leis naturais. Isto significa que não existe limite para o
crescimento desta virtude. Ela, assim como todas as outras, se desenvolvem tendo como meta, o progresso de
nossa evolução espiritual.
Todos nós, temos no nosso íntimo, em estado latente o poder da fé, ou seja, de poder tornar verdadeiros nossos
sonhos, através da prática contínua da vontade determinada, persistente, firme. É essa vontade, esse querer, essa
energia, que alimenta nossa fé, que nos dá cada vez mais força e esperança , que nos faz acreditar que somos
capazes de alcançar nossas metas.
No fundo, o que importa, não é saber como se consegue alcançar essas metas através dessa energia, pois, cada
um, de certeza terá explicações diferentes para a mesma experiência. O que conta mesmo, são os frutos que
nascem da fé, tão verdadeiros para que se negligencie essa força.
Quero deixar aqui uma história, que nos ensina que quando a vontade, o querer, a coragem, a persistência,
aliadas à fé, todas as barreiras que encontramos ao longo de nossa vida, podem ser ultrapassadas, pois nenhum
obstáculo será tão grande, se a vontade de vencer for maior.
O rapazinho fazia parte da equipa de futebol americano da escola. Normalmente não jogava, pois não lhe davam
oportunidades. Mesmo assim, seu pai, com quem vivia, permanecia sempre junto ao gradeamento fazendo-lhe
companhia.
Quando foi admitido no liceu, era o mais baixo da classe, mas insistia sempre em fazer parte da equipa. E seu pai
com carinho, sempre lhe explicava que ele não tinha de jogar se realmente não quisesse. Mas ele amava o futebol
e não perdia um treino ou jogo, mesmo sabendo que não jogava. Os colegas gozavam com ele chamando-o de”
aquece banco”, mas ele estava decidido a dar o melhor de si e ao mesmo tempo sentia-se comprometido com a
equipa. Mesmo assim, seu pai como lutador que sempre foi, não arredava do gradeamento fazendo-lhe
companhia, encorajando-o, e dando-lhe todo o apoio de pai.
O tempo passou, e este rapaz acabou por entrar na Universidade. Tentou fazer parte da equipa, mas dada a sua
estatura, todos os colegas acreditavam que não conseguiria. Mas, acabou por conseguir. O treinador acabou por
dizer-lhe que o tinha aceite, porque em cada treino se entregava de corpo e alma, ao mesmo tempo que
transmitia à equipa um grande entusiasmo. Contente com a notícia, correu ao telefone mais perto para partilhar
com seu pai toda sua alegria e emoção.
Sempre que havia jogo da Universidade, não se esquecia de enviar o respectivo bilhete. Persistente que era,
durante os quatro anos de Universidade, nunca faltou a um treino ou jogo, mesmo que nunca lhe tenha sido dado
uma chance de participar num jogo .
Era o final da temporada Universitária, e alguns minutos antes de começar o primeiro jogo das eliminatórias, o
treinador aproximou-se e entregou-lhe um telegrama. O jovem leu e ficou em silêncio uns segundos…respirou
fundo e, a tremer disse ao treinador: meu pai morreu esta manhã, há algum problema se eu faltar ao jogo de
hoje? O treinador abraçando-o disse-lhe para tirar o resto da semana, e que não pensasse em voltar no sábado.
Sábado era o segundo jogo das eliminatórias, e não estava a correr bem, pois a sua equipa estava em
desvantagem de dez pontos. O jovem foi ao balneário, equipou-se, e apresentou-se ao treinador pedindo-lhe que
o deixasse jogar, pois sentia que tinha que jogar. O treinador nem queria sequer ouvi-lo, quanto mais deixa-lo
jogar. Mas após tanta insistência este acabou por ceder, e o jovem entrou em campo.
Ninguém queria acreditar no que viam, aquele jogador que nunca tinha jogado, estava levando a equipa à vitória,
corria com tanta facilidade que ninguém o acompanhava, e mesmo nos últimos segundos acabou por marcar o
ponto da vitória.
Depois dos festejos, de toda aquela alegria e emoção, o treinador notou que o jovem se afastara dos outros e se
sentara silencioso e pensativo. Aproximando-se dele, disse-lhe o quanto foi fantástico, que não acreditava e
queria saber como ele tinha conseguido.
Então o jovem olhando o treinador disse-lhe: O senhor sabe que meu pai morreu, mas não sabia que ele era cego.
Meu pai assistiu a todos os jogos, mas hoje era a primeira vez que ele me podia ver jogar. E com um sorriso
banhado em lágrimas concluiu:
E eu quis-lhe mostrar que também era capaz de jogar bem.
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Jacira, juntamente com Elcir, Jandira e Friedrich (Friedrich queria ficar longe da guerra e longe
da Alemanha) foram em excursão às minas de Regoufe e Rio de Frades ver os homens (e as mulheres e as
crianças) que por lá mourejavam.
Com memória de Espírito, Cirinha transportou-se a outra época, à época áurea do ouro.
Idêntica escravidão, a mesma miséria, a mesma ganância… Parecia fazer sentido a teoria não nova do eterno
retorno exposta pelo Friedrich (Martin era um estudioso da obra e, por esse mister, atraía o Friedrich que se
dizia injustiçado, porque a sua intenção para o super-homem não era a de um monstro).
Visitaram, portanto, as explorações de volfrâmio, também dito tungsténio, de Regoufe e Rio de
Frades. E isso porque lá era trabalhada pela vida dura gente da história de Cirinha, Espírito velho esculpido por
muitas lutas. Mas ali era apenas local de provas, porque para leste era expiação.

«Ainda não sou teu discípulo, mas permite, Senhor, que te chame Mestre.
Porque tu tens as palavras de amor e as acções de paz e eu sinto o coração a doer de as desejar.
Visita-nos, entra de rompante pelas paredes da nossa ignorância e ilumina as nossas trevas
interiores para que desejemos ardentemente o bem.
Precisamos de ti e da tuas falanges para quebrar o cerco do mal.
Vem, Jesus, que sucumbimos nas nossas forças.»

*

Urho não tinha tempo para conversas. Como médico, e provido que era de já considerável
elevação espiritual (para os nossos parâmetros), andava numa fona entre hospitais, fossem os terrenos, fossem
os do espaço.
Grave, a luz do seu rosto era um permanente sorriso; o olhar, penetrante no sentido mais literal
do termo; as mãos, os pacientes dizem-nas balsâmicas.
(Enquanto isto se escreve, Urho concede-se um momento de descanso e diz em surdina: «Não
havia necessidade». Quer passar despercebido, mas aqueles que o amam não se calam. A gratidão não o
esquece.)

Dia de Natal de 1940
Em Bergen-Belsen fazia frio, como era costume nessa época do ano. O solo empapado de neve
não totalmente solidificada ainda mais contribuía para que os pés quase desnudos dos prisioneiros gelassem.
O frio, ademais, era companheiro de beliche nos barracões. Os corpos magros bem se
encostavam uns aos outros e todas mantas e trapos se punham para cima dos ossos, mas nem um centímetro de
gordura havia que suprisse a falta de aquecimento nos dormitórios.

A quentura de Hans também não era nenhuma. Soprava nas luvas e esfregava vigorosamente as
mãos, mas o calor gerado era de pouca dura. Quando maquinalmente metia a mão esquerda no bolso do
sobretudo, esta acariciava um pão inteiro que, do seu quinhão de comida, tinha deliberado, naquele dia, dar a
algum prisioneiro.
Era dia de Natal. No coração de Hans um anjo ia cantando um “glória a Deus nas alturas e paz na
terra aos homens de boa vontade”. E foi assim que enquanto fazia a ronda e quando outros olhos alemães não
viam, disfarçadamente deixou a sua prenda na primeira mão que encontrou. Sentiu-se extraordinariamente bem
consigo mesmo, porque a gratidão de quem recolheu a pouca comida multiplicada por muito amor o alcançou e
envolveu.
Foi este o primeiro dia de óbulo da viúva por parte de Hans.

Dia de Natal de 1940
Em Paris fazia frio, como era costume nessa época do ano. Uma chuva misturada com neve
retinha Blondine na mansarda. Também não tinha para onde ir, propriamente, porque nas ruas não era Natal e as
igrejas estavam demasiado medrosas para festejar.
A tristeza do povo batia-lhe à janela e por isso deitou-se na cama e cobriu a cabeça com
travesseiro para chorar.
Patrick percebeu o silencioso chorar e ajoelhou-se junto de Blondine.
- Não chores – sussurrou.
E nada mais disse, apenas lhe apertou de leve as mãos sobre o peito.
Amar alguém, em tempo de guerra, dava alento para viver; por outro lado, face à incerteza do
minuto seguinte, amar era uma nascente de angústia.
Quando Patrick se levantou e foi ele para a janela, Blondine destapou a cabeça e ficou a olhá-lo
pelas costas.
O Sena, tal como o Loire, continuam a seguir o seu curso, cumprindo o seu papel na harmonia do
cosmos. Perguntou-se: «Faria parte da harmonia do cosmos que os homens tivessem que guerrear-se e matarse? Seria necessário? Com que fim?»
Patrick sentiu o olhar de Blondine. Voltou-se e esboçou um sorriso. Blondine sorriu-lhe também.

continua

Que queres?
Graça Magalhães

“O barulho é para os homens, o silêncio é para Deus.” (provérbio árabe).

Que queres tu da vida, do sol que te
ilumina, das flores que desabrocham
nos caminhos por onde passas
apesar de não os sentires? Que
queres tu que não ouves o som do
silêncio por entre as palavras que se
soltam

nos

encontros que

te

acontecem?
Se vives insensível à vida, porque
clamas que a vida deve ser sensível às necessidades que consideras tuas?
Que queres tu da poesia que não sentes, da música que não ouves, da beleza que não
descobres?
Sem dúvida que és uma força da natureza tão ou mais potente que o terramoto e a
tempestade que a todos assustam! Sem dúvida que trazes em ti o eco das vozes das personagens
que viveste no passado – nos tempos que já despiste e que não te é permitido voltar a vestir.
Sem dúvida que em ti estão em potência possibilidades nunca por ti sonhadas mesmo nos dias
mais lúcidos e nas noites mais claras. Mas, que sabes tu de ti? Que clareza tens tu acerca de ti
próprio para além das imagens que em ti foram semeadas desde que o choro inaugurou a tua
entrada na vida física? Como conhecerás o Ser que és quando te habituaste a identificar o teu
valor interno como um reflexo apenas das obras visíveis que realizas ou deixas de realizar, do
sucesso, na pobreza da compreensão humana?

Georgina vivia numa inquietude que não a deixava sentir-se em paz. Moldada pela
necessidade de escapar ao confronto com os próprios medos, deixara-se encantar pela ideia de
um dia a verem como um exemplo de bondade nas páginas da vida. Acreditara-se sensível, mas
contentava-se em disfarçar os próprios sentimentos. Em contato com leituras edificantes, a
alma transpirava e as lágrimas desciam-lhe pela face, mas não edificava a ponte com outros
corações, no silêncio que sustenta as palavras.
Era uma alma que, embora rodeada de muita gente, por muito que costurasse nas linhas do
mundo, sentia-se mendiga sedenta do oásis do amor verdadeiro. Alma maltrapilha escoava a
magia dos momentos sem os sentir e justificada tinha a sua atitude pelos argumentos do mundo,
mascarados com imagens de fraternidade e solidariedade. Sentia-se profundamente só!
Que queres tu Georgina? Sejam quais forem as tuas vontades, outra maior se levanta! Uma
vontade suprema coloca cada um onde é preciso caminhar para que a alma aprenda cada vez
mais sobre si própria e sobre a harmonia da vida.
Na verdade, pequeno é o nosso entendimento sobre a vontade suprema que guia os
corações dos homens! Que sons são esses que atravessam as diferentes dimensões vindos de
mundos celestes e que insistem em criar música nos nossos coração? Que passos de dança se
insinuam e nos convidam a aprender a viver?
Uma onda de ideias, inspirações, nascem do mundo invisível para a humanidade,
convidando-nos ao recolhimento, à auto – observação, à reflexão sobre o Belo e o Bem.
Perante a constatação de que tudo passa e que nós também passamos no tempo, damos os
primeiros passos que, embora cambaleantes, haverão de ganhar firmeza, na compreensão do
que se afirma na obra de Léon Denis O Espiritismo na Arte: “ (…) a lei eterna do universo, o

objetivo sublime da criação, é a fusão do bem com o belo. Esses dois princípios são
inseparáveis, eles inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das
harmonias do Cosmo.” (Léon Denis, O Espiritismo na Arte, março de 1922)

Alma gémea, alma gémea
A. Pinho da Silva

Tenho um amigo que depois de vários relacionamentos mal sucedidos foi consultar os oráculos
para saber da sua alma gémea, para ser feliz. E o oráculo disse-lhe:
“A felicidade é algo que deve estar em ti. Se não fores feliz por ti próprio, não farás ninguém feliz
e só podes ser feliz na medida em que fizeres felizes os outros. Ora, se não tens para dar, não tens para
receber, porque recebemos na medida em que damos. Se não és feliz por ti mesmo, uma alma gémea
da tua será tão infeliz quanto tu. Logo, nenhuma de ambas tem muito para dar.
Almas gémeas é um mito dos que se adiam. Quando procuras a alma gémea, procuras que
outrem te dê o que não te esforças por conquistar, e se não te esforças por conquistar Deus não dá.
Porque a felicidade real, verdadeira, plena, é apenas Deus. Se conquistares Deus em ti, serás afim de
almas felizes e todas sereis gémeas, porque Deus é um só e todas estareis em Deus. Terás, portanto,
não só uma única mas uma infinidade de almas gémeas felizes e de nenhuma delas dependes para
seres feliz, porque na verdade Deus te basta.
Não procures, pois, nos homens (no exterior) o que deve estar em ti. Desde sempre disseram
que o reino de Deus não está ali ou além, mas muito próximo, no coração de cada um. Nenhuma
criatura imperfeita te dá a perfeição. Aquieta-te, pois a tua inquietude atrairá outra inquietude. Ama sem
interesse, que o amor desinteressado te encontrará.”
O meu amigo ouviu, mas concluiu que não acreditava em oráculos. Não era a resposta que
queria ouvir. Preferia que a alma gémea da sua felicidade estivesse numa tribo africana onde a pudesse
achar a qualquer custo, do que ter de efectuar a viagem interior do autoconhecimento. Talvez para não
ter de jogar fora o que o impede de ser feliz. Porque (e aqui acho que sou como ele) preferimos ser
infelizes a jogar fora a tralha que fomos acumulando e a que nos apegamos e que na verdade só nos
infelicita. Mas é isso, apegamo-nos desmesuradamente a essa tralha. O despojamento é doloroso.
Voltando um pouco atrás na história. A resposta que os oráculos deram ao tal meu amigo não
difere substancialmente daquela que os Espíritos da Codificação deram a Allan Kardec (que, sob outra
metodologia, não deixa de ser, embora, uma consulta oracular), o que significa que desta vez, pelo
menos, os oráculos foram sérios - e sábios.
Resumindo, então. Se não é ter uma alma gémea que nos vai fazer felizes, querer tê-la é um
desejo narcisista; o que existe é um enamoramento por si próprio, indicador forte de profundo egotismo.
Este é o cerne do problema. Mas preferimos achar que não, que o nosso inferno é os outros, como diria
Sartre. E assim vamos. Mal, como é óbvio.
Dá menos trabalho, realmente, uma alma gémea que nos salve de nós próprios.

Lições de Humildade, Demonstrações de Vaidade
Arlindo Pinho

“Estando a festa já a meio, subiu Jesus ao templo e pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se, então todos, dizendo:
como sabes estas letras, sem teres estudado?
Jesus retrucou: O ensino que vos dou não é meu, mas daquele que me enviou… Não falo por mim mesmo.
Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas, quem busca a glória de Deus esse é verdadeiro, não
há nele dolo nem iniquidade… Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Eu não
posso de mim mesmo fazer coisa alguma… Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste
estas coisas aos sábios e aos doutos e as revelaste aos pequeninos”
Quanta humildade no Espirito mais evoluído, mais Sábio, mais puro e mais perfeito que até hoje pisou a Terra.
Que diferença entre o comportamento do Mestre Divino e o dos homens; quanta humildade num Sábio e quanta
vaidade na nossa ignorância.
Quando resolveremos nós buscar a verdadeira Sabedoria, que só pode ser encontrada pela humildade?
O tipo de pensamentos que temos e dos raciocínios que fazemos, ainda tem por base um orgulho imenso. A pura
vaidade que têm todos aqueles que de algum modo possuem mais algum conhecimento que aqueles que os
rodeiam, ou porque ocupam lugares de maior destaque na sociedade, fazem-nos pensar que já são mais
importantes, que são superiores ou estão em nível superior, ou pior, pensam que os outros são seres inferiores,
que apenas lhe devem obediência e respeito. Passam na rua, muitas vezes até, por pessoas que eram suas
conhecidas, antes da sua “importância”, e nem um “bom dia”; chegam a reuniões onde têm que falar dos seus
conhecimentos, sobem ao palco, e nem se dignam olhar para as pessoas comuns que eram os seus amigos. Se
chegam junto de algum grupo que conversa, e entre eles está alguém do seu interesse, ou do seu “nível”, são
capazes de estender a mão para o cumprimentar e esquecer todos os outros, muitas vezes sem sequer lhes
dirigir uma palavra; na rua, passam pelas pessoas e não conhecem ninguém, no entanto, por vezes olham de
soslaio, para ver se estão a reparar neles, nariz empinado e cara de donos do mundo, que até arrepia. Quanta
ignorância. Completo desconhecimento das Leis que regem a evolução e a vida.

As descobertas, muitas vezes chamadas de invenções, que de algum modo podem melhorar as condições da vida
na Terra, a saúde ou o conforto, fazem com que, a maioria deles, se achem mesmo superiores, grandes Sábios,
claro que, e ainda bem, que existem algumas exceções.

Na realidade nós temos enorme falta de discernimento, ou então o orgulho e a vaidade, mais a vontade que
temos de sermos famosos e importantes, não deixam que raciocinemos da maneira mais correta. Vejamos:
Tudo o que foi descoberto até hoje, sempre existiu, nada foi criado por nós, apenas o nosso atraso evolutivo não
nos permitia ainda enxergar. Nada, por isso, é invenção do homem.
Newton, que por acaso até era bastante humilde, descobriu a lei da gravidade, “descobriu”, a palavra diz tudo,
estava encoberta, pois essa lei sempre existiu desde a criação da Terra.
Harvey descobriu que o sangue circula pelas veias e artérias, mas isso faz parte do funcionamento do corpo, e
sempre foi assim, por isso, nada de novo. Voltamos a repetir, o homem nada cria ou inventa. Tudo o que existe
que conhecemos ou que venha a ser conhecido no futuro, sempre existiu, nós apenas ainda desconhecíamos.
Mas se porventura o homem quiser sentir-se orgulhoso ou vaidoso de criações suas, elas, contrariando o que foi
dito, até existem: as guerras, o ódio, o ciúme, a inveja, a cobiça, o vício, os crimes, a opressão, as doenças, o
egoísmo, a ganancia sem limites, e mais coisas ainda poderíamos acrescentar, mas será isto motivo de vaidade?
É claro que não. Isto devia ser motivo de tristeza e vergonha, e se não é, revela ainda mais a nossa verdadeira
ignorância e prepotência. Mas preferimos pensar que ninguém se orgulha disto, o que mesmo assim quer dizer,
que nos envaidecemos e orgulhamos de coisas que não são obra nossa. Não querendo com isto, tirar o mérito
àqueles que se dedicam ao verdadeiro trabalho de investigação, muitas vezes com grandes sacrifícios, para eles
e até para as suas famílias, trabalhando arduamente para alcançarem as descobertas que buscam. Claro que têm
mérito, e muito, e é por todo o seu trabalho, que muitas vezes são recompensados pelas forças superiores, que
permitem, se lhes revele aquilo que procuram. Isso é já o seu premio. Orgulho e vaidade em nada vão ajudar, e
pelo contrário, poderão até atrasar ou impedir outras descobertas, pois quando achamos que já sabemos tudo,
mais nada procuramos.
Jesus mais uma vez demonstra na prática, aquilo que apregoa, aliás como sempre, Ele apelava a que fossemos
humildes, mas demonstrava-o na prática, nos seus comportamentos, como o demonstra o excerto inicial. Ele,
que tudo sabia, tinha a plena consciência de que não trazia conhecimentos inventados por Ele, que as Leis que
proclamava não eram suas, mas do Pai, como Ele dizia, e reconhecia isso publicamente. “ O ensino que vos dou
não é meu”, “Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma”, “Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas
naquele que me enviou”. Quando curava alguém dizia: “A tua fé te salvou”, não eu. Quanta Sabedoria em todo o
seu altruísmo e em toda essa imensa e sublima renuncia.
Também João Batista nos dizia: “o homem não pode coisa alguma se do céu não lhe for dado”. Tem toda a razão,
e podemos até não dizer “do céu”, mas de planos superiores, bem mais desenvolvidos que a Terra, e que pela
Lei de Justiça e Evolução, também nos vão dando acesso a novos conhecimentos, consoante a nossa própria
evolução, e por isso mesmo, apenas quando estamos preparados para fazer bom uso deles, ainda que por vezes
façamos o contrario. Já dizia também um velho provérbio chinês: “Quando o discípulo está pronto, o Mestre
aparece”.
Tudo o que é real e verdadeiro, toda a Sabedoria, todas as virtudes, tudo o que é vida, vem de Deus, por isso,
não nos envaideçamos daquilo que não somos, daquilo que não fazemos, daquilo que não possuímos, daquilo
que não é nosso.
Trabalhemos pra erradicar em definitivo a vaidade, filha daquilo que mais atrasa o nosso progresso. “O
orgulho”. E se em seu lugar conseguirmos instalar a humildade real, veremos o quantas vezes mais avançaremos,
numa ínfima parte do tempo que gastamos para conseguir o que até hoje temos.

14/15 abril: participação nas XVIII Jornadas de
Integracion Humana, Ourense,com a palestra
Construir la Paz.
Na foto com prof. Moacir Lima e Rosa Outeiriño

Medicina & Espiritualidade
As doenças físicas e psicológicas como reflexo dos
desajustes da alma

Seminário
9:30 – Abertura. Momento musical
9:45 - A Força do Pensamento: Doenças Psicossomáticas (Samira Turconi )
10:30 - Família: Planeamento Divino para a Evolução do Espírito (Victório Turconi)
11:15 – Intervalo
11:45 - Perispírito e Doença (António P. Silva)

12:30

-

Com Passos (dança)

ALMOÇO
14:30 – A Cegueira do Preconceito (curta metragem)
14:50 – Regulação Emocional, Suicídio, Espiritualidade (Filipa Ribeiro e Carlos Figueiredo)
15:35 - A Culpa e a Mágoa como Origem de Doenças (Samira Turconi)
16:15 - Intervalo

16:45 - Relação Pais-Filhos: A Ciência Desperta para a Importância do Amor (Victório Turconi)
17:30 – O cancro na visão espírita (Maria Paula Silva)
18:00 – Momento Musical (João Paulo Gomes)

