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Cartão de pobreza
Margarida Azevedo

Exercer caridade não é para toda a gente, se a entendermos como um ato reflexivo,
inteligente, meditativo mesmo.
É facto que ela está ao alcance de todos, pois todos possuímos sempre algo que podemos
partilhar. Não há dúvida. Mas a caridade cristã, aquela que não exclui, não conhece
diferenças, nem fronteiras, que ultrapassa todos os obstáculos, essa já é mais complexa.
A caridade cristã não separa, mas une, não identifica quem dá nem quem recebe, mas
ilumina a ambos na sua humildade, a qual é tão necessária para um como para outro, pois
ambos partilham o mesmo momento; não escandaliza, pois aquele que dá não o faz porque
lhe sobra, nem o que recebe porque está na miséria da ausência total uma vez que a
caridade é uma ajuda baseada num ato pedagógico. A caridade cristã ensina ao que pede o
caminho da libertação face ao que o torna dependente, ao que dá mostra o caminho da
compreensão do que significa estar ao serviço da liberdade desprovida de rótulos como
cidadania, gesto político mais enobrecido, fé, até mesmo caminho para Deus. A caridade
cristã é gesto da alma, não espera qualquer pagamento, porque ela não tem preço, porque
não há nada que a pague, porque é outra coisa tão subtil que até um simples “obrigado/a”
já soa a deformação.
Mas a nossa vivência cristã está longe de feitos caridosos, ainda que muito apregoados. As
sociedades ocidentais que apoiaram o cristianismo na caridade, mantendo os crentes na
ignorância, conduziram as mesmas aos maiores níveis de pobreza a que jamais um cristão
poderia descer. Não porque o cristão seja diferente dos demais homens e mulheres das
outras confissões, mas porque, por serem cristãos, não compreenderam a mensagem do
seu mestre, deturparam-na, fazendo dele um mestre da pobreza e não um mestre de uma
doutrina libertadora.
Mais, separaram de tal forma a vida terrena da vida espiritual que entenderam por
libertação o fim do jugo do pecado original, bastante tardio, sublinhe-se, e não um fim de
tudo o que seja aprisionador. A liberdade espiritual e/ou doutrinária defendida por Jesus
nunca poderia estar separada da vivência social. A libertação de uma conduz,
inevitavelmente, à outra.
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Matar a fome, só por si, não liberta ninguém. Ela tem que ser acompanhada de
conhecimento, estudo, mudança interior. Por sua vez, a mudança interior não se consegue
na fome.
Porém, não se confunda o jejum com a fome, como o fazem alguns. A fome é ausência, é
querer e não ter, o jejum é presença de um objetivo, é ter e não querer. O primeiro impõese ao sujeito, no segundo é o sujeito que se lhe impõe de livre vontade. O primeiro é vazio e
deplorável e conduz à revolta e à degradação do sujeito, o segundo tem um fim e é caminho
para esse fim.
E nesta deturpação da vivência cristã, segregadora, a insegura vida laboral tem conduzido à
degradação profissional, os atos de dar ao amesquinhar da caridade, de tal forma que os
pobres passaram ao estatuto de gente a quem tudo falta. Por outras palavras, já não há
pobres nem necessitados, há míseros. O desemprego das famílias, por exemplo, a isso as
conduziu, com a agravante de que há quem tenha a opinião infeliz de que é porque gozaram
e gastaram demais. Não generalizem um caso ou outro dando-lhe a abrangência de lei, nem
se envolvam em perigosos juízos de valor tomando contornos não menos perigosos de
tribunais populares. O conforto e o bem-estar devem estar ao serviço de todos e tem a
dimensão das bolsas de cada um. Atenção que não estamos a falar de excentricidades
ridículas e avaras tais como uma caneta de 50 000 € ou um gorro por 10 000.

Aquilo com que nós estamos em total desacordo é o facto de haver ficheiros onde estão
identificados todos os que acorrem às instituições de caridade a fim de receberem ajuda.
Essa base de dados, além de rotular, é um selo que cai no fundo da alma, que tem
implicações psicológicas que podem conduzir inclusivamente ao suicídio pois envergonham,
reduzindo o sujeito a um estatuto absolutamente degradante: “Quem és tu?”, “Eu sou o
pobre n.º 2029.”
O ficheiro é um cartão de pobreza, mal disfarçado dentro do computador, uma espécie de
“salvo-conduto” virtual, que dá acesso à despensa da instituição (muito social, muito cristã,
muito caridosa, tudo muito).
Acrescente-se ainda que, mercê da onda de modernices e com o andamento que tudo está
a levar, dentro em pouco serão acrescidos de um chip para que todos os aparelhos
detetores de intrusos denunciem a presença de um pobrezinho. Com isso passará ao
grandioso estatuto de pobre mundialmente conhecido, orgulhosamente universalizado, um
pedinte à escala planetária. Assim, além do nº 2029, dentro do país, terá o 23 000 000, no
continente, 325 000 000, no planeta. Ou então, e porque a língua portuguesa anda a
aprimorar-se nas suas designações, “um cidadão indefinido”.
Este, quanto a nós, é o maior ato xenófobo, o mais terrífico, o mais medonho, o mais
hediondo a que um ser humano pode estar sujeito. É a maior degradação que alguém pode
atingir, a maior pobreza espiritual; anti tudo, todas as doutrinas, todas as crenças, toda e
qualquer apresentação da fé, da cidadania, a maior anulação do conceito de pessoa.
É urgente reler os profetas, orar a Deus nas Alturas e modificar-se, antes que seja tarde
demais. Os idiotas esquecem-se de que o mundo gira sem parar e que nestas mudanças o
que está hoje em cima, amanhã poderá estar em baixo. Basta Deus querer.
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psicografia

Como é isto aqui? Depende.
Estou eu, um Zé e uma Maria; pomo-nos a descrever isto aqui e contamos coisas
diferentes.
Como é isto aqui?
Será que isto aqui não é, que isto aqui não tem realidade? Pois tem realidade, como todas
as coisas, as perceções é que são diferentes. E são diferentes porque nós – eu, um Zé e
uma Maria – somos diferentes, cada um com o seu acervo de aquisições, boas e menos
boas, morais e intelectuais, e, portanto, percebemos o que é segundo a nossa realidade.
Dizem (dizem aí) que por cada impressão transmitida pela retina ao tálamo, este envia
quatrocentos impulsos a dizer o que devemos ver. Ora, o que vemos nem sempre é o que
está lá, mas o que está cá.
Isto aqui é assim também. O que vemos é menos o que está lá, e mais o que está cá. Por
isso, se eu me puser a dizer como é isto aqui, o que realmente digo é aquilo que sou.
Mas aí é igual. Caminhais com outra pessoa – e não há melhor outra pessoa que o
cônjuge – e põe-se a observar a natureza e a descrevê-la. São unânimes? Dificilmente o
são. São contraditórios? Com mais frequência do que pareça.
Como é isso aí? É evidente que há alguns denominadores comuns, porque o patamar
evolutivo é idêntico; é evidente que, numa assembleia, uma ferida mexida em um dói em
praticamente todos os que estejam presentes; não obstante, sempre olhares diferentes
se podem notar. Como é isso aí, realmente?
Se tens dificuldade em descrever indubitavelmente isso aí, sem subjetividade, como
queres que eu descreva isto aqui?
Como é isto aqui? É mais ou menos. (Como se diz por aí.)
Se quero dizer que isto não é uma maravilha? Não quero dizer nada de absoluto; apenas
que, tendo coisas melhores, não é, todavia, o melhor que desejamos. Porque para
alcançar o melhor que desejamos é preciso trabalhar muito. Seria preciso eu ter já
trabalhado muito – e, nesse caso, já não estaria aqui para o contar, pois noutro plano,
onde o melhor é possível, estaria.
E perguntar-me-ias se o atrás já tivesse acontecido «Como é isso aí?». E eu não te
responderia, porque não entenderias.
Como é isto aqui? Quando para cá vieres saberás. Vive de modo a que aches belo isso aí,
e com certeza quando aqui chegares acharás isto belo.
Pentti/aps
18/07/2014
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Criados para a ressonância

Nas duas últimas décadas, os investigadores identificaram um grupo de
neurónios as quais denominaram «neurónios espelho», que atuam de modo muito
parecido ao princípio da vibração por simpatia. O simples facto de observar as ações de
outra pessoa ativa estes neurónios. Mesmo que só sejamos observadores, certas
partes de nosso cérebro respondem como se estivessem a realizar a mesma ação que
estão presenciando. A existência de neurónios espelho deu pistas aos cientistas de que
sentir compaixão e empatia, qualidades ambas que desenvolvem nossa alma, é natural
no ser humano.
Nas experiências onde os sujeitos veem um filme em que alguém cai e
fere a perna direita, observou-se que no cérebro dos espetadores iluminam-se zonas
que coincidem com a experiência da dor na perna direita. Quando vemos um
acontecimento emocional ou físico forte que está a acontecer a outra pessoa, sentimos
a sua dor, literalmente. Mas não é só observar uma ação o que faz que se disparem
estes neurónios. Os estudos revelam inclusive que ouvir um som que associamos a
uma ação pode desencadear a nossa reação simpática de espelho.
Christian Keysers, do Social Brain Lab da Holanda, experimentou com
macacos utilizando os sons de ações específicas: rasgar papéis, partir um amendoim
ou puxar uma vara. Descobriu que os neurónios dos macacos observadores se ativavam
como se estivessem a realizar as tarefas que correspondiam a esses sons.
Os neurónios espelho se ativavam em pelo menos 20 por cento de toda
a zona do cérebro que funcionaria quando realizada a ação correspondente.
Transpondo esta investigação aos seres humanos, Keysers descobriu
uma resposta de ativação neuronal simpática similar quando viam e ouviam as tarefas.
As pessoas a quem se mostrou uma foto de um rosto que expressava desagrado ou
escutavam sons associados com este sentimento produzia-se-lhes uma ativação
espelho de zonas similares do cérebro. Literalmente, sentiam o que sentiam os outros.

Christine Stevens, Music
Medicine - The Science and Spirit
of Healing Yourself with Sound
A partir da tradução espanhola
La música como medicina –
La curación a través del sonido
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Do sonho e os seus mistérios
Sara Rodi

Uma noite destas, por entre sonhos comuns
e pesadelos confusos, sonhei com um lugar
que, estranhamente, senti conhecer de
sempre. Sobre um mar rosado e um céu
povoado de grandes astros que desconheço
(talvez pedaço de qualquer coisa retirado de
um qualquer filme que tenha visto), alguém
voava com uma serenidade absolutamente
tranquilizadora. Tranquilizadora porque, ao
mesmo tempo que me olhava o seu sorriso
tranquilo, fazia-me sentir que era eu, afinal,
quem voava. Era eu do lado de cá e do lado
de lá. O sorriso era um namoro de mim para
comigo mesma, num outro espaço, num
outro tempo, apenas num qualquer sonho,
não sei. Mas o que impressionou,
sobretudo, foi que tudo ali era
impressionantemente nítido. Não sei se falar
em nitidez fará sentido, sendo a nitidez algo
que o nosso olho conhece, e aquilo que vi
nada daquilo que eu tenha palavras para
descrever. Acordei com a sensação de que o
meu sonho fora uma espécie de impressão
de qualidade superior, impossível de
conseguir nos nossos dias. Em todos os
sentidos. De forma impossível de descrever
porque não tenho palavras para aquilo que,
nesta vida, o Homem ainda não conheceu.
Poderá haver mais nitidez do que aquela
que os nossos olhos veem? Outro lugar
onde repousem os nossos sonhos? Outros
mundos para onde voem os nossos corpos?
Serenidade absoluta numa outra dimensão?
Sonho poder voltar a sonhar com esse lugar,
mas desconheço a direção. E o caminho,
parece-me, não é nenhum que possa
percorrer-se. A viagem até lá não existe.
Porque aqui é aqui e lá é lá. Lugares e
sensações coexistentes mas
necessariamente separadas como sempre
foi e assim será...
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Um pouco de Marco Aurélio

«Santo e sábio por natureza, imperador e guerreiro por profissão», ele
contempla, da solitária altura em que se encontra, as dores da
mortalidade com olhos que estão desiludidos, porém serenos. «E
portanto,» citando a homenagem de Mathew Arnold, «ele continua o
amigo especial e o consolador das almas escrupulosas e difíceis, mas
de coração puro e empenhadas na elevação, especialmente naquelas
idades em que caminham à vista, e não por fé, mas em que ainda não
têm uma visão aberta: a essas almas, talvez ele não possa dar tudo
aquilo por que elas anseiam, mas dá-lhes muito, e o que ele lhes dá
podem eles receber». E sobre aquela sua estátua equestre que se
ergue na Piazza Compidoglio, em Roma, escreveu Henry James que «na
capital da Cristandade, o retrato mais sugestivo da consciência cristã é
a de um imperador pagão». Enquanto os homens continuarem a ser
atraídos pelas lágrimas e triunfos da bondade humana, não faltarão
leitores a Marco Aurélio. Melancólico, compassivo e desencantado, o
último dos Estóicos ainda envergonha as nossas fraquezas e silencia a
nossa insatisfação.
Maxwell Staniforth

César Marco Aurélio Antonino Augusto (em latim Caesar Marcus Aurelius
Antoninus Augustus), conhecido como Marco Aurélio (26 de abril de 121 —
17 de março de 180), foi imperador romano desde 161 até sua morte.
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Não desperdices o que resta da tua vida a especular sobre os teus
vizinhos, a não ser que tenhas em vista qualquer benefício mútuo. Interrogares-te
sobre o que fulano está a fazer e porquê, ou sobre o que ele está a dizer ou a
pensar ou a planear — numa palavra, sobre qualquer coisa que te desvie da
fidelidade ao soberano governador dentro de ti — significa uma perda de
oportunidade para outra tarefa qualquer. Repara então que o fluir dos teus
pensamentos está liberto de fantasias ociosas ou casuais, particularmente
daquelas de natureza indiscreta ou maldizente. Um homem devia habituar-se de
tal maneira a este modo de pensar que, subitamente perguntado, «Em que estás a
pensar neste momento?» pudesse responder honestamente e sem hesitação,
provando assim que todos os seus pensamentos eram simples e bondosos como
convém a um ser social, sem o gosto pelos prazeres de imaginações sensuais,
ciúmes, invejas, suspeitas ou quaisquer outros sentimentos que o fariam corar ao
reconhecê-los em si próprio. Um homem assim, determinado aqui e agora a
aspirar às alturas, é, de facto, um pastor e ministro dos deuses; porque está a usar
plenamente aquele poder interior que pode manter um homem limpo de prazeres,
à prova da dor, indiferente ao insulto e impermeável ao mal. É um concorrente ao
maior dos concursos, a luta contra o domínio da paixão; fica completamente
impregnado de retidão, recebendo com sincera alegria o que quer que seja que lhe
caiba em sorte e raramente se perguntando sobre o que os outros possam dizer,
fazer ou pensar, exceto quando o interesse público o exija. Limita as suas
atividades àquilo que lhe diz respeito, deixando a sua atenção presa ao seu
particular fio da teia universal, procurando fazer com que as suas ações sejam
honradas, e na convicção de que tudo o que lhe possa acontecer tem de ser para o
melhor — porque o seu próprio destino está, ele próprio, sob orientação superior.
Não esquece a relação fraterna de todos os seres racionais, nem que a
preocupação por todos os homens é própria da humanidade: e sabe que não são
as opiniões do mundo que deve seguir, mas apenas as dos homens cuja vida está
confessadamente de acordo com a Natureza. Quanto aos outros, cuja vida não está
assim organizada, ele lembra constantemente o carácter que eles mostram
diariamente, dia e noite, em casa, e cá fora, e o tipo de sociedade que eles
frequentam; e a aprovação de tais homens, que nem sequer se sentem bem
consigo próprios, não tem, para ele, qualquer valor.
Meditações (L3, i4)

«Não chorai por mim, pensem antes na pestilência e na
morte de tantos outros».
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VII Árias de Mudança
CULTIVAR O ESPÍRITO ATRAVÉS DA ARTE
Realizou-se, na tarde do passado dia 20 de Setembro, no Auditório da ACR, em Vale de
Cambra, o VII Festival “Árias de Mudança”, organizado pela ACEMI. Foi uma tarde especial,
povoada de música e canto – formas de arte que elevam o espírito e geram comunhão.
Mas o que é a música, afinal? «A maioria dos grandes mestres desta arte na Terra
concordaram que a música não é para ser explicada, mas para ser sentida! Sobre este
assunto, vale a pena escutarmos Rossini (espírito) que, em vida terrena, foi um proeminente
compositor erudito italiano, autor de peças imortais, tais como O Barbeiro de Sevilha e
Guilherme Tell, quando afirma que a música é do mundo dos espíritos. As entidades
elevadas que dominam a técnica musical a produzem por acção directa com o fluido cósmico,
cujas vibrações penetram no âmago dos seres e se confunde com a prece, glorificando a
Deus e levando ao êxtase aqueles que são capazes de concebê-la. Tal configuração ressoa no
éter de maneira que nenhum instrumento humano jamais será capaz de imitar ao menos
aproximado.
O mesmo Rossini chama ainda a nossa atenção para a importância da música espírita como
utensílio de elevação espiritual e colectiva.
Deve-se concluir daí que a música é essencialmente moralizadora, uma vez que traz a
harmonia às almas e que a harmonia as eleva e engrandece.» (In A Música Segundo o
Espiritismo, de Ery Lopes.)
Depois deste preâmbulo, fácil será explicar
por que a ACEMI organiza este tipo de
eventos, sempre com sucesso, ao qual se
associam,
com
muito
entusiasmo,
numerosos e bons colaboradores. A
apresentação de todos esses colaboradores
esteve a cargo dos directores da Associação,
Lurdes Lourenço e António Pinho da Silva.
O Grupo de Teatro da ACEMI transportounos através dos séculos, interpretando e
dando vida à música, dos primários até aos
nossos dias, sob o tema “História da
Música”, com a qualidade a que já nos
habituaram.
Cantalegre, grupo constituído por
Filomena Cabêdo e Lencastre, João
Tiago e João Paulo, pela sexta vez
consecutiva quis associar-se a nós
para, mais uma vez, nos encantar
com a sua arte. Bem hajam pela
disponibilidade e entusiasmo!
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A música clássica, através do
canto lírico do contratenor Luís
Peças, acompanhado por João
Santos, aplaudidos de pé pela
assembleia, foi outro momento
alto de subtis vibrações.

O jovem Nuno Rocha, da Academia de Música de
Arouca, enriqueceu o programa com a execução,
em trompa, de peças do seu reportório.

CantoCambra, com elenco reforçado, cantou e
encantou, com um reportório vasto e variado de
música tradicional. Armindo Costa já havia
prometido, antes da actuação, que iriam dar o seu
melhor, “com músicas que não são nada fáceis de
tocar”. Pois a nós não nos pareceu terem grau de
dificuldade elevado, tal foi a fluidez e harmonia com
que interpretaram todos os temas.
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Cavatina – música – canto –
mensagens,
com
os
títulos
sugestivos “Vem do Além”, “Nova
Alvorada” e “Alma Gémea”, entre
outros, contribuiu, como sempre
tem feito, para a elevação espiritual
do ambiente que se vivia.

Para finalizar e aumentar ainda mais a boa
disposição de toda a assembleia, tivemos um
momento de risoterapia, graças ao contributo
valiosíssimo e multifacetado de Eveline Cerqueira
Carvalho Cunha, que nos ensinou que “rir é o
melhor remédio”: é natural, fácil de tomar,
gratuito, não tem limites de dosagem nem contraindicações e influencia positivamente os que nos
rodeiam. Não vamos esquecer o convite que nos
deixou: pormos em prática o SS – Servir Sorrindo!
Mesmo sem recurso a qualquer júri de avaliação, não temo afirmar, pelo que vi e ouvi, que
todos ficámos muito agradados e comungámos inteiramente da afirmação sintética e
esclarecedora do jovenzinho Francisco Miguel: “gostei muiiiiito!”…
E foi assim o VII Árias de Mudança. Saímos de lá mais ricos interiormente, com maior
entusiasmo para vivermos o dia-a-dia e – quem sabe? – com mais energia para não
desanimarmos, na nossa missão de intervir nas diversas áreas da sociedade e mudarmos,
para melhor, o mundo em que peregrinamos.
Gonçalo de Pinho
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Ação Solidária

Viviane é uma das 2 crianças em Portugal com uma doença rara: a deleção 1p36.

Síndrome de Deleção do 1p36 (também conhecido por monossomia 1p36) é uma
doença genética congénita caracterizada por deficiência mental moderada a grave,
atraso no crescimento, hipotonia, convulsões, capacidade de fala limitada,
malformações, perda auditiva e de visão, e distintas características faciais. Os
sintomas variam, consoante a localização da deleção.
Esta doença é causada por deleção genética (perda de uma parte do ADN) no braço
curto (p) do cromossoma 1 (humano). É uma das síndromes de deleção mais
comuns. Estimativas internacionais dizem que acontece em 1 em cada 5,000 a
10,000 nascimentos (em Portugal apenas são conhecidos dois casos). O
conhecimento da doença aumentou muito nos últimos anos, principalmente porque
mais pacientes foram diagnosticadas com precisão, e foi descrito na literatura
médica internacional.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sindrome_de_dele%C3%A7%C3%A3o_do_1p36

A ACEMI respondeu ao pedido de ajuda público
dos pais para tratamento da Viviane, tendo entregue,
no decorrer do VII Árias de Mudança, um cheque de 580 €, verba
resultante de uma campanha interna de angariação de fundos
para este efeito.
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Educação integral
Arlindo Pinho

“Para agradar a Deus e assegurar a sua
posição futura, bastará que o homem não
pratique o mal?”

“Não: cumpre-lhe fazer o bem no limite de
suas forças, porquanto responderá por todo
o mal que haja resultado de não haver
praticado o bem.” (LE Questão 642)

Embora as teorias da psicologia moderna já demonstrem a importância das emoções nas
realizações humanas, confirmando por experiencias e pesquisas sérias, que as habilidades
emocionais são as mais aptas a fazer o homem mais feliz e bem-sucedido, o que temos
constatado ao longo do tempo, é que a preocupação é apenas educar o intelecto,
esquecendo o coração, a base que envolve os sentimentos e emoções. Falta na
intelectualidade as bases ético-morais, que envolvem sentimentos, incluindo o mais nobre
de todos. O Amor.
Fazer, é mais fácil de aprender, ser para fazer, fazer com justiça, com consciência plena do
que se faz, custa bastante mais. O que aprendemos com a mente, tem que ser assimilado
também pelo coração, o ensinamento tem que passar a fazer parte de nós, de nossos atos,
de nossas atitudes, da nossa maneira de viver. Abordamos isto no último artigo, pois faz
parte do nosso caminho evolutivo, do “utilizarmos sempre o melhor de nós”.
A ausência de valores ético-morais dignificadores nas nossas vidas sucessivas (falhas
educativas), permitiram as perdas, as paixões, as crises, os traumas, os bloqueios e as
traições, ferindo as fibras sensíveis da estrutura afetiva do perispírito; seus reflexos são: a
culpa, o medo, a ansiedade, a frustração, a tristeza, o conflito, a insegurança e a indiferença.
São nódulos emocionais que consoante o carater de cada um, determinam seus
temperamentos e condutas.
Sabendo isto, compete-nos com urgência, educar e desenvolver habilidades emocionais,
capazes de nos libertar destes erros do afeto, promovendo sentimentos saudáveis, como a
coragem, a segurança, o Auto Amor, a serenidade, a alegria e a paz.
Como tudo, tambem na educação do ser, a educação do afeto começa pelo estudo de si
mesmo, no conhecimento dessas manifestações sombrias do coração, suas raízes, suas
armadilhas, suas mascaras, para depois iniciar uma nova forma de viver e ser, treinando a
empatia, a alteridade, a assertividade, e a autenticidade.
Pegando no excerto inicial, verificamos que também uma educação que apenas nos
incentive a evitar o mal, não é suficiente.
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Há uma parábola muito conhecida na cultura Oriental, que fala de uma Senhora que
resolveu abrigar um Sábio Guru, no quintal de sua casa. Deu-lhe comida, abrigo e a
tranquilidade necessária para que o homem da meditação pudesse cumprir sua
missão.
Mas um dia, duvidando da integridade do Guru, resolveu pô-lo á prova, contratando
uma bela vendedora de ilusões e bailarina para testar a resistência do homem santo.
Na noite combinada ela foi à cabana, tentando incendiar os apetites inferiores do
Guru com sua sensualidade e beleza. Bailou, despiu-se, provocou, mas o homem era
de “gelo”, mantendo-se impassível, quieto, em estado de plenitude. Depois de longo
tempo a tentar e nada conseguir, desistiu e foi ter com a Senhora dizendo:
- Tentei de tudo e nada, ele é um homem santo.
Intrigada a Senhora perguntou:
- Mas ele não disse nada, não fez nada, nem uma só palavra?
- Não, Senhora!
- Então toma lá o teu pagamento, fizeste a tua parte.
Repentinamente, a seguir, pegou numa vassoura e seguiu aos gritos em direção à
cabana, assustando a vizinhança, que conhecia o carinho com que ela tratava o
meditador.
Chegando lá, espancou o homem, destruiu a cabana e em voz alta disse para que
todos ouvissem:
- Testei este homem com luxuria, ele resistiu por três noites ao apelo de atraente e
sedutora jovem, permaneceu em estado de oração, e quanto a isso eu aplaudo,
porem, suas práticas são de nenhuma utilidade para o mundo, porque ele nada
disse àquela jovem que pudesse servir de orientação e força na restauração de um
caminho novo. Se é um homem de Deus, deveria agir pelo bem e não somente
evitar o mal.
Esta parábola já muito antiga confirma o que nos dizem os Espíritos na resposta a
Kardec, no excerto em análise.
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Evitar o mal é apenas contenção e disciplina, servindo para a formação do carater, entretanto
realizar o bem, sulca a profundidade do sistema afetivo, fixando e dinamizando forças morais
mais nobres; exige da razão e do sentimento o desenvolvimento de condições interiores que
edifiquem valores, treinem habilidades e façam surgir tendências inatas de bem, latentes na
alma.
Evitar o mal necessariamente não edifica valores, enquanto fazer o bem significa acionar
recursos divinos latentes, através do dinamismo da caridade. “Fora da Caridade não há
salvação”, aplica-se aqui perfeitamente.
Não é fácil, e podemos confirmá-lo na questão “770 A” do L.E. “Fazer maior soma de bem do
que de mal constitui a melhor expiação”, isto, porque as nossas reações são reflexos do nosso
mundo interior, que para além de nos ser ainda desconhecido, está cheio de falhas na
educação dos sentimentos, e exige muita força de vontade e uso total da razão para
transformar e agir corretamente.
Podemos dizer que educar, é encontrar respostas para os enigmas do existir, que apenas
conseguiremos, amando-nos e amando os outros, e podemos dizer que educação integral, é o
ato educativo com amor, seja na prática pedagógica ou na vida de relação social.
Ao longo dos tempos, temos encontrado grandes homens que tinham já esta visão educativa,
infelizmente não foram seguidos pela maioria dos educadores.
Johann Heinrich Pestalozzi, anterior a Kardec, foi sem dúvida, o educador do Amor.
Indiscutivelmente a ele devemos o estabelecimento das linhas afetivas da educação, em maior
proporção que outros pedagogos, demonstrando pela sua própria vivência, a eficácia de
conduzir o processo educacional em elos de afeto.
Ele definiu a educação como sendo o desenvolvimento harmónico de todas as
potencialidades do ser, considerando como elementos latentes básicos no interior da criatura
humana, a inteligência, o sentimento e a vontade. Para ele, essa tríade, sintetizada em educar
a cabeça, o coração e as mãos, ganha uma amplitude incomensurável quando se cria a relação
de amor entre educador e educando.
A grande conquista da educação, segundo este Mestre Suíço, é a autonomia do homem pela
maturidade de suas potências morais, que já se encontram em gérmen em seu mundo intimo
ao nascer.
A visão “Pestalozziana” de educar, além de percursora, é perfeitamente compatível com a
meta maior do Espiritismo, ou seja, o melhoramento moral da humanidade. A educação
integral do homem bio-socio-psico-espiritual. A fraternidade, expressando a síntese das
virtudes cristãs, é a meta ética de todo o corpo filosófico e científico do Espiritismo.
Kardec, que foi aluno da escola de Yverdon, fundada por Pestalozzi, foi notadamente
influenciado pela didática da tríade, conhecida mais tarde como “Principio do Equilíbrio das
Potencialidades”, ou seja, mãos, coração e cabeça em harmonia. Verifica-se esta influência no
seu comentário no L.E. questão 917. ”A educação, convenientemente entendida, constitui a
chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os carateres como se
conhece a do manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se
aprumam plantas novas. Essa arte, porem, exige muito tato, muita experiencia e profunda
observação”.
Esse desenvolvimento harmónico implica fazer crescer o intelecto, o afeto e a ação, não sendo
demais afirmar que a coerência entre pensar, sentir e fazer respondem pelo equilíbrio do ser
integral.
O objetivo maior da vinda do homem á terra é essa melhora espiritual, e isso só será
conseguido na medida em que se aprenda a amar, porque o Amor é o decreto sublime do
Universo para o crescimento e felicidade de todos os seres.
Trabalhemos sem medir esforços, para educar-nos no Amor e para o Amor, unindo ao
conhecimento da mente, o sentimento do coração. Assim não educaremos apenas o corpo,
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mas também e principalmente, a alma, é para isso que aqui estamos.

Notícias de setembro
Dia 5: pintura mediúnica, por A. Pinho da Silva
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Dia 20: VII Árias de Mudança – Festival de Música
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