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O
espiritismo penetra todos os aspetos da
vida. E, por isso,
caminha de mãos
dadas com a Ecologia. Ecologia no
sentido mais comum do termo, o
de Natureza, e
ecologia da alma.
Estas duas
formas de ecologia também caminham elas a par,
porque estando a
alma limpa, ou seja, pura, não polui
em primeiro lugar
a psicosfera e, por
acréscimo, induz
ao respeito pleno
pela Natureza, sabendo-a irmã, e
sabendo que preservando-a beneficia não só os vindouros que serão filhos, mas o próprio,
que um dia há de regressar – e sabe que regressa muitas vezes.
Assim, se é inteligente cuida de deixar a casa limpa e arrumada para que quando volte
possa aspirar a encontrá-la habitável.
O espiritismo ensina esta verdade e consequência. Parece um jogo, mas não o é.

Meteorologia e saúde
É sobejamente conhecida a influência que as condições meteorológicas e as alterações bruscas do estado do tempo exercem sobre o organismo. Com mais ou
menos frequência e intensidade, todos já experimentamos os sintomas das patologias físicas que agentes atmosféricos como a temperatura, a pressão atmosférica,
a radiação solar, a poluição, a ionização aérea e a humidade do ar podem provocar (constipações, dores reumáticas, crises de hipertensão, dores de garganta, agravamento da asma, variações nos níveis de glicémia…).
Por outro lado, e sabido que é que o perispírito faz
a intermediação entre o corpo físico e a alma, levando a esta as impressões externas e externando as volições daquela, natural se faz a influência agora a nível psíquico dessas mesmas
condições meteorológicas e alterações bruscas do estado do tempo – sobretudo estas, pela
dificuldade do organismo em adaptar-se a mudanças drásticas.
Esta dificuldade transfere-se para substâncias de natureza complexa, que se movem entre os espaços interneuronais: é o caso da serotonina, da dopamina e da noradrenalina, neurotransmissores que configuram o mapa pessoal bioquímico e que se modificam com as mudanças do tempo. A perturbação que as alterações meteorológicas produzem na atividade neurotransmissora do cérebro afeta o estado de humor e, em casos extremos, pode agravar certas
doenças mentais. (Jacob Petrus e Isabel Joyce)
(Dos elementos da atmosfera que mais perturbações mentais causam, destaca-se sobretudo a variação na polaridade e intensidade da carga iónica do ar, isto é, do número de cargas positivas e negativas que contém, e que inalamos através da respiração e absorvemos pela pele.
É frequente encontrar concentrações elevadas de iões negativos em redor de grandes
massas de água em movimento, o que explica o efeito balsâmico do mar, de um rio ou de uma
cascata.— Jacob Petrus e Isabel Joyce)
Mas, tal como nas reações físicas, nem todos sofrem estas influências psíquicas com a
mesma frequência e intensidade. As causas materiais podem estar bem identificadas, mas a
grande variação ao nível dos efeitos só pode ser explicada por aquilo a que chamaremos carga
cármica do Espírito, que serão potenciais energéticos de quantidade e qualidade diversa a reagirem de acordo com a sua carga, ou spin.
Fique claro, no entanto, que esta é apenas uma dedução que ainda não encontramos
formulada nestes termos na literatura espírita (o que não quer dizer que não exista e mais bem
formulada), pelo que vale apenas como opinião e eventual hipótese de trabalho.
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Evangelho no Lar
03/04—“Ninguém

pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não atrair; e eu hei de ressuscitá-lo no último dia.” – Jo 6, 44
Quem não tiver sensibilidade às coisas de Deus, isto é, quem não estiver minimamente espiritualizado, não sente atração pelo que não seja material. O bem, o belo,
a justiça, a verdade, não interessam a quem não sente Deus no íntimo do coração
e Jesus é entendido como mera figura histórica – ou de adorno. Enquanto assim
for, as realizações maiores da imortalidade passarão ao lado do rebelde e do indiferente.
10/04—“Eu, porém, digo-vos: Aquele que se divorciar de sua mulher – exceto em caso
de união ilegal – expõe-na a adultério, e quem casar com a divorciada comete adultério.”
– Mt 5, 32
A família é a base de sustentação de uma sociedade equilibrada e justa. A quebra
do vínculo familiar é a quebra de um elo social. No entanto, o casamento não deixa
de ser um contrato social que Deus não sanciona quando não há amor. Deus sanciona o amor e é isso que o homem não deve separar. Nem estragar. E como facilmente somos adúlteros do sagrado amor!...
17/04—“Estabeleceu doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar, com o poder
de expulsar demónios.” – Mc 3,. 14
A libertação espiritual é um mandato de Jesus, mas cabe aqui destrinçar entre a
prática espírita, que é baseada na doutrinação do espírito, e o exorcismo, que é
baseado na violência, com evidente falta de caridade para com o espírito que as
mais das vezes sequer sabe que já deixou o corpo carnal.
24/04—“(…) mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim
concedê-lo: é daqueles para quem está reservado.” – Mc 10, 40
Os lugares cimeiros na hierarquia espiritual são conseguidos pelo trabalho, pelo
merecimento, não por pedidos. E é Deus quem os distribui, porque só Ele sabe
quem dentre os espíritos puros vai estando capaz desta ou daquela responsabilidade.
Mas nós, por aqui, como andamos ávidos de canonizações, na triste ilusão de enganarmos Deus!...
01/05—“O que o meu Pai me deu vale mais que tudo e ninguém o pode arrancar da mão
do Pai. Eu e o Pai somos Um.” – Jo 10, 29-30
Jesus diz que ele e o Pai são um, mas não diz que são o mesmo. O sentido é o de
unidade de vistas, de comunhão de pensamentos e de vontades. Um dia também
poderemos dizer que somos um com o Pai, quando atingirmos a perfeição e entre
nós e Deus não houver necessidade de intermediação.
Mas, por enquanto, até o pouco que temos nos pode ser ainda tirado.

AMAR POR AMOR
“A verdadeira Amizade”
“… Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos
irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos
convidem em seguida, a seu turno, e que, assim, retribuam o que haviam recebido de
vós…” (ESE cap. XIII, item 7.)

Se prestarmos a devida atenção a este excerto, verificamos que a realidade no geral é exatamente o oposto. Na maioria das vezes quando resolvemos fazer alguma coisa agradável e boa
para os outros, logo pensamos nos familiares ou naqueles que de algum modo tenham condições
para nos favorecer mais tarde em alguma coisa. Assim, não fazemos o bem e não praticamos a
caridade sem qualquer interesse por trás; na realidade não estamos nem a praticar o bem nem a
fazer qualquer caridade, e é disso que nos fala o Divino Mestre.
Jesus pede-nos desinteresse nas relações, pura amizade, amor por amor, caridade por
amor, ensina-nos a lição de não manipularmos ocasiões para favorecimentos futuros.
Por quase sempre querermos levar vantagem em tudo, atraímos para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas, e que muitas vezes são verdadeiros parasitas de nossas energias. Por outro lado, em posição oposta, quantas vezes nos sentimos ignorados, inadaptados ao
meio em que estamos tentando viver. Quantas vezes nos exploram e humilham, porque se apercebem que estamos tentando manter um nível que não é o nosso, apenas para ficarmos próximos deles tentando tirar algum proveito?
Outro grande e grave erro é a tentativa de comprar ou impor a amizade.” Vou-te amar se…”
“Se me compensares serei teu amigo inseparável.”
“Se nunca me abandonares vou-te amar sempre.”
“Se concordares comigo e me deres o teu apoio, terás um amigo.”
Na verdade, por vezes é até muito fácil de saber quem são os verdadeiros amigos. Quando
estamos muito bem de vida, na maioria das vezes estamos rodeados de “amigos”, mas na primeira ocasião em que passarmos por alguma dificuldade, sem nada lhes podermos oferecer, e pelo
contrário precisemos da ajuda deles, de um momento para o outro, todos, ou quase todos, terão
uma desculpa para se afastarem.
Ainda continuamos a convidar para a mesa apenas aqueles com quem fazemos questão de
compartilhar mútuos interesses. No início não avaliamos o mal que essa atitude nos causa, no
entanto o mais provável é que num futuro bem próximo soframos de solidão, pois os laços afetivos podem ser desfeitos a qualquer momento por razões várias, e até mesmo pela morte física,
e por termos restringido demasiado os círculos afetivos, iremos com certeza sentir a tristeza de
quem se acha só e abandonado como se perdesse o chão.

Se observarmos os jogos sociais, teremos sempre uma real perceção de onde e quando
existem encontros unicamente realizados para a busca de vantagens pessoais.
Ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos relembrar nossa verdadeira missão
na Terra, pois sabemos que não viemos a este mundo para agradar ou viver à maneira dos outros, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros, sem condições.
Muitas vezes, fundimos nossos sentimentos com os daqueles que nos cercam, (cônjuges,
pais, filhos, irmãos, amigos), perdendo assim nossas fronteiras individuais, por ser no momento
mais conveniente e comodo. A partir daí, esperamos sempre a retribuição deles, nossos amados, e sofreremos se não fizerem tudo como desejamos.
Quando esperamos que outros supram nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não os estamos amando de verdade, mas sim explorando-os.
Esquecendo-nos de abrir o círculo de afetividade para outros seres, não percebemos o
quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura.
Convidar à mesa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos- na recomendação de
Jesus- é a melhor atitude para afastar falsas amizades, e para que possamos promover encontros providos de sinceridade autêntica e boas intenções precisamos primeiro ser honestos com
nós mesmos, atraindo assim verdadeiros amigos através dos nossos pensamentos e propósitos
de verdadeira franqueza.
Os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas verdadeiros alimentos
nutrientes das almas, que nos tornarão fortes durante as provas e nos ajudarão a levantar perante algumas quedas que possam surgir em nossas lutas expiatórias.
Amar por amar, atrairá criaturas que não se preocuparão com escalas hierárquicas, aceitando-nos tal como somos, não esperando de nós toda a sabedoria para todas as respostas, e
apenas compartilharão connosco o carinho de bons e verdadeiros amigos.
A vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em
círculos cada vez maiores, que
criarão uma atmosfera de carinho e lealdade à nossa volta,
atraindo cada vez mais pessoas francas e amadurecidas,
que partilharão connosco toda
uma existência no verdadeiro
Amor.
Fazer o bem pelo prazer
de fazê-lo, amar com toda a
sinceridade, dando o melhor de
nós mesmos sem pensar em
retribuições, é a base do Amor
Incondicional.
Arlindo Pinho

Multiversos
Se a teoria do cosmólogo Alan Guth estiver certa, o cosmos é mais vasto do que poderíamos imaginar. Este que os telescópios conseguem alcançar é, apenas, um pedaço insignificante
do universo real.
Não só Alan Guth o defende; alguns cientistas pensam que o universo real é formado por
diferentes regiões desconexas entre si, denominadas bolhas de Hubble, que contêm o universo
observável dos que o habitam.
A variante do modelo inflacionário proposta por Andrei Linde já cria uma cascata de possíveis universos desligados uns dos outros; na explicação deste multiverso, Brian Greene diz que
viveríamos num megauniverso composto de universos paralelos inflacionários em que cada um
acolhe a sua própria coleção de universos paralelos, em forma de bolhas de Hubble.
Max Tegmark, na classificação dos multiversos em função da sua natureza e complexidade, propõe para o nível mais elevado que estes cosmos não se encontram no mesmo espaço,
apenas podem existir fora do espaço e do tempo.
Ora isto remetemos para a infinitude (infinito) e para a intemporalidade (eterno); logo, para
a criação divina, que é infinita e eterna. E também nos permite considerar as dimensões espirituais.
É altura de nos socorremos de A Génese :
“Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos
mundos, somente a eternidade substitui essas efémeras sucessões e enche tranquilamente da
sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as
duas grandes propriedades da natureza universal.” (VI, 2)
“É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da Natureza a expressão da vontade divina, Deus há criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar.” (VI, 18)
“Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis, e os
seus milhões de terras habitadas, forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago
infinito.” (VI, 44)
“Todavia, o deserto celeste,
que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como
sendo os afastados confins do nosso mundo astral, abrangem-no a
visão e o poder infinito do Altíssimo
que, além desses céus dos nossos
céus, desenvolveu a trama da sua
criação ilimitada.” (VI, 46)
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NO QUE ACREDITO
Sara Rodi *

"Não

acredito em guerras, se aqueles que sobreviverem, de um lado e de outro, não
entenderem o que é a paz.
Não acredito em lutas pela justiça, se aqueles que vierem depois não entenderem o
que é justo.
Não acredito em lutas pela liberdade, se aqueles que a conquistarem sonharem com
novas formas de prender os outros.
Não acredito no fim de um poder, se aqueles que vierem depois não perderem a sede de o alcançar.
Não acredito em mudanças, se aqueles que depois viverem na mudança não tiverem
mudado.
O Todo depende sempre da afinação de cada uma das partes.
Por isso acredito que as soluções globais passam inevitavelmente por questionamentos
pessoais.
Por isso acredito que um Presente melhor depende sempre
da educação e formação daqueles que serão o seu Futuro.
Não só no saber. Mas sobretudo na consciência de si próprio,
enquanto parte fundamental de
um Todo."

* Sara Rodi é escritora. Autora de vários títulos, argumentista de séries de televisão e
peças teatrais.

Vindos de Januária - 10
Romance mediúnico

Livro II

João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

III
O olhar superficial com que vemos
quando encarnados na Terra faz com que nos
surpreendamos com posições e atitudes que
semelhantes nossos tomam – umas pela positiva, outras pela negativa.
(O problema não está em que nos surpreendamos com o que desconhecemos; o problema está no juízo arriscado e fácil que fazemos do que ignoramos.)

mento de xadrez), diremos que a crosta oferece dificuldades vibratórias na razão direta da
condição moral, elevada ou baixa, do espírito
desencarnado. Assim, se há um abismo vibratório entre os espíritos puros e o ambiente da
crosta terrestre, também o há para aqueles
que sendo génios da intelectualidade estão encarcerados no pensamento do mal. Daí o funcionamento em cadeia hierárquica.

Deste planeamento das coisas que pertencem ao futuro dos homens, interessa-nos o
que nos inclui e que inclui estes que acompaQuem diria que a companheira de Mo- nhamos.
nhé fosse das primeiras visitas a Sebinho
Desenham-se afinidades e outras são
quando esta pariu? Visita que não chegando trabalhadas para que um dia reunidos em torembora ao júbilo era, no entanto, amistosa.
no de um ideal possamos ser úteis. Deus nada
Quem diria que se houvera imposto a faz de inútil e quer que seus filhos o imitem.
Monhé exigindo-lhe assumisse o sustento do
E pudemos saber que o ponto de reufilho que era seu?
nião será em Portugal. Mas há que juntar ainSeria de supor o inverso a mulher que da elementos dispersos, enviar uns tantos para a carne, enfim, há que preparar o terreno lá
passava tão apagada.
em baixo.
Nos charcos também nascem flores.

Os zeladores dos homens não dormem.
Vai, Rosa, vai ganhando calo no trabaEles, que veem para lá da superfície, descobrem a pepita no meio da lama e é naquela lho material, que o espírito amadurece para o
que focam o interesse, desvalorizando a lama trabalho espiritual.
que a envolve. Sabem que em lavando-a a pepita brilha à luz cheia de esplendor, e o que a
E aqui também há quem se prepare paofuscava mais ninguém lembra.
ra um grande esforço no campo mediúnico. Os
Tanta vez que o que se faz necessário trasmontanos são rijos, de antes quebrar que
para que brilhe a luz é simplesmente alimen- torcer, e por esta afinidade com a caraterística
tar o pavio, ao invés de invetivar o candeeiro… predominante já se estuda um certo nascimento lá.
IV
Extrema afinidade existia já entre Arvi e
Ulpukka.
Cada um tanto sentia o outro como
Já se sabe que as coisas que hão de suum
prolongamento
de si, como a si um proceder na crosta terrestre são preparadas com
tempo no plano espiritual. Do superior e do longamento do outro. Acontece com alguns
gémeos. Ao longo dos séculos têm andado ininferior. Ou, se se preferir, do bem e do mal.
separáveis em várias situações de parentesco;
apenas não houve romance entre eles.
En passant (sem ligação com o movi-

E Arvi já viu que tem ligações fortes a
- Bons amigos, vos deixo para confraterJacira, a Rosa, à freira que se planeia renasça nizardes. O momento a tal convida e o futuro
em Trás-os-Montes…
que se esboça quer-vos saudáveis nas relações.
(Na lembrança mais forte que Arvi tem
Como alguns já sabem, deveis trabalhar
de Jacira, ela é o criado de confiança do ele- em equipa. Todos sois devedores, embora uns
mento masculino, sendo ele, então, o elemento mais do que outros.
feminino, de um casal sexualmente muito libeDos que já cá estão, os que mais devem
ral.)
reencarnarão primeiro e os outros vão acompanhá-los de cá. À medida que uns forem para as
lutas terrenas, outros que por elas agora anAqueles que na Crosta têm grandes resdam virão para cá.
ponsabilidades sociais e fracassam, oneram-se
de tal modo que só um trabalho de grande resDe um lado e do outro, alternadamente,
ponsabilidade espiritual os poderá quitar com ajudar-se-ão e estimular-se-ão, porque agora já
não é mais tempo de crimes nem de hesitaa Lei, se bem se desincumbirem.
ções; agora é tempo de reparação e firmeza.
(Muitos grupos de trabalho se organizam para as lides espirituais na Terra; nós
Muitos são os chamados e poucos os
ocupamo-nos apenas de um.)
escolhidos; chamados pela segunda e terceira
vez o fostes: que desta possais finalmente ser
escolhidos.
Entretanto chegou um novo hóspede finA Boa Nova espera por vós para ser prelandês aos céus de Januária: Urho, um moralsente ao coração dos homens. Conscientizaimente distinto médico, com faculdades mevos da importância da tarefa para que não fadiúnicas, que muito houvera alertado Arvi e
lheis outra vez ainda nas vossas responsabiliamigos para os perigos orgânicos e espirituais
dades.
do tabaco e dos excessos da bebida. Chegou
sorridente, sendo ele um típico finlandês de
Confiamos em vós. O Mestre de Nazaré
poucos sorrisos. Mas o encontro de amigos na confia em vós. Merecei-lhe a confiança.
pátria da verdade, sobretudo o encontro entre
Por vossa parte confiai em nós.
os que afirmavam esta possibilidade e os que
Confiai sobretudo n’Ele, o Espírito de
nela não confiavam, tem o condão de pôr no
rosto dos primeiros um ar prazeroso de vitória. Verdade que comanda a falange que vem a
conclamar os homens a uma nova era.
Foi com esta alegria íntima que Urho
Não há impossíveis.
abraçou Arvi, que sabia que alguém ia chegar,
mas não quem; Ulpukka; a por ora freira, que
Que Deus a todos nos abençoe.
já sabia quem mas guardara segredo; e me
abraçou a mim, que fazia as honras de anfitrião.
Quem já pode sentir a vibração de Espíritos que nos são bastante superiores, facilmente imagina a jubilosa euforia em que ficamos.
Algum de nós, mais inspirado, compôs
uma melodia com estes versos:
Almas que comigo caminhais
Nas veredas às vezes íngremes do infinito
- Quanto, quanto vos amo!

Urho. Retrato obtido mediunicamente

Irmãos às vezes desavindos
As mãos sempre nos damos em entreajuda

Certo que Urho não chegou só. A entida- - Aqui, aqui nos vamos.
de que chefiava o pequeno séquito depois dos
abraços tomou a palavra para despedir-se.

Almas que comigo evoluis
Em conquistas muito árduas p’lo andar dos séculos
- Em Deus, em Deus sonhamos.
Almas que tanto amo
Vos enlaço na compreensão de sermos imortais
- Aqui, aqui nos vamos.
CONTINUA

Allan Kardec foi claro quando identificou a grande transformação em curso
como sendo de ordem moral e que se daria pela renovação das gerações, em que
cada vez mais (re)encarnariam neste orbe Espíritos mais evoluídos, intelectual e
moralmente.
E assistimos à chegada desta levas de Espíritos que nos espantam – e só
nos espantam porque pertencemos à velha ordem, a que tem de desaparecer
com o fim dos tempos. Os que chegam
são já, pois, obreiros da nova ordem – do
mundo de regeneração.
Mas lá porque nos espantam não
se faz necessária a rotulagem (crianças
índigo e crianças cristal) – pese embora
percebamos que o rótulo ajude a entender o produto… e a vender.
Mas esta rotulagem é própria de
fazedores de mitos, é própria de gente
incapaz de aceitar com naturalidade os
acontecimentos, talvez porque não os
compreenda; aliás, acontecimentos previstos, anunciados, explicados, e – estes
sim – necessários à boa marcha do progresso.
Aqueles que agora chegam são apenas Espíritos com menor carga de vícios e de
preconceitos; os rótulos são a expressão de um certo bafio, os rótulos são nossos, dos que
já cá estávamos.
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Humanidades

Alguns futurólogos, dentre os quais George Hart, professor emérito de geologia e especialista em prospetiva científica e tecnológica, defende a tese de que a nossa humanidade, a terrestre, para alcançar êxito como colonizadores interestelares veriam, os navegantes, alterar-se,
com a passagem do tempo, o seu próprio material genético, de forma a poderem gerar as adaptações necessárias para lidar com os diferentes níveis de gravidade, oxigénio, temperatura, radiações, assim como a presença de diversos elementos nocivos que encontrariam tanto no
meio interestelar como nos mundos que fossem visitando.
De um modo geral, todos estão convencidos de que as viagens interestelares alterarão
de forma radical o conceito que temos de mente e de humanidade e, resumindo, opinam que
em alguns mundos prosperariam melhor as espécies híbridas ou com alterações fisiológicas induzidas.
Esta ideia traz desde logo implícita a aceitação de vida inteligente em outros mundos,
porque se possível em colonos, melhor em nativos (devendo desconsiderar-se, acrescentamos
nós, o homo roboticus, porque neste supõe-se o transplante da consciência junto com o cérebro); mas o homo cosmicus, como sucessor do homo sapiens diz que os indígenas desses
mundos com naturezas físicas e químicas diferentes das da Terra produzirão humanidades
adaptadas fisiologicamente a tais realidades.
Sem deixarem de ser humanidades, ferirão, certamente, o nosso conceito de beleza
(como nós feriremos o conceito de beleza dessas hipotéticas humanidades - e dizemos hipotéticas porque embora se acredite, nada está provado).
E agora entende-se o alcance maior deste parágrafo de A Génese (VI, 19): “Unicamente
a datar do dia em que o Senhor lhes imprime na fronte o seu tipo augusto, o Espírito toma o seu
lugar no seio das humanidades” (grifo nosso).
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NOTICIÁRIO DE MARÇO
Dia 1: presença no programa da SIC “Querida
Júlia”, para dar a explicação da doutrina espírita
sobre casas assombradas

Disponível em
http://youtu.be/PScVRRC3-1Y

Dia 8: Cândida Lopes, da Associação
Cultural Porto de Abrigo, ílhavo, palestrou na ACBMI.

Cândida Lopes ladeada por Tânia Rodrigues (e Leonor) e Lurdes Lourenço

Rita, Eva, Joana, Carolina,
Francisco, Margarida, Aline

