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Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos
até Vós; dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos
a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se
deve refletir a Vossa imagem.
Prece de Cárita . Recebida no Natal de 1873, em Bordéus, França, pela
médium Sra. W. Krell.
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O magnetismo e o Espiritismo
Revista Espírita, Março de 1858
Quando apareceram os primeiros fenómenos espíritas, algumas pessoas pensaram que
essa descoberta (se se pode aplicar-lhe esse nome) iria dar um golpe fatal no Magnetismo, e que
ocorreria com ele como com as invenções, das quais as mais aperfeiçoadas fazem esquecer a
precedente. Esse erro não tardou em se dissipar, e, prontamente, se reconheceu o parentesco próximo
dessas duas ciências. Todas as duas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma,
longe de se combaterem, podem e devem se prestar um mútuo apoio: elas se completam e se
explicam uma pela outra. Seus adeptos respectivos, todavia, diferem em alguns pontos: certos
magnetistas (O magnetizador é aquele que pratica o magnetismo; magnetista se diz de alguém que lhe
adote os princípios. Pode-se ser magnetista sem ser magnetizador; mas não se pode ser magnetizador
sem ser magnetista.) não admitem, ainda, a existência, ou pelo menos a manifestação dos Espíritos:
creem poder tudo explicar pela única ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar,
reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhamos no princípio; mas, como tantos
outros, devemos nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do Espiritismo, ao contrário, são todos
partidários do magnetismo; todos admitem a sua ação e reconhecem nos fenómenos sonambúlicos
uma manifestação da alma. Essa oposição, de resto, se enfraquece dia a dia, e é fácil prever que não
está longe o tempo em que toda distinção terá cessado.
Essa diferença de opinião não tem nada que deva surpreender. No início de uma
ciência, ainda tão nova, é muito simples que cada um, encarando a coisa sob o seu ponto de vista, dela
se tenha formado uma ideia diferente. As ciências, as mais positivas, tiveram, e têm ainda, suas seitas
que sustentam com ardor teorias contrárias; os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeiras
contra bandeiras, e, muito frequentemente, pela sua dignidade, sua polémica, torna-se irritante e
agressiva pelo amor-próprio melindrado, e desviada dos limites de uma sábia discussão. Esperemos
que os sectários do Magnetismo e do Espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo
de discussões muito pouco edificantes, e sempre fatais para a propagação da verdade, de qualquer
lado que esteja. Pode-se ter sua opinião, sustentá-la, discuti-la; mas o meio de se esclarecer não é o de
se dilacerar, procedimento pouco digno de homens sérios, e que se torna ignóbil se o interesse pessoal
está em jogo.
O Magnetismo preparou os caminhos do Espiritismo, e os rápidos progressos dessa
última doutrina são, incontestavelmente, devidos à vulgarização das ideias da primeira. Dos fenómenos
magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, às manifestações espíritas, não há senão um passo; sua
conexão é tal que é, por assim dizer, impossível falar de um sem falar do outro. Se devêssemos ficar
fora da ciência magnética, nosso quadro estaria incompleto, e se poderia nos comparar a um professor
de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como o Magnetismo já tem entre nós órgãos
especiais, justamente autorizados, tornar-se-ia supérfluo cair sobre um assunto tratado com a
superioridade do talento e da experiência; dele não falaremos, pois, senão acessoriamente, mas
suficientemente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na realidade, não fazem senão
uma.
Devíamos, aos nossos leitores, essa profissão de fé, que terminamos rendendo uma
justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores,
estão corajosamente devotados à defesa de uma causa toda humanitária.
Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre a sua conta pessoal, opinião
que é sempre, mais ou menos, o reflexo de paixões vivas, a posteridade lhes fará justiça; colocará o
nome do barão Du Potet, director do Jornal do Magnetismo, do senhor Millet, director da União
Magnética, ao lado dos seus ilustres predecessores, o marquês de Puységur e o sábio Deleuze. Graças
aos seus esforços perseverantes, o Magnetismo, tornado popular, colocou um pé na ciência oficial,
onde dele já se fala, em voz baixa. Essa palavra passou para a linguagem usual; ela não espanta mais, e
quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais ao nariz.
Allan Kardec.
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Polis
A. Pinho da Silva

L. E. 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o
sinal mais característico da imperfeição?
“O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a
douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o
mundo a considerá-lo homem de bem. Mas, essas qualidades, conquanto assinalem um progresso,
nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para
que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que,
quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenómeno.
“O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque, quanto mais se aferrar
aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao
contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro.”

O Dicionário de Filosofia (G. Durozoi e A. Roussel, edição portuguesa Porto Editora,
2000) diz na entrada Política: “O substantivo feminino designa a ciência ou arte de governar (se se
admite que tal ciência existe), mas também a própria ação política, quando visa, em particular, a
conquista do poder. O simples facto de, neste último caso, a palavra ser muitas vezes considerada com
uma tonalidade pejorativa basta para indicar o desfasamento que existe entre o conjunto dos
cidadãos e os seus homens políticos – muitas vezes percebidos como «especialistas» simplesmente
ávidos de poder -, o que coloca problemas (de informação, de participação, etc.) aparentemente
insolúveis especialmente nas democracias.”
Mera constatação. E com facilidade se constata também que nas ações definíveis os
homens lhes ficam aquém, se referidas a coisas boas, e lhes vão além, se referidas a coisas más.
E no caso concreto da política é por demais evidente a um observador não
apaixonado que aos seus atores, os políticos tarimbados e os ainda debutantes, apenas os move a
avidez do poder. Este fim menor justifica todos os meios; assim, percebe-se a mentira, a hipocrisia, a
demagogia, o cinismo, como hábito moldado ao caráter – o que é, então, um vício moral. Nicolau
Maquiavel ficou com a fama de ter o pensamento político que reflete o cinismo da fórmula acima de o
fim justificar os meios; proveito outros o tiram.
Fosse a definição substantiva de política algo como: «ciência ou arte de servir, onde o
interesse comum se sobrepõe ao interesse individual, ou de casta, ou de partido» e abrir-se-ia um
imenso vazio de poder.
Claro que isto (política como arte ou ciência de servir) é uma utopia. Não por acaso
Thomas More forjou este nome, que etimologicamente significa nenhum lugar, para designar uma
cidade perfeita mas imaginária, onde o ouro é desprezado e vive-se segundo uma espécie de
comunismo feliz.
Disse Jesus, o Cristo, que quem quisesse ser o maior, se fizesse o menor de todos, ou
seja, servidor; se ainda permanece no coração dos homens a vontade de «vã glória de mandar», e se,
no imediato, não se vislumbra nos profissionais da política alteração de motivação, compete aos
espíritas que somos anular o paradigma egoísta, pondo nas ações o desinteresse, até porque sendo o
espiritismo cristianismo, é dever ser exemplo, sob pena de sermos mais uns “políticos” (até nas
nossas atividades doutrinárias e espirituais), na tonalidade pejorativa da palavra.
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psicografia

Não uma personalidade. Por mais que perdure a fama no seio do mundo,
se nos tivermos suicidado, lá se foi a personalidade.
O suicídio reduz-nos a nada; digo, reduz a mundanidade da fama a nada.
Quando somos suicidas, nada importa. Que falem, que riam, que chorem,
que comam, que bebam, que rezem – nada disso nos interessa, nada nos
importa.
A dor, o sofrimento é-nos tudo, preenche-nos na totalidade, nada mais
cabe.
É dor a causa da morte, é sofrimento o desespero e o remorso; é dor e
sofrimento a grande noite que nos invade, que mais do que entrar-nos
pelos olhos, pelos olhos nos sai. Somos essa noite, trevas com ranger de
dentes.
Lembramos lá que fomos artistas, que fomos famosos, que fomos
boémios, que fomos loucos, que fomos ricos, que fomos belos… qualquer
coisa. Não lembramos nada, e se lembramos odiamos.
Passei por esse horror inenarrável.
Arrependi-me e arrependo-me ainda. É o que me vai valendo. Mas,
apesar de arrependida não tenho pena de mim. Fiz o que fiz e foi um erro
grave mas, pronto, tenho de viver com ele até que, um dia, o esqueça.
Assumo-lhe as consequências (pudera, não me posso eximir às
consequências). Não é fácil agora, nem vai ser depois, mas nada é fácil;
portanto, há que aguentar e cara alegre. É a minha vida, única, com
múltiplas existências terrenas, e hei de levá-la a bom termo. É essa a
única fatalidade e, por sinal, boa. Portanto, aguentarei.
Felizmente posso fazer coisas que muitos desejariam, como seja
continuar a pintar, e isso também me reabilita comigo mesma e ajuda à
reestruturação. Continuo com a minha personalidade, mas de modo
algum sou uma personalidade.
Personalidades são aqueles Mestres da sabedoria, do amor, da
benevolência – são estes Mestres que por aqui nos provam que a
paciência é possível a despeito de todos e mais alguns motivos para a
impaciência (falo de mim em suas lições).
Sou eu. Cá vou indo. Meio maluca ainda, estouvada por natureza,
excessiva, apaixonada – mas isto equilibra.
Só não quero voltar a cometer suicídio. Tudo o mais será lícito, isto é que
está definitivamente vedado.
Não!, não!, e não! Suicídio, nunca mais. Venha a pobreza, venha a
doença, venha o que vier: tudo é bom, exceto este morrer.
Venha, Mestre, a luz!
D. C./aps
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Poemas de Pentti S. (Espírito)
A noite. O silêncio
Há algumas coisas que eu lamento não ter feito.
O lamento maior
É não ter passado noites a olhar o firmamento.
Se eu tivesse passado noites a olhar o firmamento
Teria visto mais cedo o quão pequeno era
E na posse de alguma argúcia
Teria percebido que matematicamente
Há vida inteligente em mais mundos.
Bastaria isso para mudar as minhas conceções principais
E eu ter andado na vida com mais juízo.
O que teria feito toda a diferença:
Poupar-me-ia deceções e sofrimentos
E talvez pudesse fazer viagens siderais.
Olho o firmamento
E respiro diafragmaticamente.
A noite. O silêncio.
Tudo isto é tão belo e medicinal
Que fecho os olhos para ver melhor.

A noite, o silêncio mais a solidão
Não desgosto da noite
Do silêncio, da solidão.
Deve ser apanágio dos poetas,
Que vêm luz na escuridão,
Que ouvem música no silêncio,
Que têm amigos na solidão.
Precisamente porque não desgosto da noite,
Do silêncio e da solidão
É que não enlouqueço
Quando olho para o universo que há em mim.
Nessa coisa em que me revejo
Feita de trevas, silêncio, frio e solidão,
Há lá no fundo um fiat de luz,
Uma música em ultrassons,
Uma presença que se me aconchega.
Por isso tudo continuo a ser poeta.
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Sou árvore
Sara Rodi

Quando o vento me afaga o rosto, sinto por debaixo da
pele a seiva que me alimenta.
Abro os braços, como ramos que se estendem para
abraçar a vida em todo o seu esplendor.
Os dedos, qual galhos irrequietos, espraiam-se em
busca do céu que todo o meu corpo contempla.
E o meu corpo, que estação a estação endurece e se
consolida, é tronco que suporta a quietude de um
espaço e de um tempo onde ousou ser semeado.
Sou árvore, e hoje o meu corpo suporta o peso das
crianças que se penduram nos meus ramos.
Sou abrigo de animais, calor ou sombra nas diferentes
estações para as pequenas criaturas que em mim
procuram segurança.
Sou árvore quieta, aprendendo a beleza de observar o
movimento do mundo à minha volta, nas suas alegrias
e tristezas, nas guerras e nos acordos de paz, nas
estagnações e nas mudanças. O mundo avança,
estação a estação, enquanto os meus cabelos de folhas
verdes se agitam ao vento e a madeira do meu corpo é
sulcada por rugas que registam em mim a história do
mundo inteiro.
Já fui pássaro e corri os céus. Já fui peixe e desci às
profundezas do oceano. Hoje sou árvore. Imóvel e
contemplativa, sorrindo e chorando na paz profunda
que me completa. E se a vida é isto, é já tudo. Até que
o meu tronco seque ou seja arrancado à terra,
continuarei a sorrir ao vento e a abraçar, quieta, o
mundo que me viu despontar da terra.
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Um médium: Daniel Dunglas Home
Escócia, 1833 - 1886

Sobre ele Allan Kardec escreveu:
"O Senhor Home é um médium do género daqueles
que produzem manifestações ostensivas, sem excluir,
por isso, as comunicações inteligentes; mas as suas
predisposições naturais lhe dão, para as primeiras,
uma aptidão mais especial.
Sob a sua influência, os mais estranhos ruídos se
fazem ouvir, o ar se agita, os corpos sólidos se
movem, se erguem, se transportam de um lugar a
outro através do espaço, instrumentos de música
fazem ouvir sons melodiosos, seres do mundo
extracorpóreo aparecem, falam, escrevem e,
frequentemente, vos abraçam até causar dor.
Ele mesmo foi visto, várias vezes, em presença de
testemunhas oculares, elevado sem sustentação a
vários metros de altura."

“A causa das manifestações do senhor Home é inata
nele; sua alma, que parece não prender-se ao corpo
senão por fracos laços, tem mais afinidade pelo
mundo espírita do que pelo mundo corpóreo; por isso
ela se prepara sem esforços, e entra, mais facilmente
que em outros, em comunicação com os seres
invisíveis. Essa faculdade se revelou nele desde a
mais tenra infância. Com a idade de seis meses, seu
berço se balançava inteiramente sozinho, na ausência
de sua babá, e mudava de lugar. Nos seus primeiros
anos, era tão débil que tinha dificuldade para se
sustentar, sentado sobre um tapete, os brinquedos que
não podia alcançar, vinham, eles mesmos, colocar-se
ao seu alcance.”

Allan Kardec - Revista Espírita de 1858, mês de fevereiro.
Allan Kardec - Revista Espírita de 1863, mês de setembro.
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Ser e Parecer
A. Pinho da Silva

Diz o ditado que “à mulher de César não basta ser honesta, tem que
parecer honesta”. Mas, do mal o menos, porque – e socorremo-nos de Platão a partir
da sua apreciação sobre o ser justo e bom ou parecer justo e bom – o grande logro
consiste em parecer justo e bom não o sendo, enquanto que aquele que o é deseja
não parecer, mas sê-lo.
Álvaro Pérez Rodríguez no texto “Diferencia entre ser, existir, estar,
aparentar y parecer a través de la escritura de poesia” diz: «O conceito de aparentar
está ligado ao de ser. Uma pessoa pode aparentar algo que realmente não é. Quando
se aparenta algo que não se é, determina-se outra forma de ser, que é a de ser em
aparência. Esta forma de ser não implica de nenhuma maneira um existir, porque o ser
em aparência está tão só na mente da pessoa que acredita que este modo de ser
existe. É dizer, quando uma pessoa irascível aparenta ser tranquila, essa pessoa é em
aparência tranquila, mas no mundo sensível não existe como tal, já que o pouco que
saquemos dela trará à superfície o seu verdadeiro ser. O ser tranquilo em aparência,
estando está em algum sítio, mais concretamente na cabeça de quem crê que
realmente essa pessoa é assim e existe assim.»
Ora, isto levanta a questão da ilusão; a autoilusão, em que nos
convencemos ser real a ficção que de nós próprios criamos, e a ilusão que criamos
acerca de terceiros por força de acreditarmos na forma de ser determinada pela
aparência.
Nietzsche, em A Gaia Ciência, diz: "Aquele que se sabe profundo
esforça-se por ser claro; aquele que gostaria de parecer profundo à multidão esforçase por ser obscuro. Porque a multidão acredita ser profundo tudo aquilo de que não
pode ver o fundo. Tem tanto medo! Gosta tão pouco de se meter na água!"
Neste mundo de máscaras, vem a calhar a célebre quadra do poeta
popular António Aleixo: «Sei que pareço um ladrão... / Mas há muitos que eu conheço
/ Que não parecendo o que são, / São aquilo que eu pareço.», que nos interpela: “És o
que pareces?” “Pareces o que és?”. Ainda que voltemos ao ditado da mulher de César
e continuando a fazer de conta que os Espíritos não nos vêm exatamente como
somos, a resposta fica com a consciência de cada um.
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É o espiritismo para elites?
Kardec responde

Se o espiritismo tivesse saído da
classe ignorante, ninguém duvida que a ele se
teriam misturado muitas superstições; mas ele
nasceu na classe esclarecida, e só depois de aí se
ter elaborado e depurado foi que penetrou nas
camadas inferiores, e a elas chegando
desembaraçado, pela experiência e pela
observação, sem qualquer mistura prejudicial. O
que poderia tornar-se realmente perigoso para o
vulgo seria o charlatanismo. Por isso, todo o
cuidado é pouco em combater a exploração,
fonte inevitável de abusos, por todos os meios
possíveis.
Não mais estamos no tempo dos
párias para as luzes, quando se dizia: isto é bom
para uns, isto é bom para outros. A luz penetra
na oficina e até na choupana, à medida que o sol
da inteligência se eleva no horizonte e lança seus
raios mais ardentes. As ideias espíritas seguem o
movimento; estão no ar e ninguém tem o poder
de detê-las; basta dirigir o seu curso. O ponto
capital do Espiritismo é o lado moral; é aí que
devemos envidar todos os nossos esforços para
faze-lo compreendido; e, coisa notável! é assim
que ele é considerado agora, mesmo nas classes
menos esclarecidas. Por isso seu efeito
moralizador é manifesto.

Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Allan Kardec
Instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas
Instrução III
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Do átomo ao arcanjo ou a escada de Jacob
A. Pinho da Silva

1.
Cada um acredita naquilo que quer e pode; cada um defende a posição que bem entende.
Cada um é intrinsecamente livre para o fazer.
É visível a segmentação do entendimento, ou da consciência, em níveis; daí que o óbvio de
uns toma posição diametral oposta para ser o óbvio de outros.
E nestes diferentes níveis de consciência ainda há quem não esteja capaz de respeitar a
crença alheia, nem de tolerar a posição diferente.
Terá de progredir; mas, enquanto não atinge o patamar de aceitação do outro tal como esse
outro é, inferniza-se a si e inferniza tudo e todos que estejam na sua esfera de influência.
Jean-Paul Sartre disse que «o inferno são os outros»; com esta frase definiu uma espécie de
axioma que muitos ainda gostamos de validar, pois é tanto mais cómodo que o inferno seja
mesmo os outros… A verdade, porém, é que o inferno somos nós, e extrapolando uma
aplicação para essa coisa esquisita dos neurónios-espelho, refletimos nos outros aquilo que
somos – e vice-versa. O que é uma chatice, porque se passamos o tempo a ver demónios à
nossa volta, longo e árduo caminho temos a percorrer para sair do inferno que connosco
transportamos. Porque o inferno, seja em que sentido o queiramos entender, é sempre um
estado de consciência individual.

2.
Não há como negar a evolução (sequência de modificações graduais e contínuas suscetíveis
de reger o mundo físico, e cosmológico, o dos seres vivos ou ainda a sociedade), nem o
evolucionismo (lei da evolução que ordena o conjunto dos seres - matéria, espírito,
sociedade - em virtude de uma determinada progressão). (1)
E havendo dois princípios, o material e o espiritual, enquanto a doutrina da evolução no
plano estritamente biológico assenta no transformismo, para que a vida material se
perpetue, no plano espiritual aponta à perfectibilidade. Essa a razão porque é longo o
caminho que vai do átomo (psiquismo que antecede a mónada) até ao arcanjo, mas que não
deixará de acontecer, porque é essa a destinação do ser inteligente – ainda que neste seu
momento de humanidade terrestre esteja incapaz de o entender.

(1)Por oposição ao criacionismo. Criacionismo: teoria que, apoiando-se exclusivamente na
interpretação literal da Bíblia (AT), recusa qualquer ideia de evolução das espécies: todas teriam sido
criadas por Deus, separadas e mais ou menos simultaneamente, há apenas alguns milhares de anos.

Publicado originalmente no jornal A Voz de Cambra
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Flores de Silêncio
Margarida Azevedo

4.
Por vezes, o desespero, a ingratidão, um mar de erros consecutivos, ou um nó
que não sabemos explicar, remetem-nos para a horrível questão: "Onde é que eu errei?"
São os tais momentos em que ficamos cabisbaixos, nostálgicos, invadidos por uma sensação
de pânico interior, lá bem do fundo, que não sabemos explicar, abandonando-nos às
cogitações de quem sente uma voz na consciência a falar mais alto, tão alto que se impõe à
comum razão que damos às coisas, aos quês e porquês, quantas vezes os da nossa
conveniência.
"Onde é que eu errei?", pergunta feroz para quem não vislumbra um fim que,
muito embora possa nem ser o mais desejado, não tem um desfecho fora do eu.
É claro que errou, erramos sempre. Quando nos colocamos a celebérrima questão "Onde é
que eu errei?", estamos já a tomar a posição de quem fez o melhor que pôde, bem feito e
tudo o mais que nos desculpe sempre para o bem. Mas não é bem assim. Repare:
Ou porque agimos a pensar nas nossas mesmas reacções, como se o outro
agisse e tivesse capacidades idênticas às nossas;
Ou porque pensamos que o seu querer e os seus objectivos são como os
nossos, como se o fito ou fitos a que nos propomos fossem únicos;
Ou porque criámos dependências no outro em relação a nós e que, num
ímpeto de liberdade, numa vontade imensa de expansão de si, ele reagisse em sentido
contrário;
Ou porque idealizámos um futuro que era de todo incompatível com o seu
querer muito próprio, ou até para com a sua mesma estrutura kármica, o que nós e ele
desconhecemos em absoluto;
Ou porque nos imiscuímos no que verdadeiramente não nos pertence,
atrapalhando a criatividade do outro, a saudável manifestação do seu Espírito.

É tempo de perguntar: "Até quando vamos agir assim?" Nada nos dá o direito
de mergulhar no íntimo que vive fora de nós, apenas temos o dever de ajudar sempre que
necessário. Ajudar ao infinito, compreender, sugerir. Nunca impor.
Nós não somos os salvadores do mundo. Se conseguirmos salvar o nosso
Espírito de futuros karmas densos e dolorosos, já podemos dizer que contribuímos para o
engrandecimento desse mundo que nos acolhe; já o fizemos crescer através da
representação que somos da Humanidade.
Erramos, é certo, mas com muito amor e de mãos dadas vamos vencer. Nós
vamos vencer.

11

5.
Se visse quantas almas boas estão no lado de lá a trabalhar abnegadamente,
revestidas de luz e de rosto calmo e tranquilo! Muitas foram alvo de maledicência e
escárnio, outras tolhidas em malga de humilhações. Quantas se viram excluídas de suas
famílias, privadas de seus bens, dadas como loucas?
Muitas foram apelidadas de trevosas, gente ao serviço das forças maléficas.
Temidas como se de ladrões se tratasse, leprosos ou gente vil.

A pobre humanidade ainda demonstra dificuldade em compreender o
diferente no bem, imposição benfazeja pelo cumprimento mais ou menos coerente com a
vontade de Jesus. Ainda é difícil ver com clareza o valor dos trabalhos árduos na escola da
humildade, acreditar que só o amor é caminho que eleva e satisfaz o Espírito, desejoso de se
evadir da prisão da carne.
Mas, glória das glórias. Ao desencarnarem, a infelicidade converteu-se em luz
e beleza, resplendor e vitória retumbante sobre todos os que tentaram esmagar-lhes o
carácter, enegrecer a sua luz, obstruir o seu semblante calmo e tranquilíssimo.
A sua beleza cruzou o universo, seu bem-fazer ultrapassou os corpos físicos e hoje, quais
agentes das forças de Deus, trabalham com amor junto de todos os que, como você, como
nós, se encontram ainda perdidos nas teias da matéria tentando emancipar-se do
sofrimento que, desde há muitos séculos, foi cultivado nos caminhos da ignorância.
Todos os que hoje nos guiam, em nossos passos ainda vacilantes, foram como nós, sabem
com notável evidência o que nos preocupa, conhecem-nos como ninguém. Não estamos
sós. Jamais estamos sós.
Pululam ao nosso redor Espíritos cheios de boa vontade, ansiando pelo
momento de lhes darmos uma abertura aos seus conselhos de irmão para irmão, de
sofredor para outro sofredor. É que o sofrimento não acontece apenas quando percorremos
os caminhos do karma. Ele é bem mais incisivo, podes crer, entre aqueles que lutam por nos
fazer seguir caminhos de luz e, por causa da nossa teimosia, estamos renitentes em ouvir.
Quem melhor que Jesus sofreu por esta pobre humanidade? Quem melhor
que o Divino Mestre deu o exemplo de persistência e coragem? Os nossos Guias são forças
ao serviço de Deus, o Mestre junto de nós. Há que ter fé, muita fé.
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Os benefícios da gratidão
Arlindo Pinho

“Que importa crer na existência dos Espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se
torne melhor (…)?” (LM cap. 29, item 350)

A

gratidão, em qualquer caso, deveria ser um sentimento natural do ser
humano, no entanto vemos com grande frequência, pessoas a que chamamos de “malagradecidos”.
A ingratidão é um dos maiores corrosivos da sensibilidade e do Amor, pois
apaga da memória os benefícios de ontem e antecipa obstáculos para o amanhã.
Quem dá ou ajuda nada deve esperar em troca, por isso nem sequer deve também reparar
se a pessoa a quem deu ou ajudou agradeceu ou não, mas isso não é neste momento o
mais importante, pois tratamos aqui daquele que recebeu a ajuda, e esse sim, para seu
próprio bem deverá ficar agradecido.
O sentimento de gratidão é também mais um degrau na escala evolutiva do
ser humano, e feliz daquele que já o tem. Este sentimento estreita os laços de ligação entre
os homens, assim como reforça a ligação á própria essência da vida em si, pois na Natureza
tudo passa pelo dar e receber em permuta constante com a vida, e o sentimento de
gratidão atrai cada vez mais as forças superiores, que cada vez mais nos porão ao dispor,
tudo aquilo que formos necessitando para a nossa caminhada.
Em 1494, o matemático Frei Lucas Pacioli estabeleceu os princípios
fundamentais da contabilidade humana, consignando que aquilo que se recebe é débito,
enquanto a quitação ou pagamento é crédito ou desobrigação.
Este princípio nos balanços da economia das empresas reflete a Lei Universal
do Amor. Quanto mais damos mais recebemos; quanto mais exigimos menos temos.
Apenas a título de exercício reflexivo, verifiquemos para nós mesmos, se estamos gratos em
algumas das coisa que recebemos da vida:
A oportunidade do renascimento, o acolhimento dos pais, a escola que nos
instruiu, os professores que nos ensinaram, os amigos que temos, os nossos protetores e
benfeitoras, o trabalho para o nosso sustento físico, a orientação espiritual, o alimento que
comemos, a tecnologia que nos facilita o trabalho, a medicação que nos alivia o sofrimento,
os momentos de alegria, diversão e lazer, a cultura que temos á disposição nos livros; da
Natureza, o ar que respiramos, o próprio alimento que a Terra nos fornece…, enfim, quase
tudo nos é oferecido, será que estamos gratos por isso?
Se não estamos, deveríamos estar. Gratos pela vida e gratos pelos nossos
irmãos de jornada que nos ajudam a viver melhor.
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Na verdade, verificamos também que uns vivem melhor que os outros. A
diferença está com certeza no caminho trilhado por cada um até ao momento; uns já
adquiriram á muito tempo o sentimento de gratidão, e utilizando melhor o que receberam,
atraíram cada vez mais e melhores condições e ferramentas para o seu progresso, outros
tentam agora consegui-lo, e muitos ainda nem seque pensam ou dão qualquer importância
a isso. Assim, numa perfeita justiça e numa perfeita contabilidade, a vida vai contemplando
a cada um consoante as suas obras e conforme aquilo que vai semeando ao longo das suas
existências terrenas.
As leis Naturais não mudam nem nos deixam dúvidas, o caminho, é
melhorarmos a cada dia, para em cada dia, de cada vida, mais podermos receber.
Dar é ter. Reter é emissão magnética de atração dos reflexos do medo, da
insegurança e da cobiça, que só nos atrasam o caminho, projetando um futuro sem
grandes opções.
Pessoas gratas recebem bênçãos, vibram saúde, são otimistas, entendem a
dor, alimentam-se de altruísmo, são fortes e resistem às lutas e dificuldades da vida,
adoram gente e sentem-se bem ao lado de todos.
Os gratos dão sem se preocupar nem afligir se vão ter lucros ou qualquer
vantagem com isso.
Os gratos perdoam mais facilmente, desculpam instantaneamente e não se
fixam em fatos desagradáveis.
Ser grato é ser melhor e crescer; é ter na memória os benefícios e
benfeitores de ontem, é aprender a fixar-se apenas nas circunstancias felizes da existência,
é aprender a superar as queixas e desgostos dos conflitos e dificuldades da vida, abrindo o
Espirito ao desprendimento e á aceitação do que não está ao nosso alcance mudar ou
melhorar, sem contudo deixar de procurar sempre progredir.
Ser grato é ter muito Amor no coração. O Amor é a mais profunda e
gratificante experiencia no caminho evolutivo do Espirito.
Sejamos gratos à vida amando. Amando damos créditos á vida para termos
os recursos para alcançar a felicidade.
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Mensagem de Natal
Desce a noite, foge a luz – e todavia, por mais voltas que a Terra dê, surge a
luz imorredoura: Jesus!
É noite de Natal, é noite de alegria.
Que importa a inexatidão cronológica do facto histórico, se a História só
existe porque Jesus, o Cristo , antes de vir à Terra já existia puro e
mandatado por Deus para que fizesse acontecer história num novo orbe?!
É noite de Natal, é noite de paz.
Ainda que a violência e o medo continuem a predominar na Terra, Ele aí
está com fartos presentes de paz para aqueles que a desejem e a procurem.
Porque Ele, aquele cujo nascimento celebramos num dia específico, todos
os dias disponibiliza a paz do coração, e da consciência, através do legado
doutrinário e moral, devidamente avalizado pelo exemplo.
Com Jesus, já não mais desce a noite e tão pouco foge a luz; com Jesus,
foge a noite, surge a aurora. Aurora de um dia pleno de cor e harmonia,
aurora de um dia de alegria e esperança, aurora de um dia (de uma nova
era!) de fraternidade, de justiça e de paz!
…/aps
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Notícias de novembro
Dia 22: Assembleia Geral ordinária

Dia 30: Recolha de alimentos para o Banco Alimentar

Allan Kardec por APS com
Richar Gerstl, Espírito
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