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A Lei de Causa e Efeito – Causalidade
Moacir Lima

Na Mecânica Clássica, newtoniana, a lei de causa e efeito relaciona a força aplicada num
corpo com a aceleração produzida, em função da massa desse mesmo corpo.
Assim, a causa, força, é relacionada com o efeito que produz num corpo livre, aceleração,
em função da massa que vai ser acelerada.
De um modo geral, a partir de estudos semelhantes, e, até mesmo simples observações
baseadas no bom senso, chegamos à conclusão de que não há efeito sem causa.
Dentro do Universo Newtoniano, de uma Física de certezas, passou-se a entender que,
conhecida a causa, pode-se determinar com absoluta precisão o efeito.
Aí se baseiam os planejamentos tradicionais e a limitação das pessoas que nada fazem
fora de seu manual de instruções, porque acreditam que ali estão as causas, que ativadas
produzirão todos os efeitos desejados.
Vivia-se a ilusão de poder prever resultados futuros com precisão absoluta.
Filósofos imaginavam que uma supermente, capaz de conhecer todos os fatores que num
determinado instante atuam sobre um corpo, poderia precisar todo o estado de movimento, bem
como a posição do corpo, em qualquer instante seguinte.
E, tendo essa supermente acesso a todas as informações relativas aos agentes causais
atuando no Universo, poderia prever, com rigor absoluto, qualquer evento futuro relativo a
pessoas, animais ou coisas, do átomo à galáxia.
Estava descortinado o panorama em que vicejaria a teoria do destino pré-estabelecido e de
nossa impossibilidade de modificá-lo, bem como de modificar qualquer coisa, nesse universo prédeterminado e previsível.
Não é esse o pensamento atual.
Diante de uma mesma causa, poderemos chegar a diferentes efeitos, cada um com
diferentes graus de probabilidade de ocorrer.
A incerteza tomou o lugar da certeza.
O que à primeira vista poderia nos parecer caótico, de fato nos torna livres e responsáveis,
pois se há possibilidades há escolhas, a possibilidade de escolher nos torna participantes e
responsáveis por atos nossos, realizados a partir de decisões nossas, que poderiam ser
diferentes.
Mas, apesar da quebra de rigidez do princípio, podemos continuar afirmando que não há
efeito sem causa e que também é possível estabelecer, com algum grau de certeza, a causa
produtora, pelo menos em algumas de suas características, de determinado efeito observado.
No entanto, não podemos ter sonhos newtonianos, pois isso nos remeteria de volta a um
universo de que seríamos meros espectadores.
Assim, muitas pessoas exageram quando dizem que por não haver efeito sem causa, tudo
o que acontece tem alguma razão de ser.
É verdade. Só que nem sempre essa razão está pré-estabelecida por forças superiores à
nossa vontade.

Dou um exemplo:
Em 2004, quando estava terminando o livro “A Era do Espírito”, ao preparar o computador
para ser desligado, mandando fechar o arquivo, a máquina me fez uma pergunta não-usual.
Ao invés do conhecido “deseja salvar as alterações, etc., perguntou se eu desejava
reverter o arquivo “A Era do Espírito” para outro de mesmo nome, já existente. Esse outro arquivo
constituía-se apenas do título.
Sem entender o significado de reverter na linguagem da máquina, respondi sim.
Resultado, tudo o que estava escrito se transformou apenas num título e o livro foi excluído do
computador, sem qualquer possibilidade de recuperá-lo.
Consegui reescrevê-lo em 3 dias.
O que importa aqui analisar é o seguinte.
Eu poderia ter levado o acontecimento para o lado mágico de determinações superiores,
ou emboscadas de inferiores, e pensado:
Bom, se isso aconteceu, de certo não é para o livro sair agora. Há algum desígnio nesse
sentido. E, se quedasse conformado com suposta destinação ou maquinação de inimigos
invisíveis, ou, achando que tudo era um aviso para deixar para depois, o livro não teria saído na
época certa.
Vivemos num plano em que nem tudo está pré-determinado. Estamos sujeitos a acidentes
de percurso das mais diversas ordens. Num primeiro momento me desesperei, mas, depois, reuni
forças, apoios familiares, os mais importantes que podem haver, e o livro saiu em tempo.
O que interessa examinar aqui é o seguinte.
Se o livro foi perdido, haveria uma razão? Não é verdade que tudo o que acontece tem
sua razão de ser? Sim, só que não temos que viver atrás de razões mágicas a cada passo de
nossa vida, para não nos tornarmos incapazes de lutar para conseguir as transformações que
queremos.
A razão era muito simples e como tudo na vida trouxe sua lição:
Se não entender uma pergunta, não a responda. A causa foi simplesmente um comando
errado, causa imediata, e a causa mediata foi responder sem saber o que está respondendo.
Isso para que não fiquemos a pensar que tudo o que acontece tinha que acontecer.
Fomos viciados naquela idéia de um universo em que não tínhamos poder de intervenção e
passamos a atribuir tudo a fatores externos anos e, de modo especial, os religiosos, a fatores
mágicos e imponderáveis.
O que aconteceu não estava escrito. Era apenas uma das possibilidades que se
apresentavam e que se transformaria em realidade ou não, de acordo com a resposta dada à
pergunta, escolha de minha consciência.
Por isso, nem sempre é fácil identificar a causa e facilmente, principalmente através do
pensamento mágico, poderemos tomar interpretações equivocadas.
Ao invés de pensarmos estar à mercê de um destino, escrito em seus mínimos detalhes,
devemos nos habituar a administrar possibilidades. Isso sim é uma manifestação de livre arbítrio
e nos torna responsáveis.
Isso ensinou Kardec, quando falou em livre arbítrio

Como encontrar o Natal no coração?
Graça Magalhães

A vida humana é construída com o alento ora de encantamentos, ora de vislumbres de lucidez. O brilho das
luzes que enchem o olhar na quadra natalícia, a satisfação incontida nos festejos mundanos, mostra bem
que, tantas vezes, mais importante do que o despertar da consciência é o prazer de estar
momentaneamente adormecido.
Prisioneiros de um pensamento não – livre porque vibra sob a influência de ideias ou crenças que se
aceitam sem ser questionadas, não – imparcial porque procura a satisfação dos próprios interesses
momentâneos, trilham-se caminhos de cegueira, de inquietações e de desesperos. Defendem-se tantas
coisas e condenam-se outras tantas, sem se atinar com o que é efetivamente mais desejável em termos
humanos.
A ausência de auto - conhecimento, a falta de consciência das prisões dos desejos e paixões irracionais, sob
o domínio do medo, dos caprichos ou dos hábitos adquiridos, deixam-nos de tal modo influenciáveis pelos
elogios ou pela maledicência, que julgamos ser aquilo que não somos. Mas, a possibilidade de outros
caminhos são uma realidade, dado que a verdadeira condição humana é a liberdade. Apesar do estado de
inconsciência ser o que se revela num primeiro olhar, mais fortes do que as correntes da ilusão, do
imobilismo, da ignorância, são as forças da Vida, da Verdade, do Amor!
No capítulo IV do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 25 - ‘Necessidade da Encarnação’,
lemos “A passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária, para que eles possam realizar, com a
ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles
mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a
inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É
por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a
cumprir e a mesma liberdade de ação.”
Equitativamente, os contextos necessários para desenvolvermos a inteligência são oferta da própria Vida:
nós nascemos nas circunstâncias que são afins com as nossas necessidades reais; aquelas que são a
conjuntura adequada ao Ser que somos para se desenvolver, ao mesmo tempo que contribuímos para o
progresso geral. O ponto de partida é o mesmo: a aptidão, as obrigações e a liberdade de ação. Aptidão
para a descoberta das próprias capacidades dignificantes da vida humana, obrigação de em consciência
agir nessa dignificação, sem imposições externas.
Somos moldados por essas circunstâncias, mas em nós existe uma bagagem preciosa que aguarda ser
descoberta. Entretanto, tantas distrações inventamos, tantos artifícios que quase esquecemos o que é
Viver! Então, anualmente, com todo o ruído que a ele foi associado, chega a época do Natal! E cada vez
que ela chega, instala-se a pergunta:

Como encontrar o Natal no coração?
Realmente, o mais fácil é encontrá-lo nas luzes dos presépios, das árvores de Natal, nos festejos sensoriais, mas
no coração… como arranjar espaço para esse encontro? Não há fórmulas mágicas, não há receitas; apenas há
caminhos que se irão mostrando à medida que a isso estivermos disponíveis. Claro que num ápice poder-se-iam
enunciar múltiplas e honrosas condutas que poderiam responder a essa pergunta, mas porque o coração, as
intenções, não são visíveis, é plenamente dispensável fazer inventários…
Evocar o nascimento de Jesus… evocar e homenagear o sentimento puro em nós, o calor da paciência, do
carinho, da gentileza, do amor, do perdão na busca de sentido humano na nossa vida diária significa encontrar
o Natal com o coração!
Jesus nasceu entre nós e viveu connosco essa energia tão intensamente que ela se perpetuou no tempo da
memória dos povos e ao emergir à memória individual de cada um, torna audível o chamamento para soltar o
que não é essencial e abre espaço no coração para o que é mais verdadeiro, mais precioso e rico na vida
humana. Então, nem que seja por alguns segundos os corações são mais ternos, mais mansos, mais pacíficos.
Há uma força de amor atuante que encontra caminho e se faz presença: vive-se o Natal!

Nosso Balanço de fim de ano
António Soares

Cada ano que passa em nossa existência temporária na Terra, é uma parcela do tempo que usamos, bem ou
mal, no nosso processo evolutivo. Assim, o fim do ano é uma oportunidade para examinarmos nosso uso do
tempo, através do balanço da nossa vida, da mesma forma que as empresas procedem ao balanço anual do
desempenho de suas atividades comerciais.
Sempre que um novo ano tem início, nossas expetativas são muitas. Imaginamos que tudo se resolverá como
por magia; as guerras vão acabar, a violência vai dar lugar à harmonia, o amor triunfará em todos os corações, e
a paz reinará trazendo a felicidade a todo o mundo. Mas passado algum tempo, nossas expetativas se
desmoronam, pois apercebemo-nos que tudo continua igual, que o novo ano é somente uma repetição do ano
findo. Isto acontece, porque nós achamos que essas mudanças, deviam realizar-se de fora para dentro; que
basta virar a folha do calendário, para que também a vida com seus problemas, mude para uma vida nova de
paz e de amor.
É aí que necessitamos de refletir, para fazermos nosso balanço anual. De avaliarmos tudo o que foi feito ao
longo do ano, seja o correto, seja o errado, para podermos então partir para um novo ano com o objetivo de
corrigirmos o que de errado fizemos, e melhorar naquilo que fizemos de bom. Nada mudará, se cada um de nós
não começar já o trabalho interior da mudança, sabendo que ela é feita de dentro para fora, para podermos
então chegar ao clima de amor e de paz que vai trazer felicidade ao mundo.
Assim, se quisermos que haja realmente um novo ano, e que os votos de felicidade que desejamos a todos
sejam verdadeiros, temos de fazer a nossa parte, pois somente nós podemos construir um ano melhor, não
com o desejo apenas, mas sim com o trabalho. É necessário que pensemos mais no nosso semelhante, que
olhemos com carinho toda a dor que nos rodeia, que sintamos em nós as dificuldades de nossos irmãos, mas
sobretudo que sintamos em nós a mola que nos impulsiona à ação, a entregarmo-nos ao trabalho, contribuindo
para a construção dum mundo novo, cheio de luz e de amor.

Não esqueçamos que o novo ano está cheio de novas oportunidades, e só dependerá de nós aproveitá-las
bem ou mal. Procuremos pois, conquistar mais conhecimentos na vivência do Evangelho de Jesus,
seguindo seus ensinamentos, esforçando-nos para conseguir uma consciência justa, mantendo-nos no
caminho do bem e da verdade.
Que o ano novo que se inicia, seja para todos nós uma oportunidade de crescimento moral, para darmos
continuidade ao nosso processo de evolução espiritual.
“ Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e
servir.
O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário,
descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão.
Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de
velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir.
Se tens algum inimigo, faz das horas renascer-te o caminho da reconciliação.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente.
Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com
destemor para a colheita do porvir.
Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz
no dever bem cumprido.
Ano Novo! Novo Dia!
Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam
até agora.
Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino.
Não maldigas, nem condenes.
Auxilia a ascender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da
escuridão.
Não te desanimes nem te desconsoles.
Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou
da indiferença.
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera connosco e, como que oculto ao
nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora:
Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia
volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu
coração.”

( Emmanuel, do livro “Vida e Caminho”, psicografia de Chico Xavier )

Um bom ano para todos com muita paz e amor

Príncipe
(continuação)

“Sei que os teus intentam impedir-me o desdobramento. Tens tu medo de mim?”
“Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Sou senhor de muitos servos e todos me obedecem.”
“Já não vos chamo servos, mas amigos.”
“Que frase é essa?”
“É de Jesus.”
“Esse impostor. Dizia-se filho de Deus e punha-se com essas lamechices para que acreditassem no que dizia e
o seguissem. Rei de pobres, doentes e simplórios.”
“Veio para todos, e sobretudo para esses, e também para ti.”
“Pode ter querido vir também para mim, mas eu não o pedi, não o quero e não o aceito. Por isso, não veio.”
“A História descreve-te como culto e jovial. Não percebo a tua transformação.”

“Que é que percebes? Não sabes nada.”
“Alguma coisa sei, mas reconheço que é nada comparado com o que ainda não sei.”
“Não sabes nem nunca saberás. Nós é que temos o conhecimento e não to facultamos. A não ser que
assumas um compromisso comigo.”
“Já outros mandaste para me aliciar.”
“Eram emissários menores, irrelevantes. Agora é comigo mesmo.”
“Também poderei propor-te um trato, nos meus termos.”
“Não tens estatuto para mim.”
“Mas eu vou aí e quantos com estatuto conseguem fazê-lo?”
“Ah, nenhum, nenhum.”
“Resposta irónica, meu amigo.”
“Que pena que não possas dizer nomes… Como seria agradável ver o mundo cair-te em cima, meu amigo.”
“Não o faria. O livro que vai nascer daqui não é uma Divina Comédia.”
“Maldita a hora em que te deram a ideia. Semearam o desassossego.”

Correndo o boato, nos círculos onde o Príncipe se move, de que este viria à casa espírita, inúmeros dos
seus súbditos, ou lá o que sejam, querendo cada um ocupar a primeira fila dos que o vão receber,
esperando ser vistos e daí obter algumas vantagens, digladiam-se entre si intentando cada um matar o
outro. Desta ilusão, muitos dos que “morrem” são recolhidos pelas equipas socorristas da Espiritualidade
superior.

“Príncipe!”
“Não estás à espera de uma linda e balofa mensagem de Natal?!”
“Não, apenas estou à tua espera para conversarmos.”
“O vosso Natal é mais uma mentira nossa. Comeis, bebeis, consumis. E nada mais resta.”
“Não será bem assim.”
“Ai não? Tu, que lês, não notas diferença entre o que de Assis iniciou e o que fazeis?”
“Até aí tens razão, há uma diferença. Mas o espírito natalício que presidiu à sua origem subsiste.”
“Não sei onde. Nem no Vaticano.”
“Pois, o Vaticano. Mas há, apesar de tudo, uma grande diferença, para melhor, do Vaticano de agora para o
do teu tempo.”
“O meu tempo é o de sempre. Nós mandamos no Vaticano. Qual Cristo, qual Deus, qual Pedro! O Vaticano é
nosso, os reinos da Terra são nossos.”

“Sim, na alegoria da tentação de Jesus oferecestes-lhe os reinos do mundo dos homens.”
“Acenamos-vos com o poder e fazeis tudo o que queremos. Dais visibilidade às nossas mãos. O reino dele
não era deste mundo, porque nunca poderia tê-lo. Por isso o adiou para outro mundo. Mas nós, nós!, temos
os dois, este e o outro. Quem tem verdadeiro poder?”
“A vossa cegueira não vos permite ver que Jesus também tem autoridade sobre vós. Mas dá tempo ao tempo
para que o compreendais por vós próprios, não impõe nada.”
“Chamas-me cego?”
“O pior é aquele que não quer ver.“
“Vejo bem o que preciso ver. E vejo mais além do que tu podes. Sei o passado e o futuro será igual ao
presente, porque assim o moldo. Quem é como eu? Quem me pode enfrentar? Olha à tua volta: vês aquilo
que eu quero que vejas, sentes aquilo que eu quero que sintas. E posso dar-te poder, honras, dinheiro…, o
que quiseres.”
“Com o que nos acenais…”
“Os espíritas são homens iguais aos outros.”

“Pois são, mas esforçam-se por se melhorarem.”
“Balelas. E então os médiuns, que joguetes.”
“Incluis-me?”
“Podes estrebuchar mais, mas se não fosse o … já tinhas tombado. E que tombo!”
“Felizmente tenho amigos de verdade.”
“Tens muitos amigos, tens. Vai-te fiando. Mas se te puseres do meu lado não serás traído.”
“Ó Príncipe, como se eu não soubesse aquilo de que és capaz.”
“Registamos a aliança.”
“Isso é papel, Príncipe. O que vale é a intenção e o sentimento. E não dá para acreditar nas tuas boas
intenções nem nos teus bons sentimentos.”
“Se queres continuar do lado errado, depois não te queixes.”
“Por mais veladas que sejam as tuas ameaças, sei que me tens ódio de morte. Mas, como já te disse, não te
odeio nem te desejo o mínimo mal.”
“Estás contra mim, e isso é o bastante.”
“Estou contra aquilo que fazes, que é diferente de estar contra ti.”
“Se estás contra aquilo que faço também estás contra mim, porque sou aquilo que faço.”
“Vou dizer de outra maneira: reprovo o mal que fazes às pessoas, homens ou Espíritos. E se és o que fazes,
então sim, reprovando os teus actos reprovo-te a ti. Mas a reprovação não significa que estou contra ti,
significa que estou ao teu lado para te ajudar erguer, para te ajudar à regeneração.”

-------------------------------------------------------------------------Há já vários meses o silêncio. Presumo que por deliberação da Espiritualidade que orienta e dirige os
trabalhos mediúnicos, até porque este tipo de entidade é susceptível de provocar grande desgaste
nos médiuns. A seu tempo, se for o caso, voltaremos ao diálogo, porque sendo embora muito difícil
fazê-lo mudar de posição, em conseguindo-o uma multidão de Espíritos virá com ele, o que será de
imenso bem para a humanidade.

a. pinho da silva

CONDENAR O CRIME OU O CRIMINOSO?
Arlindo Pinho

Esta é uma questão debatida já por muitas vezes ao longo dos tempos, por filósofos e homens
de uma sabedoria acima do comum da Humanidade. Todos eles sempre foram a favor da condenação do crime
e não do criminoso, este, é alguém que necessita ser educado e não simplesmente preso. Está claro que para
isso acontecer as atuais leis teriam que ser alteradas, e para isso também teria que mudar a mentalidade dos
governantes e daqueles que regem a justiça, pois será necessário apoio e compromisso para que essas
mudanças se tornem realidade.
Enquanto isso não acontece, temos os criminosos em ação cometendo crimes, sejam eles de
nível apenas material ou contra a vida, e no máximo, enchemos as prisões com presos comuns e
desconhecidos, porque para os poderosos, ricos ou famosos, temos uma justiça cheia de artigos e alíneas,
sempre apropriados a deixar brechas para outras interpretações e consequentes fugas, que para os primeiros
parecem desaparecer; e quando, embora apenas por algum tempo, e para não ser demasiado escandaloso, se
prende algum desses maiorais, constroem-se suítes de luxo com tratamento VIP. Isto não pode nem deve
acontecer em nenhum país que afirme nele, existir justiça. Todos os homens são iguais perante a verdadeira
Lei, não devendo, por isso, importar para a justiça, que cargo ou posição ocupam na sociedade, são todos
criminosos e a justiça não pode nem deve ter dois pesos e duas medidas para em uns casos prender e em
outros simplesmente os mandar para umas férias com tudo pago, quando simplesmente não dizem, não existir
provas suficientes, apesar de todos as verem, menos eles. Ficam assim crimes sem punição em umas vezes, e
em outras, prendem-se inocentes apenas porque as provas apontam para eles e assim não é necessário gastar
mais tempo e dinheiro em investigações. O que está mal?
Primeiro, e isso é evidente, o criminoso, quando realmente o é, não deve ficar á solta por aí,
dispondo de oportunidades de voltar a praticar novos crimes. Mesmo sendo apenas a possibilidade de crime,
através de simples ameaça. A pessoa ou as pessoas em causa devem ser de imediato avaliadas, sem demoras e
sem burocracias, quer a que ameaçou, quer a que apresentou a queixa da ameaça, para ter a certeza até onde
chega a possível realidade. Com isto, evitaríamos muitos dos crimes que tantas vezes se têm concretizado
depois de participações de ameaças.
Quanto àqueles que já concretizaram os crimes, sejam eles apenas o de um simples larápio de
carteiras, um homicida ou um daqueles que denominamos de colarinho branco, todos eles devem ser julgados
pela mesma lei, justa e imparcial; são todos criminosos, independentemente do que eles são ou representam
na sociedade; que função ou cargo ocupam; o dinheiro que possuem nada pode significar para a justiça, e se
muito roubaram, muito terão que devolver, se ficaram ricos por roubarem e agora têm que ficar pobres
porque tudo lhes é tirado, nada mais é que colher o fruto do que plantaram, e se tantos vivem com pouco,
porque não podem eles aprender a viver também? E nós sabemos que, mesmo que consigam fugir á justiça
dos homens, não fugirão á de Deus ou Natural. A Lei de causa e efeito ou Ação e Reação, tão bem explicada
pelo Espiritismo, existe, podem chamar de lei de Deus, de Lei Natural ou da Natureza ou ainda de outros
modos, isso em nada vai alterá-la, é a Lei da Evolução em ação. Não há efeito sem causa, como não há causa
que não gere um efeito, funciona tal e qual como nas nossas leis da Física.

Mas já que falamos em aprender, é justamente
esse o ponto principal, ao qual devemos dar
maior atenção perante um criminoso. Os
governos gastam fortunas em indeminizações,
julgamentos e em prisões para manter os que são
condenados, sem que pare ou diminua essa
despesa porque o crime também não diminui, os
presos, na sua maioria, acabam por sair mais cedo
e voltar a cometer os mesmos crimes, e quantas
vezes até com mais requinte, pois o que
aprenderam durante esse tempo foi exatamente
a fazer o que fizeram, mas de melhor forma; a
sua atitude em nada mudou, na grande maioria
dos casos.
A segurança, a saúde e a educação, são as bases
mais importantes para uma sociedade boa,
inteligente, saudável e justa, em qualquer país do
mundo, e destas três coisas, por incrível que para
muitos possa parecer, a educação é a principal, se
não vejamos:
Alguém que é educado numa família de moral elevada, onde lhe ensinam a respeitar os seus
semelhantes, onde lhe ensinam os melhores comportamentos e atitudes a ter, e o repreendem e chamam a
atenção a cada momento em que ele falha, para que aprenda a corrigir-se, terá tendência para o crime, seja
ele de que tipo for? Evidentemente que poderemos ter algumas exceções, mas mesmo essas serão com
toda a certeza mais fáceis de corrigir. Então o que fazer? Ou melhor, neste caso, o que devem os governos e
a justiça fazer?
Retirar o criminoso da sociedade é imprescindível sim, mas não para lhe dar comida,
dormida e roupa lavada gratuitamente durante todo o tempo em que estiver preso, e sim, para reeduca-lo
nos pontos onde se encontrem suas falhas, isto, porque nem todos tiveram famílias estruturadas para lhes
dar a tal educação necessária a um bom cidadão. O criminoso pode ser alguém a quem faltam
conhecimentos morais e de comportamento cívico. O criminoso não deixa de ser, de alguma forma, um
doente; alguém que pode ter traumas do passado; alguém que só teve maus exemplos na vida; alguém a
quem feriram, humilharam ou maltrataram, a ponto de ele se encontrar revoltado com tudo e com todos,
há que trata-los e não maltratá-los. Temos ainda, os criminosos por ganancia e egoísmo; os que anseiam
poder a todo o custo; os que anseiam fama a todo o custo, os que anseiam riqueza sem olhar a meios. Estes
não deixam de ser também doentes, e temos que tratá-los como doentes que são, sejam eles ministros,
juízes, chefes religiosos ou grandes empresários, já o dissemos, o cargo ou posição que ocupam nada pode
significar.
Conhecemos o crime e não o criminoso, então há que saber quem é, para podermos tratalo, e só trabalhando desse modo poderemos ter um país a crescer a todos os níveis, incluindo a saúde, o que
por si só poderá poupar aos cofres do estado muitos milhares de milhões de euros, dará tranquilidade e
segurança, bem-estar e felicidade ao povo, o que resultará num crescimento natural e cada vez maior do
país, do que resultará, cada vez mais e melhores condições de vida para os seus habitantes.
Mas enquanto a preocupação da justiça e dos governos estiver apenas voltada ao
materialismo, continuaremos indefinidamente a viver às voltas com o crime e com os criminosos, sem que
se encontre qualquer solução; por outro lado, se criarmos leis que aplicadas vão reeducar os transgressores,
criaremos também uma nova sociedade: justa, equilibrada, culta, feliz e apta a participar no
desenvolvimento do seu país e na melhoria das condições de todos, sem exceção, e sem esquecer aqueles
que hoje são os rejeitados da sociedade, trazendo estes, também pela educação, a serem cidadãos ativos
numa sociedade boa e em amplo crescimento.
Ao Mestre Maior, a Deus, às Forças Superiores, ao Cosmos, ou a alguma coisa em que
acreditemos estar acima das nossas forças e capacidades, rogamos auxílio. E como disse um grande Espirito,
se tivermos um pouquinho apenas de vontade para fazer as mudanças necessárias para essa melhora, tudo
acontecerá, e também não nos faltará a tão almejada ajuda do Alto.
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