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Ser Espírita
Joana Carvalho

“Se vós vos dizeis espíritas, sede-o pois; olvidai o mal que se vos pôde fazer e não penseis
senão uma coisa: o bem que podeis realizar.”
Evangelho Segundo o Espiritismo

Ser espírita é difícil, muito difícil… Ser espírita é ser cristão, é cultivar o amor e doá-lo em
cada gesto. É uma responsabilidade! Responsabilidade esta que exige renegação de
certos comportamentos materiais. É o desprendimento da matéria e o trabalho na
elevação espiritual. Ser espírita não é saber apenas a mensagem da codificação, é
entende-la e transformá-la em exemplos vivos para a nossa edificação moral. Não é só
aceitar os princípios doutrinários, é compreende-los como manifesto Divino.
Ser espírita é ser um trabalhador activo e voluntário na casa espírita. Trabalho esse que
deve ser feito em entrega total para com todos os que nos procuram. É participar das
tarefas oferecidas pelo Centro, mesmo aquelas que nos parecem menos importantes.
Ser espírita não é ser o melhor mas sim ser melhor, é a auto-superação. É acordar com
um sorriso no rosto e agradecer a Deus esta oportunidade de resgatar os erros pretéritos.
É ser paciência, caridade e amor. É trabalhar no auto-conhecimento. É limar as
imperfeições a cada dia.
Ser espírita não é curar, é levar os instrumentos necessários para que a pessoa labute a
própria cura. É uma palavra amiga, um gesto caridoso, um olhar terno, um sorriso! Ser
espírita é despertar consciências através do apelo à lógica.
Ser espírita não é refugiar-se no Centro Espírita, é enfrentar as vivências do exterior sem
deixar de ser Cristão. O espírita é-o no Centro, no lar, no café, na escola, no trabalho, com
a família, amigos e desconhecidos. O espírita é-o na doença, na mentira, na calúnia, na
injúria, no roubo. É-o a todo o momento, porque todo o momento é imprescindível para a
mudança.
Ser espírita é esforço e dedicação, é caridade! Caridade com o idoso, com o pobre, com o
doente, com o familiar, com amigo, com aquele que está na fila impaciente e que não
conhecemos de lado algum e até com nós próprios! Pois já diz a célebre frase: “fora da
caridade não há salvação”.
Ser espírita é perdoar as ofensas. É libertar o coração de ódios e rancores. É limpar o
coração de máculas. Como? Fazendo o bem! Querendo o melhor para os outros, doando
o melhor que há em nós.
Ser espírita é a destruição das montanhas de vícios e a construção de templos de amor. É
gostar mais de dar do que receber. É ir ao encontro de Deus através da evolução moral. É
ver exemplo nas palavras do Mestre Jesus. E é ser exemplo.
Ser espírita não é professar a doutrina, é pratica-la!
Afinal, cremos na doutrina ou somos doutrina?
Pois é! Fica para refletirmos.
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Do Pássaro que me cativou
Sara Rodi

Podia ser só um pássaro que eu observava da minha janela todos os dias. Um
pássaro no céu, como tantos outros. E eu alguém que o olhava de uma janela,
como tanta gente.
Mas algo naquele pássaro me cativou. Era um pássaro agitado que batia
furiosamente as suas asas. Depois, deixava-se escorregar pelo vento, cansado,
para logo voltar ao seu ponto inicial e retomar o bater das asas, sem parar.
“De que lhe servem as asas se não percorre o céu?”, perguntei-me. “Porque se
esforça tanto, se não sai do mesmo lugar?”.
Só então percebi porque me cativara aquele pássaro. É que aquele pássaro era
eu, esbracejando sem sair da cadeira, indo e regressando aos mesmos erros,
arriscando mas temendo, sonhando mas desistindo. O horizonte estava além
e eu estava ali. O sol chamava-me todas as manhãs para um abraço fecundo e
eu fechava-lhe a cortina.
Levantei-me da cadeira, abri as janelas e gritei-lhe: “Força, Pássaro! Avança
sem medo! Tens asas… não desperdices o céu!”
E quase posso jurar que o ouvi gritar-me de volta: “Salta da cadeira, Humana!
Vem cá para fora. Tens pernas… não desperdices a vida!”
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Espiritismo e Cidadania
Igualdade de Género
Ana Carina Quental

Para compreendermos a importância da mulher nos nossos dias é
preciso ter uma mínima visão da história da mulher no decorrer da história humana.

A função de reprodutora da espécie, que cabe à mulher, favoreceu a
sua subordinação ao homem. A mulher era considerada mais frágil e incapaz para
assumir a chefia da família. O homem, sempre esteve associado à ideia de autoridade
devido à sua força física, assumindo o poder dentro da sociedade. Assim, surgiram as
sociedades patriarcais, fundadas no poder do homem, do chefe de família, desde o
começo da humanidade o que demonstra claramente a posição da mulher em relação
ao homem, e a prática seguida pelas mulheres da antiguidade.
Na pré-história a figura feminina tinha um enorme peso na sociedade
de todo o mundo. A mulher não dominava, porém as sociedades eram centradas nela
por causa da fertilidade.
Enquanto os homens caçavam, as mulheres eram responsáveis pela
colheita e pelas crianças. As diferenças sexuais sempre foram valorizadas ao longo dos
séculos pelos mais diferentes povos em todo o mundo. Algumas culturas – como a
ocidental – associaram a figura feminina ao pecado e à corrupção do homem, como
pode ser visto na tradição judaico-cristã. Da mesma forma, a figura feminina foi
também associada à ideia de uma fragilidade maior que a colocasse numa situação de
total dependência da figura masculina, seja do pai, do irmão, ou do marido, dando
origem aos moldes de uma cultura patriarcalista e machista. Assim, esse modelo
sugeria a tutela constante das mulheres ao longo de suas vidas pelos homens, antes e
depois do matrimónio. Aliás, o casamento enquanto ritual marcaria a origem de uma
nova família na qual a mulher assumira o papel de mãe, passando das “mãos” de seu
pai para as de seu noivo, como se vê no ato da cerimónia.
Mas as noções de feminilidade e masculinidade podem mudar ao
longo da história conforme as transformações sociais ocorridas, isto foi o que
aconteceu na cultura ocidental, berço do mundo capitalista de produção. Com o
surgimento da sociedade industrial, a mulher assume uma posição como operária
nas fábricas e indústrias, deixando o espaço doméstico como único locus do seu
trabalho diário. Se outrora a mulher deveria apenas servir ao marido e os filhos nos
afazeres domésticos, ou apenas limitando-se às tarefas no campo – no caso das
camponesas europeias, a Revolução Industrial traria uma nova realidade económica
que a levaria ao trabalho junto aos teares. Em fases de ampliação da produção
incorporava-se a mão de obra feminina junto à masculina, nas fases de crise
substituía-se o trabalho masculino pelo trabalho da mulher, porque o trabalho da
mulher era mais barato. As lutas entre homens e mulheres trabalhadoras estão
presentes em todo o processo da revolução industrial.
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Os homens substituídos pelas mulheres na produção fabril acusavam-nas de
roubarem seus postos de trabalho. Obviamente, não foram poucos os problemas enfrentados
pelas mulheres, principalmente ao considerar-se o contexto hostil de um regime de trabalho
exaustivo no início do processo de industrialização e formação dos grandes centros urbanos.
Após um longo período de opressão e discriminação, a passagem do século XIX
para o século XX ficou marcada pelo surgimento do movimento feminista, o qual ganharia voz
e representatividade política mais tarde em todo o mundo na luta pelos direitos das mulheres,
de entre eles o direito ao voto. Essa luta pela cidadania não seria fácil, arrastando-se por anos.

Em Portugal, as mulheres deixaram,
perante a lei, de dever obediência ao marido em 1910,
tendo a primeira lei eleitoral da República Portuguesa
reconhecido o direito de votar aos «cidadãos portugueses
com mais de 21 anos, que soubessem ler e escrever e
fossem chefes de família». Beatriz Ângelo viu nesta
redacção da lei a oportunidade de a subverter a seu favor,
dado que, gramaticalmente, o plural masculino das
palavras inclui o masculino e o feminino. Viúva e com uma
filha menor a cargo, com mais de 21 anos e instruída,
dirigiu ao presidente da comissão recenseadora do 2º
bairro de Lisboa um requerimento no sentido de o seu
nome «ser incluído no novo recenseamento eleitoral a
que tem de proceder-se».
Carolina Beatriz Ângelo

Assim, a 28 de Maio de 1911 Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar, e,
em 1931, outras mulheres puderam votar, desde que tivessem um curso secundário ou
superior, Só em 1968 obtiveram direitos políticos iguais aos dos homens, e, apenas no ano
seguinte, salário equivalente ao masculino. Em 1990 passou a ser proibida a publicidade com
discriminação sexual e, nove anos mais tarde, foi criado o Ministério da Igualdade.

Destacaram-se na defesa dos direitos das mulheres em Portugal Elina
Guimarães e as escritoras Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa
Horta, conhecidas como "as três Marias", tendo escrito em conjunto "As Novas Cartas
Portuguesas", em 1971, obra proibida pelo regime de então. A escrita de Maria Teresa
Horta visa a defesa dos direitos das mulheres através do seu erotismo, que lhes confere a
liberdade de fruição que tradicionalmente era apanágio dos homens e, juntamente com a
das demais escritoras mencionadas, questiona o lugar que as mulheres ocupavam na
sociedade, reivindicando direitos e liberdades que socialmente lhes eram vedados.
Também em Portugal, no início do século XX, Adelaide Cabete surgiu como
a pioneira do sufragismo; entre outras atividades, fomentou a criação das Ligas da
Bondade, dirigiu a Cruzada Nacional das Mulheres Portuguesas e organizou, em 1924, o I
Congresso Feminista e de Educação.
A 8 de março, comemora-se o Dia das Nações Unidas para os Direitos das
Mulheres e para a Paz Internacional.
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Contudo, é preciso pensar que mesmo com todas essas mudanças no papel
da mulher, ainda não há igualdade de salários, mesmo que desempenhem as mesmas
funções profissionais, ainda existindo o que se chama de preconceito de género. Além disso,
a mulher ainda acaba por acumular algumas funções domésticas assimiladas culturalmente
como se fossem a sua obrigação e não do homem – funções de dona de casa. Da mesma
forma, infelizmente a questão da violência contra a mulher ainda é um dos problemas a
serem superados em todo o mundo, pois os números de casos têm aumentado, variando,
claro, da cultura em que a mulher está inserida.
Relativamente a este tema, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec,
encontramos explicações no capitulo Lei da Igualdade, da questão 817 à 822.
Perante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos,
porque Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, aliás,
a diferença de sexo existe por força da necessidade de experiências específicas pelas quais o
Espírito precisa de passar, o Espírito, centelha divina, não possui sexo, como se entende na
terra.
A inferioridade moral da mulher em certos países deriva do império injusto e
cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da
força sobre a fraqueza, pois para os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a
força faz o direito.
A mulher é um ser perfectível como o homem e suas aspirações são
legítimas, o seu pensamento é livre e nenhum poder no mundo tem o direito de a escravizar
aos seus interesses e às suas paixões. Ela reclama a sua parte de atividade intelectual, e irá
obtê-la, porque há uma lei mais poderosa do que todas as leis humanas, é a do progresso, à
qual toda a criação está subordinada, assim, a emancipação da mulher acompanha o
progresso da civilização.
No entanto, entre o homem e a mulher existe a igualdade de direitos, das
funções, não. É preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior
o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para
ser justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a
um ou a outro concedido é contrário à justiça.
Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se
deu à mulher uma força física menor, dotou-a, ao mesmo tempo, de maior sensibilidade,
relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos
seus cuidados. As funções para as quais a mulher está destinada pela Natureza, têm uma
importância tão grande, quanto às do homem, pois é ela quem lhe dá as primeiras noções
de vida ao ser humano.
Por mais que se acentuem as mudanças sociais no mundo, haverá sempre
diversidade das funções entre homens e mulheres, por necessidade de planificação
reencarnatória, deste modo se seguirmos o princípio da justiça “Não façam aos outros o que
não querem que façam a vós” talvez consigamos uma sociedade mais justa e igualitária.
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Metades Eternas
Carolina Fortuna (DIJ ACEMI)

“Se viveres até aos 100, eu espero viver até aos 100 menos 1 dia. Assim, nunca terei de viver sem ti.”
Às vezes vejo-me a pensar onde estarei daqui a dez anos, se terei os mesmos amigos, se estará tudo tão
bem como está agora, se quem está ao meu lado agora permanecerá, penso em como seremos, eu e as
minhas amigas e amigos, a minha família. Imagino-nos velhinhos a jogar às cartas, a fazer corridas de
andarilhos, coisas tão doidas ou ainda piores do que as que fazemos agora. Já imaginaram? Como serão?
Vocês e os vossos amigos, e os vossos filhos? Ou são como imaginaram que iam ser, um dia, quando
eram mais novos?
Eu espero ter as minhas amizades para sempre, estas que já tenho e, à medida que fizer mais, conservar
as boas. Não gosto de perder amigos, mas também quem gosta? Ninguém. É muito doloroso perder um
amigo, quer perdê-lo neste mundo, quer perdê-lo para outro, dor que eu desconheço, mais
aproximadamente, e espero não vir a conhecer tão cedo.
Há quem diga que perder um pai, filho, um irmão, é pior do que perder um amigo. Isso depende muito,
depende da ligação existente entre pais e filhos e entre irmãos. No fundo, eu acho que custa,
principalmente, quando o que perdemos é a nossa outra metade. Mas quando eu digo que é quando
perdemos a nossa “outra metade” eu não quero dizer que só sentimos dor “mesmo” quando perdemos
uma só pessoa, não sei se isto faz algum sentido, mas imaginem-se como um puzzle, divididos em muitas
peças. Cada peça é diferente. A perda de cada uma delas vai ser diferente. Mas vai doer, vai ser como
que a perda de uma parte de nós. Nós não temos, na nossa vida, apenas uma pessoa importante, temos
muitas, mesmo.
Como aquela mãe que faz tudo por nós, pelo menos a maior parte das vezes, que só nos quer ver felizes,
que se quer orgulhar de nós, que se orgulha de nós, aquela mãe “babada”, que nos puxa para cima
quando estamos mal, que nos chateia, mas é aquele chatear que quando nos vemos sem ele umas horas
já sentimos falta…
Aquele pai que reclama de tudo, mas que no final, mesmo quando não nos apercebemos – porque, sim,
para os adolescentes é difícil reconhecer quando os pais têm razão, e às vezes reconhecemo-lo tarde – é
para o nosso bem, é para nos tornarmos melhores, adultos mais fortes, mais tudo… aquele pai que
apesar de um pouco “frio” quer o nosso bem acima de tudo, e gosta de nós daqui até à lua…
Ou aqueles irmãos chatos, irritantes, superprotectores, que só sabem meter defeitos a tudo, a quem nós
só sabemos reclamar também e meter defeitos e chamar à atenção, mas que no fundo adoramos,
admiramos, queremos seguir os passos deles, somos “babados” por eles, dávamos o que temos e o que
não temos, dávamos o céu, o mundo, as estrelas, a vida…
E aquele amigo que sabe quando estamos mal, que consegue ver para lá daquele sorriso que disfarça a
tristeza, que nos deixa à vontade para deixar cair todos os nossos muros, as nossas defesas, aquele
amigo que odeia ver-nos mal, que faz tudo para nos pôr um sorriso na cara quando só nos apetece voltar
para a cama e enterrar a cabeça na almofada, quando nos apetece chorar, aquele que se oferece para
nos ajudar, que, mesmo sem saber, quando nos dá um abraço, é como um carregador que nos carrega
de energias e positividade para o dia todo.
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Deve ser horrível… Ter que viver sem aquela/s pessoa/s que dizíamos sempre que nunca
conseguiríamos viver sem, mas temos que nos habituar, não temos outra opção; mas o pior mesmo
deve ser ao acordar, aquela fracção de segundos, quando acordamos, em que o nosso cérebro
parece que ainda não está “ligado à ficha” e nós não distinguimos a realidade do que sonhámos, e
não nos lembramos que aquela manhã é outra das que vamos ter que enfrentar sem aquela outra
parte de nós; e aquela vontade de ligar à pessoa, tentar que ela atenda o telemóvel, ou mandar
mensagens e tentar que ela responda, sem sabermos o que fazer sem aquela peça do puzzle que
fazia parte de quem nós somos.

Se nos adoramos assim tanto aqui na Terra, no mundo material, será que quando partirmos vamos
continuar a adorar as mesmas pessoas assim tanto? A estar dispostos a dar tudo por eles? Para os
ver felizes?
Segundo o que Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, “o (…) que une os Espíritos é mais forte na
ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões”. Por isso, “sim, sem
dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia; mas se as causas de ordem física tiverem maior
influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições, entre os Espíritos, são mais sólidas e
mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas as capricho dos interessas materiais e
do amor-próprio”.
No Livro, questiona-se se as afeições dos Espíritos são susceptíveis a alterações ao que é
respondido que “não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se
ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O
amor que os une é, para eles, fonte de uma suprema felicidade”.
Talvez, nesta fase, nós e os nossos amigos não teremos uma “simpatia perfeita” como nos é dito no
LE, mas diz-nos também que a afinidade necessária para a simpatia perfeita não consiste apenas na
semelhança dos pensamentos e sentimentos, ou na uniformidade dos conhecimentos adquiridos,
mas “na igualdade dos graus de elevação”. Daí que, posto isto, os Espíritos que hoje não são
simpáticos podem sê-lo mais tarde, aliás, “todos o serão. Assim, o Espírito que está numa
determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro.
O seu encontro realizar-se-á mais prontamente se o Espírito mais elevado, suportando mal as
provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado.”
Porém, dois Espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo “se um deles é preguiçoso”.
Como não é o caso, nenhum de nós é preguiçoso, pelo menos neste âmbito, penso que vamos
levar as amizades terrenas para o outro lado. E temos que pensar que mesmo que percamos
alguém, nunca perdemos porque vamos todos encontrar-nos do outro lado, num reatar de laços
com recordações e saudades pelo meio. E dar continuidade às amizades que nunca chegaram
realmente a ser interrompidas.
Mas, de qualquer maneira, “Se viveres até aos 100, eu espero viver até aos 100 menos 1 dia.
Assim, nunca terei de viver sem ti.”
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Somos todos Charlie? Diria antes que somos todos hipócritas, porque
nas carnificinas que se seguiram, com as mesmas motivações e maior
número de vítimas, fomos apenas silêncio.
Fomos apenas omissão.
Não estivemos lá para a fotografia nem para as câmaras de televisão.
Porque não foi em nossa casa, ignoramos.
Não defendemos a liberdade – defendemos o nosso status quo.
Não defendemos a tolerância – defendemos a nossa verdade.
Je suis hypocrite!, essa a minha manifestação, porque eu não respeitei,
não tolerei - e depois insurgi-me contra o desrespeito e a intolerância
que tiveram para comigo.
Mas quando tocou ao outro, não quis saber, preferi continuar alienado.
Je ne suis pas Charlie, je suis Hypocrite!
“Ai de vós, hipócritas…”

a. pinho da silva
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O Sexo e o Espírito
Margarida Azevedo

Podemos dizer sem receios que a componente sexual do Espírito é das mais
complexas, das mais difíceis de entender e consequentemente das que, a maiores dissabores
kármicos conduz. Envolvidos como estamos em questões morais utópicas e inconsequentes,
impraticáveis mesmo, o sexo é o maior alvo de censura, encarado como manifestação das nossas
fraquezas, cedências a ímpetos incontrolados que nos ferem o âmago da alma. Ceder a impulsos
sexuais não conseguindo controlar-se é, nos meios espiritualistas, sinónimo de primitivismo espiritual,
rosto de quem está acompanhado por Entidades muito trevosas, esquecendo que, no seu nível, se a
pessoa não o fizesse cairia em distúrbios psíquicos que podem apresentar quadro de depressão,
neurose, alterações do comportamento...
Não raro, por isso, se confunde sensualismo com sexo, leviandade e adultério com
sexo, dedicação ao trabalho e solidão como rostos de ausência de sexo. A tudo se atribui sexo, sexo,
sexo. Mas não. Na vastíssima escola espiritual do amor, o ser humano caminha desenvolvendo
apetências que envolvem a totalidade das suas capacidades, ajustando a afectividade ao
permanentemente novo que a vida lhe apresenta, novo esse que leva séculos para conseguir
mostrar-se e apresentar a sua verdadeira natureza.
A nossa evolução é um crescimento afectivo. O saber é amor, tal como o corpo e as
suas diversíssimas manifestações são amor. A moral com que pretendemos explicar lacunas, posturas
mais estranhas ou envolvimentos que causam dor, tem sido uma forma de impor preceitos
impraticáveis, erguidos, quantas e quantas vezes, por pessoas que não conseguiam sair do seu
pequeno mundo e abrir-se à realidade circundante de modo a aceitá-la tal como ela verdadeiramente
é. Moralizar não é dizer “Não faças porque é mau e Deus castiga”, mas ser capaz de explicar por que
deve ou não deve fazê-lo dentro do contexto social em que vive, tendo em conta o nível biológico do
seu grau evolutivo.
Todavia, repare-se que as normas do fazer ou não poder fazer são sempre perigosas,
pois que cada indivíduo transporta uma vastidão de particularidades que se manifestam livremente,
diríamos mesmo abrupta e descontroladamente, impondo-se com toda a naturalidade sem que ele as
consiga racionalizar.
Repare-se que as normas imorais de um país, são expoente de grande maturidade
cívica e espiritual noutro. O sentido do dever não é absoluto, como nada o é neste mundo. Num
mesmo país, mercê da maior ou menor diversidade étnica e racial que o caracterize, assim a abertura
à disparidade, e com ela ao encaixe da particularidade no seio da diversidade.
Desde sempre, o mundo tem sido encarado como um conjunto de indivíduos
divididos entre bons e maus, cumpridores e irresponsáveis, os inteligentes que ditam as normas e os
restantes, uma massa perdida no anonimato vítima de regras com as quais nada têm consigo.
A nossa vida sexual é tão particular como o é o ritmo cardíaco e respiratório, está
igualmente sujeita a disfunções e distúrbios, alterações organísmicas e psíquicas. Tal como a vontade
não interfere no funcionamento bom ou mau dos nossos órgãos assim acontece com o aparelho
sexual.
Não é reprimindo ou censurando que o sexo se educa, mas ensinando a amar,
desenvolvendo com compreensão que o sexo pode ser uma forte componente do amor, para quem
ainda está muito aquém de o encarar como tal.
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Passeio Histórico sobre o Espiritismo: Cemitério Père-Lachaise
É o maior e mais frequentado cemitério de Paris e um dos mais famosos do mundo.
É um dos pontos turísticos da capital francesa, tendo uma área de 44 hectares. O Père
Lachaise parece mais um caldeirão de cultura, arte e história francesa, incrustadas por todos os
lados. Ali se encontram túmulos dos mais consagrados artistas das artes e da política francesa, tais
como: Molière (1622-1673), Honoré de Balzac (1799-1850), Oscar Wilde (1854-1900), Frédéric
Chopin (1810-1849), Edith Piaf (1915-1963), Allan Kardec (1804-1869), Sarah Bernhart, Gay-Lussac,
Abelardo e Eloísa, Yves Montand, Marcel Proust, Simone Signoret. Mas o mais visitado é do cantor
Jim Morrison (1943-1971). Ao todo, estão lá aproximadamente setenta mil sepulturas, das quais 70
são figuras bastante conhecidas a nível mundial.
Além de ter muitos famosos entre os
seus "moradores", é também a
garantia de um belo passeio, até
mesmo quem não se interessa por
artistas, escritores, heróis e túmulos,
pode apreciar as maravilhosas
arquiteturas de alguns mausoléus,
verdadeiras obras de arte. Cerca de
dois milhões de pessoas de todo o
mundo visitam o local por ano.
Um pouco da história…
O Père-Lachaise foi inaugurado em
1804 com o enterro de uma menina
desconhecida de apenas cinco anos de
idade, o "Cemitério do Leste" como foi
conhecido, foi destinado a receber os
moradores de quatro distritos de Paris.
Era a época de Napoleão Bonaparte. O
nome do cemitério origina-se de Père
François d’Aix de La Chaise (1624–
1709), padre jesuíta, confessor de Luís
XIV. Ele viveu numa casa no local da
atual capela.
No início, os parisienses ficaram
hesitantes quanto a reservas de
sepulturas ali, visto que era uma zona
afastada do centro de Paris e pobre.
Em 1815, havia menos de 2 mil
sepulturas, e o cemitério atingia um
total de 17 hectares.
Devido a essa falta de “popularidade”, os administradores consideraram lançar uma
grande campanha de marketing. Em 1817, com muita divulgação, os supostos restos mortais de
Molière e de La Fontaine, enterrados há aproximadamente 100 anos, foram transferidos para lá. Isso
chamou a atenção do povo. Em 1830, já havia 33 mil túmulos. Entre 1824 e 1850, o cemitério sofreu
expansões, chegando aos atuais 44 hectares, onde nunca mais faltaram ocupantes, ilustres ou não.
Actualmente, o tamanho do cemitério é o equivalente a 50 campos de futebol, estando dividido por
ruas e avenidas, tendo à entrada uma pequena capela, um crematório e um Columbarium de quatro
andares, dois térreos e dois subterrâneos.
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O curioso é que a popularidade que o Père Lachaise tanto procurou hoje rende alguns problemas.
A administração do cemitério já tentou transferir de lá um dos túmulos mais visitados, o de Jim Morrison local de concentração de fãs, no mínimo, barulhentos. Mas, como esse túmulo foi arrendado para
sempre, enquanto existir o Père Lachaise, Jim Morrison descansará por lá. É protegido por grades de
metal, após ter sido alvo da ação de vândalos.

O túmulo de Allan Kardec

Hippolyte Léon Denizard Rivail, ou Allan Kardec, morreu em 1869, aos 64 anos. Foi
sepultado no Cemitério de Montmartre, em Paris. Um ano depois, o corpo foi transferido para o PèreLachaise. Em 1883, foi a vez da esposa, Amélie-Gabrielle Boudet. O corpo dela está ao lado do marido.
O túmulo, em granito bruto, foi projetado em formato de dólmen, por isso é comum a expressão “o
dólmen de Kardec”.
Curiosamente, o único túmulo sempre com grande variedade de plantas floridas é o
de Allan Kardec e da esposa, em virtude das homenagens que recebe dos visitantes, atrai a
curiosidade dos que passam, ainda que a maioria desconheça a história do codificador da Doutrina
Espírita. O túmulo é visitado sobretudo por turistas brasileiros e segundo um dos guias do cemitério,
as pessoas que o visitam têm o ritual de tocar na nuca do busto, fazer uma prece e um pedido. No
caso do pedido se realizar, os visitantes voltam com uma planta em sinal de agradecimento. O mesmo
guia referiu que no século passado apareciam muitas preces e pedidos escritos junto do túmulo, no
entanto a administração pediu aos visitantes que não adotassem atitudes de idolatria, nem que
deixassem orações com pedidos ou agradecimentos.
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Lá também se encontram os túmulos de dois outros vultos do Espiritismo: Gabriel Delanne e PierreGaetan Leymarie, os quais também são alvos de visitas diárias.

Ambos discípulos e amigos de Kardec, contribuíram para a difusão da doutrina espirita com a
publicação de artigos científicos sobre a temática.
Lugares como este enriquecem-se ao longo do tempo com as suas histórias, tanto as trazidas
pelos seus habitantes quanto as que, surgidas ali, se tornam tradições ou ficam como episódios
curiosos.

Ana Carina Quental

Paciência – Um dom do Espírito
Arlindo Pinho

A cada instante, em momentos de dor, de dificuldades ou conflitos,
ouvimos a frase em tom de conselho: “é preciso ter paciência” ou simplesmente “tem
paciência”. Por outro lado, os envolvidos, que incapazes de resistir às dificuldades e
conflitos, e revoltados com a situação que enfrentam, logo que acalmam um pouco,
tentando se auto desculparem pelo descontrolo emocional, pelos erros de seus atos e
atitudes ou pelas palavras improprias que utilizaram, dizem: “perdi a paciência”.
Não necessitamos de grande raciocínio para verificarmos que a paciência
não é um objeto para poder ser perdido, na realidade, o que acontece, é que no
momento em que precisamos dela, procuramo-la desesperados em nosso íntimo e não a
encontramos, por isso agimos mal, e na hora em que tudo fica mais calmo e podemos
voltar a falar do momento aflitivo, dizemos: “perdi a paciência”. Apenas demonstramos
o quão pequeninos ainda somos em evolução espiritual, o quão pouco nos conhecemos
e a grande distancia a que ainda nos encontramos de conseguir esse dom, ou o quanto
de orgulho ainda existe em nós.
A paciência é um dom do Espirito, e o que o Espirito adquire, jamais o
perde. Se não fomos pacientes em determinado momento, é porque ainda não
conquistamos esse precioso dom, e no patamar evolutivo em que neste momento se
encontra humanidade, serão muito poucos a tê-lo na Terra.
Na verdade o conselho que normalmente todos damos de que é preciso
ter paciência, é bom, e mesmo que inconscientemente todos queremos adquiri-la, o
difícil mesmo é conquistá-la, é uma luta interna que travamos com nós mesmos, não
queremos deixar de ser orgulhosos, não queremos deixar de aparentar importância,
embora na realidade ilusória, gostamos de ser os donos da razão, e por tudo isso e muito
mais, se torna difícil a conquista dessa virtude. É que para alem disso, para conseguir a
paciência, é necessário conquistar a humildade e ter muita força moral, um padrão
exemplar de comportamento, seja nas ações ou nas palavras e pensamentos.
A calma e a serenidade de ânimo em qualquer circunstância só se
consegue mediante a fortaleza e humildade de Espírito, e é essa condição inalterável de
ânimo que podemos chamar de paciência.
Na luta para a nossa completa conquista interior, necessitamos dela, e Já
o Divino Mestre nos informava disso á mais de dois mil anos: “ É pela paciência que
conquistareis as vossas almas”. Alguém disse também que “o homem que conquistou a
si mesmo vale mais que aquele que conquistou um reino”, primeiro porque a conquista
do reino não dependeu apenas dele, segundo, porque a qualquer momento pode voltar
a perdê-lo. Já quem conseguir a posse de si mesmo, o seu próprio domínio, dependeu
apenas de seu próprio trabalho e esforço, e essa posse jamais alguém lha pode tirar.
A conquista desta e de outras virtudes que levam ao conhecimento e
posse de si mesmo, são tesouros imperecíveis que ninguém pode roubar. Também já o
Mestre nos informava disso quando dizia: “Granjeai aquelas riquezas que o ladrão não
rouba, a traça não rói, o tempo não consome e a morte não tira”.
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Estes bens são propriedade inalienável e legitimamente adquirida pelo
Espírito, que jamais os perderá. Não podemos no entanto esquecer, é que para
conquistar estes tesouros, há inimigos a vencer, sendo um dos principais o orgulho com
todos os seus derivados, que fazem com que a moralidade seja ainda relativamente
baixa, e por isso nos falte também a humildade, e já verificamos que a humildade e a
elevada moral são imprescindíveis para a conquista das virtudes.
Pela paciência podemos conquistar tudo, e se confiamos nas palavras e
ensinamentos de Jesus, temos a certeza de que tudo podemos conseguir, e Ele já nos
alertou naquele tempo de que não seria fácil mas que seria possível, quando disse: “No
mundo tereis tribulações, mas tende bom animo, eu venci o mundo”. Noutro ponto
diz: “Tudo o que eu faço, vós também podereis fazer”. Com isto informa-nos de que
estamos dotados das condições para tudo conseguir, se acreditamos no Mestre, temos
todos os ensinamentos de que necessitamos para aplicar durante toda a caminhada
evolutiva das nossas vidas, basta-nos por em pratica esses conhecimentos de verdadeira
sabedoria que ele nos deixou, pois conhecê-los não é suficiente, sem ação nada se faz
nem nada se conquista. O nosso aperfeiçoamento ou a nossa salvação, como cada um
entender, é produto de educação sob todos os aspetos, físico, intelectual, cívico, mental
e moral, temos que ser perfeitos, e um ser perfeito é perfeito em tudo, não apenas em
partes.
O Mestre deixou-nos muitos convites á conquista desta virtude como
condição necessária á nossa evolução, e é mais um quando diz: “A cada dia a sua
aflição”. E sendo assim, nada de desespero, ou confiamos ou não nas suas palavras;
acreditamos em Deus e nas suas Leis ou não; fazemos o nosso trabalho ou deixamo-nos
andar á deriva neste mar de aflições, e se assim o queremos, então…”PACIÊNCIA”
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Notícias de Abril
28/03: Seminário da
AMENorte, Porto

11 e 12/04: VI Encontro Nacional de
Passistas, Matosinhos. Num intervalo.

14/04: Jacob de Melo na ACEMI

17/04: Tivemos connosco
Filipa Ribeiro (jornalista e
socióloga)
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