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“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensinamento;
instruí-vos, eis o segundo”
(O Evangelho segundo o Espiritismo - 6, 5)
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As Escrituras não precisam da Fé,
é a Fé que precisa das Escrituras
Margarida Azevedo

Textos históricos quais monumentos literários, as Escrituras dispensam os qualificativos da fé,
fragmentada e perdida no ideológico religioso, configurando-se como narrativas sobre o percurso dos homens e
das mulheres numa existência cuja natureza não definimos.
Contrariamente ao que muitos pensam, as Escrituras não são textos que transmitam a Palavra de Deus.
São textos cuidadosamente elaborados, transmissores de vivências, propondo caminhos mediante a reflexão
inevitável sobre a problemática da existência de Deus, do Homem e da Vida. Ao lê-los, estamos lá, não num
passado reencarnacionista, em que supostamente teríamos sido protagonistas dos factos neles descritos, isso
seria muito pouco, mas na nossa natureza. Por outras palavras, não é Deus, mas o humano o principal
protagonista, na sua vivência histórica, reflectindo sobre si mesmo.
Deus jamais se manifestaria a um indivíduo, porque não existe ninguém com essa mercê. Porém, ser
profeta ou redactor do trágico vivencial que é o nosso, de forma a expor-nos perante nós mesmos é, parece-nos,
mais misterioso que descobrir Deus na História. Mediante as Escrituras, descobrimos que o mistério não é Deus,
mas o próprio Homem. Não pelo carácter de excepcionalidade que muitos lhe atribuem, o tal ser superior da
Criação, mas na vulgaridade quotidiana, lembrando-lhe o quanto é limitado. Nas Escrituras, os profetas são
homens e mulheres comuns, prova de que não são seres superiores, e que Deus os escolheu num como e num
porquê que não nos diz respeito.
Temos que aceitar, a nada nos conduziria o contrário, que somos protagonistas de contrários que se
enfrentam tais como fé e não fé, amor e ódio, verdade e mentira, guerra e paz, ciúme, intriga e falsidade,
verdade…também somos ainda aqueles, os tais que procuram uma explicação para a origem de todas as coisas,
criando mitos, parábolas e alegorias, deuses e demónios, superstição, holocaustos, dádivas, preceitos, orações,
cânticos. Tudo isso encontramos nas Escrituras com o propósito de nos fazer despertar para a grande e eterna
questão “Quem sou eu?”
Não há homens nem mulheres imunes a esta questão, também não há espectadores. Contracenamos,
todos. Por mais desunidos que nos sintamos, representamos o nosso papel. Aquilo a que chamamos diferenças
culturais e de fé são leituras que polarizam e coloram a nossa vida, porém só fazem sentido se se perceber que é
na pluralidade e na tolerância incondicionais que se constrói o fresco que colora os céus. Por isso, não é o que a
Escritura diz que é complexo, mas como percebê-la na intemporalidade, isto é, em todos os momentos da
História do Homem.
Conferindo ao leitor uma liberdade total na sua apreciação, as Escrituras são a voz de uma pedagogia
social, numa constante releitura, com o fito de mais e melhor se integrarem nas grandes questões existenciais
dos homens e das mulheres.

Efectivamente, para ler as Escrituras não precisamos da fé. Os ateus são, talvez, os seus mais assíduos
leitores, os mais críticos, os mais problematizantes. Despidos das ideologias religiosas, cépticos quanto às mesmas e
criticando-as incisivamente, têm uma extraordinária capacidade de distanciamento dos textos, o que muito os
favorece enquanto leitores; e aos textos também, uma vez que os encaram como realmente são: livros de História:
a Pré-História e a História de um povo, Israel, no caso da Bíblia Hebraica; o percurso doutrinário de um profeta
judeu com uma mensagem estranha, um Evangelho, no caso da Bíblia Cristã.

Todavia, há, também, o lado positivo do crente. Se, lamentavelmente, é verdade que se pode tirar do texto o
que se quer, o que é mau para quem lê e para o texto, e estamos em presença de um mau leitor, pode-se,
igualmente, transpô-lo para a vivência do momento, particular e individual, procurando nele a resposta avisada e
fiável para um problema. Assim, os textos não são intemporais mercê do punho perspicaz de um redactor mágico e
aventureiro, mas em virtude de uma resposta concreta, atemporal de um sábio que, perspicazmente, nos ensina
que somos os mesmos, muito embora noutros tempos, com outras experiências. É que as Escrituras têm que ser
utilitárias, transversais a todas as épocas, caso contrário tornar-se-iam meros textos opacos.
Quanto à fé, esta não deve estar dirigida para o texto, mas para Deus. Isto é, o texto é caminho para Deus
mediante a vivência presente do Homem. É à História que devemos perguntar por Deus; é aqui e agora que
devemos perceber a Sua revelação. Não há mais Deus no passado do que hoje; há Deus todo, em todas as épocas.
As Escrituras protagonizam de forma objectiva os nossos mais recônditos pensamentos, tal como os
comportamentos, quer sociais quer individuais, em qualquer espaço e em qualquer tempo.
Quando alguns criticam a Bíblia Hebraica e a Bíblia Cristã, alegando que Deus nunca poderia ser um Ser
perfeito e de suma bondade, porque permite comportamentos por vezes tão ignóbeis, isso significa não perceber
que as Escrituras são também a descrição de um processo de crescimento mediante qualquer coisa a que
chamamos livre-arbítrio, que não somos autómatos, conferindo-nos a responsabilidade dos nossos feitos. Este Deus
da Aliança é um Ser que prima pela liberdade. Essa Aliança é um contrato existencial, mostrando-nos que a vida se
nos apresenta com inúmeras provas, a primeira e a maior de todas é a da fé de que Abraão foi o exemplo maior.
Quem sabe, se mais cedo do que pensamos, a fé encontrará nas Escrituras a liberdade essencial que mudará
definitivamente o rumo da História, rumo à paz universal.

Esperança
Tão breve como se um microssegundo…
Tão imediata como só um repente…
Tão valiosa como todo o ouro do mundo…
Tão intensa como um metal fulgente
Foi, e é esse instante contigo perto
Que, por certo, viveria assaz contente
Ainda que fosse num cruel deserto
Entre agruras mil, e sob mil tormentos…
Que a felicidade nasce do sentir
Começado quando te vejo, assim
Real, gesto e palavra, em ser, em devir
Como se o tempo nunca tivesse fim,
E fosse unicamente esses momentos
Contigo, fonte de todos os sentimentos!
Filipa Ribeiro

Graça Magalhães

Nós permanecemos para além do tempo mas é no tempo que aprendemos a conhecer a nossa verdadeira
identidade.
No tempo construímos a personalidade com que normalmente nos identificamos e que é construída na
adaptação ao meio e às circunstâncias onde nascemos na Terra: afirmamos e confirmamos uma maneira de
viver, de sentir, de pensar e identificamo-nos com essa imagem – estruturamos o ego. Mas, também no
tempo, somos convidados a exercitar e a descobrir as capacidades inatas que já existiam antes dessa
construção e que pré– existem à personalidade, ao ego.
Da infância à adolescência, e desta ao estado adulto fortifica-se o ego; engrandecimento que, tantas e tantas
vezes, permanece até à velhice, quando se torna evidente que o que é deste mundo é temporário e não nos
pertence (embora mesmo perante tais evidências, por vezes, insistamos em fazer valer a ideia de que somos
poderosos…).

Nesse engrandecimento do ego, o indivíduo quase perde o contato com o Ser e encontra a dor e o
sofrimento. Entretido com o brilho momentâneo das vitórias mundanas, vibra com o que é fugaz e acredita
que essa luz lhe pode trazer a satisfação das suas necessidades vitais. Caminha, assim, na busca da satisfação
das suas carências de modo a sentir-se vivo. Deposita a esperança nos compromissos sociais, políticos,
religiosos ou desportivos. Cada investimento que faz traz-lhe a ilusória crença de que o seu valor depende das
suas conquistas e sucessos aos olhos do mundo e isso faz com que dedique cada vez mais de si e do seu
tempo a tais compromissos. Acredita que o esforço lhe trará as recompensas que merece e vê-se como um
ser poderoso que, desde que queira, tudo pode!
No campo que se diz ‘religioso’, onde supostamente a ligação que estabelece é com o que transcende os
interesses terrenos, o que habitualmente ocorre é a busca dos seus próprios interesses: a segurança que lhe
trará salvação do que o amedronta – o desconhecido.
Procurar o transcendente no conhecido fracassa dando lugar às inevitáveis desilusões e aos desencontros
afetivos.
De há 2016 anos para cá, todos os anos são marcados por um dia dedicado à comemoração do aniversário
do Ser mais perfeito que já habitou no planeta Terra: o dia 25 de dezembro. A data é o pretexto para trazer à
consciência o Ser, o Espírito que somos, o Eterno em nós.

Transcender a dualidade, a luta entre contrários, entre a tristeza e o contentamento, entre a guerra e a paz,
entre o amor e o ódio, entre o desejo e a rejeição, foi exemplificado com a vida de Jesus. Aceder às forças
divinas que sustentam a Vida no universo, e consequentemente a nossa própria Vida, através da realização da
dimensão divina que habita em todos nós, mesmo neste mundo de dualidades e contradições, é o testemunho
que Jesus nos deixou. Ser Uno com o Pai permitiu-Lhe mostrar-nos que se o seguíssemos também nos
tornaríamos unos com o Pai. Jesus afirmou: "Eu e o Pai somos um" (João 10:30)
Entretanto, mesmo no Natal, época de celebrações terrenas do aniversário do nascimento de Jesus na Terra,
tendemos a distanciar-nos da Verdade: interpretamos muito e sentimos pouco – alimentamos a dualidade.
Criticamos a festa de enfeites coloridos, que em nada parece distinguir esta de outras festas, mas não nos
apercebemos que quando escolhemos o comentário que valoriza a exterioridade, estamos a valorizá-la,
situando-nos na mesma faixa vibratória. Perdidos igualmente nas manifestações externas dos sentidos, das
carências afetivas e nos vazios existenciais que nos prendem à maledicência, como fuga à própria dor intima,
também nós – tal como os outros que criticamos – sofremos por estarmos longe da simplicidade do amor.

Como mudar o ponto de vista? Como sair da visão limitada do medo camuflado de força e de poder?
Quando respiramos fundo e damos atenção aos atos automáticos que nos permitem sobreviver no corpo físico
- que em nada dependem da nossa vontade para existirem, nem das nossas interpretações - apercebermo-nos
que a Vida é algo muito maior do que nós, algo que nos ultrapassa e acedemos assim a uma ordem superior:
acalmamos. Seja qual for a nossa condição física, psicológica, espiritual, nasce em nós uma paz incomparável,
um sentimento de unidade com tudo o que existe.

Treinar essa pacificação abre o coração para o outro: calmos, não precisamos de estar ‘à defesa’, ‘antes que
alguém nos ataque’. A pouco e pouco, sentindo cada vez mais e interpretando cada vez menos, outra visão
surge à consciência, percecionando a própria pequenez, ao mesmo tempo que o entendimento começa a
abrir-se para novas alternativas, novas soluções, possibilidades, instalando-se a serenidade, a confiança, o
amor.
Nesse estado interno, tanto faz o que acontece à nossa volta; o que interessa é a paz que se sente e que nos
orienta na audácia que nos leva a acolher a dor do próximo e a aceitar as suas fragilidades. Livres da
valorização da vida exterior ao Ser, não há a necessidade de julgar, de corrigir, de impor uma perspetiva. Pelo
contrário, abre-se a capacidade de escuta e a perceção do outro como irmão: não é preciso ter medo. A
confiança na Vida leva aos gestos de fraternidade que nada exigem e que valem pelo momento em que são
expressos.
Neste contexto, as leituras e os estudos realizados ganham um sentido mais profundo: “O homem de bem
compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É
como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns
aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais
atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela.” (L.E. P 921); “O homem é infeliz, geralmente, pela
importância que liga às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz.
Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o
seu destino, as vicissitudes da Humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança
que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema.” (Idem, P 933)
Então, para além do calendário terreno, é Natal pois o coração vê o outro para além da imagem que se
esculpiu no tempo acerca dele: vê-o como irmão! Nesse momento, a comemoração do nascimento de Jesus
atinge o auge: o sentimento eleva-se e transcende a condição humana em direção ao Cristo.

Jesus e as religiões não cristãs
António Manuel Bento

Quem se debruçar sobre a história das religiões, nomeadamente das religiões não cristãs, poderá
constatar que Jesus é respeitado, reverenciado e admirado por praticamente todos os povos do planeta.
Todas as grandes religiões, quer sejam monoteístas (que acreditam em um Deus único) ou
politeístas, consideram Jesus como um Ser Sublime, dos mais evoluídos que tocaram a Terra. Alguns estudiosos vão
mais longe na explanação das sua teorias : Há quem acredite que Jesus viveu na Índia entre os 18 e os 30 anos
(período em que a Bíblia nada refere sobre a vida de Jesus), e lá estudou o Hinduismo e o Budismo, incorporando
elementos dessas religiões nas suas pregações. Há os que acreditam que Jesus era versado nos ensinamentos da
cabala, muito populares na Palestina na época em que viveu, e passava mensagens subliminares nos discursos que
proferia.
Tais afirmações, porém, não encontram consenso, pois não existem elementos históricos e/ou
arqueológicos que sejam igualmente aceites por toda a comunidade científica.
Refira-se que há um ramo do Judaísmo, o Judaísmo Messiânico, cada vez com mais aderentes, que segue as
tradições religiosas judaicas, mas que também acredita na figura de Jesus como sendo o messias esperado pela
tradição profética judaica.
Afastando as conjecturas, ficam-nos duas realidades: A imagem de Jesus histórico, apoiada nos
escritos, nos documentos e no material arqueológico, e a Mensagem de Paz e de Amor que Jesus pregou e que
encontra resposta em praticamente todas as religiões não cristãs.
Na verdade, o modo como as grandes religiões encaram Jesus só difere de algumas igrejas cristãs,
nomeadamente a católica, num ponto: a sua natureza divina. Os católicos e as outras igrejas evangélicas cristãs
acreditam que Jesus teria sido, ao mesmo tempo, o filho de Deus e a encarnação Dele na Terra. As grandes religiões
não cristãs – Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Judaísmo – rejeitam a ideia de que Jesus tenha sido a encarnação de
Deus na Terra, ou que tenha sido gerado por emanação divina.
Examinando com algum cuidado os factos históricos e os conceitos que se encerram em cada uma
das grandes religiões, facilmente se entende como esse raciocínio faz sentido. Os concílios, e os interesses de
natureza económica e política, estenderam ao longo dos séculos um manto de ocultação de verdades, procurando
manter, para sua conveniência, a ignorância das populações. Muitos ainda não sabem, por exemplo, que a igreja
católica se formou como uma dissidência do Judaísmo, religião oficial do povo judeu, que existe desde
aproximadamente 2.100 a.C. e nasceu como o primeiro culto monoteísta da história; ou que Antigo Testamento é a
chamada Bíblia Hebraica, livro Sagrado para as três religiões abraâmicas, as que têm Abraão como Profeta comum
– Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
Durante séculos, interesses de vária ordem têm dado especial relevância às contradições existentes
entre as diversas religiões, e maior destaque às suas diferenças, do que aos aspectos em que são comuns e
coincidentes, esses sim de grande importância para a Humanidade.
O Islamismo, a religião mais popular do mundo árabe, com 1,2 bilhão de adeptos, também é uma
dissidência do Judaísmo. Para os islâmicos, Jesus seria o messias, mas teria falhado na missão recebida na Terra e
não teria morrido na cruz.
É importante referir que uma parte dos cristãos, antes mesmo de Maomé, já duvidava da versão
dos quatro Evangelhos Canónicos. Alguns dos Evangelhos apócrifos dos séculos I, II e III d. C. chegam a afirmar que
Jesus teria sobrevivido à experiência da crucificação.

Uma vez mais, não existem elementos históricos ou arqueológicos que permitam sustentar
qualquer das versões.
Para os islâmicos, Jesus foi um grande profeta, mas não o filho de Deus. Ele seria, na verdade,
mais um dos profetas judaicos, como Abraão e Moisés, capazes de “falar” directamente com Deus.
Estabelecer uma relação entre Jesus e o Hinduísmo pode parecer tarefa difícil, mas não é. Os hindus acreditam
que Jesus é um “avatar” (uma encarnação divina que veio à Terra voluntariamente, para ajudar na salvação da
humanidade, sem benefício próprio).
Para compreender a forma como os hindus vêem Jesus, é preciso conhecer um pouco desta
doutrina, que tem hoje cerca de 650 milhões de seguidores, a maioria na Índia. O Hinduísmo é a primeira
religião a acreditar na reencarnação e no carma. Para os hindus, todo o ser vivo (humano ou não) possui um
espírito imortal, que reencarna sucessivas vezes até alcançar um estágio de perfeição.
Mas nem todos os hindus vêem Jesus como um “avatar”. A maioria prefere encarar Jesus Cristo
como um “shidda”, um espírito que teria alcançado o estágio de perfeição que a maioria das almas da
humanidade continuam a buscar. Ele não chegaria a ser um Deus. Teria sido um sábio, mas de natureza
somente humana.
Outra religião que vê Jesus de forma idêntica é o Budismo. Há que observar, contudo, que a raiz
do Budismo está no Hinduísmo. No Budismo, o princípio indiano do samsara – a lógica da reencarnação –
também forma a base da doutrina.
Como os hindus, os budistas acreditam no nirvana, que corresponderia ao estágio de iluminação
absoluta – o Céu dos cristãos, ou a dimensão perfeita dos espíritas. Aqueles que o atingem são denominados
bodhisattvas, ou encarnações terrenas do deus Vishnu (o príncipe indiano Siddharta Gautama, o Buda, que
viveu há 2.500 anos e teria sido a nona encarnação dessa divindade).
Muitos budistas acreditam que Jesus Cristo foi um bodhisattva que desceu à Terra para tentar
ajudar a humanidade. Para alguns budistas, Jesus teria sido uma reencarnação de Buda. A ideia de que Jesus
pudesse ser filho de Deus, ou parte de uma Santa Trindade, não encontra adeptos no Budismo.
A reencarnação viria a transformar-se, no século XVIII, como sabemos, no pilar mais importante
do Espiritismo. Em certa medida, o Espiritismo tem uma posição semelhante, muito embora a teoria das
reencarnações, para os espíritas, seja diferente da que é defendida pelo Hinduísmo. Segundo a Doutrina
Espírita, os espíritos existem em muitas dimensões. As acções de cada indivíduo durante as vidas pretéritas e a
actual determinam que o espírito ascenda de dimensão ou permaneça na mesma. No entanto, mera questão de
tempo, o Espírito irá evoluir, pois é essa a sua missão.
O Espiritismo ensina que Jesus foi uma encarnação do espírito mais evoluído que existiu na
Terra. Veio para ensinar os espíritos menos evoluídos de que podem atingir, também, aquele patamar, e que
estão compelidos a fazê-lo através da prática do Bem e da expiação dos maus actos do passado, pois a evolução
espiritual não tem retrocesso. O Espiritismo aceita a ideia de que Jesus seja um filho de Deus tal como nós, mas
não que fosse uma encarnação terrena do próprio Deus.

É por isso que doutrina espírita ensina a respeitar todas as religiões, cristãs e não cristãs, pois
todas elas são caminhos para Deus. Como se pode constatar, nenhuma das grandes religiões da humanidade
discute a importância e a validade dos ensinamentos de Jesus. Todas as divergências estão fundamentadas na
relação que ele mantinha com Deus (ou deuses, dependendo da religião). Até mesmo os agnósticos (os que
crêem numa força superior que não seja necessariamente uma entidade consciente) respeitam os seus
ensinamentos.
A Palavra de Jesus encontrou eco em todas as religiões, o que deixa antever que os seus
ensinamentos serão abraçados por toda a Humanidade, e que cada um na sua religião e no seu estado
evolutivo, poderá dar expressão à grande máxima: “Amar o próximo como a ti mesmo”, e a prática do Bem
espalhar-se-á por todo o planeta!
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Viva cada dia como se fosse único, amanhã poderemos não estar mais juntos, poderemos não ver mais quem
vemos.
Viva intensamente, mesmo que o outro não o faça; torne cada momento único e especial, mesmo que o outro
não partilhe a mesma vontade; dê o que de melhor tem para dar, mesmo que o outro não lhe ofereça o
mesmo, mesmo que o outro apenas aguarde receber.
E se tem vontade de sorrir, sorria; se tem vontade de abraçar, abrace; se tem vontade de chorar, chore, mas
agradeça ao Pai, porque mesmo chorando você tem sentimentos, você sentiu, você pode saborear os
sentimentos, mesmo que amargos. Quantos não têm a sensibilidade de chorar, de rir, de abraçar, de falar o
quanto gosta do outro.
É, somos ricos mesmo sem saber, mesmo sem dar valor. Tanta coisa boa para fazer nessa oportunidade que
Deus nos deu e nós perdendo tempo com coisas que não têm valor, que não nos fazem crescer, coisas que nos
tornam orgulhosos, rancorosos e doentes.
Então vive porque vida foi feita para viver e ninguém te disse quanto tempo ia viver. Será que amanhã você
está aqui como esses irmãos, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido…
Não deixe para amanhã o abraço que era para dar hoje.
Mesmo que o outro não abrace, abraça você, que de tanto abraçar o outro vai pegar o jeito e um dia ele
também te vai abraçar.
Não esquece e vai ser feliz. A cada dia uma oportunidade, não desperdice.

…/Tânia Rodrigues
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João de Siena/a. pinho da silva
Que é o que impele o homem à guerra?

“Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No
estado de barbaria, os povos um só direito conhecem – o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o
de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra,
porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária.” – O Livro dos
Espíritos, 742
1
Em 1935, a invasão italiana da Etiópia; de 1936 a 1939, a guerra civil espanhola; em 1937,
a invasão japonesa da China; em 1938, a invasão japonesa da União Soviética e da Mongólia; em 1939, o
início da guerra na Europa.
A doce ilusão, se a havia, dos vindos de Januária de que a erraticidade na colónia Justiça e
Trabalho seria uma ante-gustação da beatitude celeste em breve se esfumou.
Ilusões são criadas pelos próprios que as padecem; desiludir-se é encarar as coisas como
sempre elas foram.
Os acontecimentos violentos na Crosta, em catadupa (eles próprios reflexo também da
violência nos círculos inferiores, a esse tempo a emergir à superfície como lava vulcânica), encarregavam-se
de agitar o remanso quotidiano não só desta colónia, mas de todas quantas não albergando Espíritos
perfeitos albergavam Espíritos interessados em votarem-se ao bem, melhorarem-se, trabalhando e
estudando.
Estes anos violentos sendo de provação, e expiação, massivas, para os homens, é ao
mesmo tempo hora de prova para os Espíritos que até então pouco mais tinham que formação teórica na
escola do amor abnegado.
Amar incondicionalmente o próximo em meio de jardins feéricos é assaz fácil. Mas amá-lo
do mesmo jeito em meio de paisagens pútridas é que prova o calibre do ser.
*
O recanto dos finlandeses é um jardim suspenso (isso mesmo) com abrigos, sobre o lago,
junto à margem – como se fosse um barco ancorado. Nele reúnem-se em tertúlias; juntam-se-lhes aqueles
outros com semelhança de temperamento.
A este tempo a que nos reportamos, as notícias inquietantes que a todo o momento
chegam da Crosta não predispõem a estes encontros descontraídos. Aliás, grande é a azáfama tendo em
vista o socorro sem descanso que se prevê – e de que fomos avisados.
Os preparos, de hospitais, transportes e equipas de socorro, já não se compadecem com
conversas. O recanto é, agora, mais um local de recolhimento e oração. O silêncio vemo-lo uma luz que nas
águas levemente agitadas desprende centelhas.

É óbvio que e toda a colónia o sentimento é idêntico. A violência que se generaliza entre nações
afecta os vários círculos adstritos à Terra.
Ah!, orbe de dor!
Os orbes à tua volta tremem com o frio da tua vibração!
Ó mundo de Caim!
Como os teus antigos souberam pôr em símbolos tanta verdade!
****
2
03.dezembro.1939
Depressa o segundo tenente Elo percebeu a gravidade da situação, bem assim como da sua
impotência para a contrariar. As respostas dos superiores aos seus relatórios, com pedidos de reforços, cada
vez mais o amarguravam. Depois de quatro dias de luta consecutivos no estreito Linnasalmi, o descoroçoado
Elo, destruído nas suas forças anímicas, deu-se um tiro. Suicidou-se.
*

Na colónia, o grupo dos finlandeses intercedeu por ajuda e pediu permissão para integrar
uma das equipas que para lá fossem destacadas.
A Espiritualidade superior jamais nega ajuda. Aquiesceu, certamente. Aliás, o gesto de
solidariedade apenas foi ao encontro da vontade que dimanava da mente divina, captando-lhe uma pequena
fulgurância. Uma condição, no entanto, se lhes impôs: não há finlandeses nem soviéticos, há seres humanos.
Assim, o socorro teria de ser indiscriminado, sem partidos, preferências, simpatias. Toda a mão aflita que
fosse estendida seria agarrada.
*
Suomussalmi, Dezembro de 1939. Frio e neve. Muito frio e muita neve. A morrerem aos
centos de frio e exaustão, as florestas e os lagos gelados eram um cemitério violento dos soldados soviéticos
que as balas finlandesas não tombavam.
Maldições, impropérios e gritos tão lancinantes quão desesperados saturam para largos anos
a região. Ei-los ali, já ao lado dos corpos, mas ainda sem saberem que morreram, porque o frio continua a
enregela-los.
Raiva, ódio a quem os mobilizou e os mandou para aquele inferno gelado e sombrio – tal
como deve ser o inferno das mais baixas esferas umbralinas. Estupor de tanto cansaço. Lágrimas insuportáveis
lembrando o lar, os pais, as esposas, os filhos, a vida de há alguns meses antes.
E estavam mortos e não o sabiam, porque na perturbação tudo no depois se lhes afigurava
igual ao antes. Viam-se uns aos outros, mas aquela vista tinha a aparência de sonhos maus, de que não
conseguiam acordar. Fosse lá como fosse, aquilo era real.
Os corpos que tinham ficado sob a neve, com o degelo foram engolidos pelas águas e
tornaram-se oficialmente desaparecidos.
Tantos que se sentiram a ser queimados pelo gelo e depois sufocados por afogamento! Os
horrores das guerras continuam depois da morte nas batalhas. Os horrores dos soldados soviéticos que
morreram em Suomussalmi continuaram depois das assinaturas de paz. Nem aqueles que foram
piedosamente sepultados pelos habitantes das aldeias, quando a elas regressaram e percorreram os caminhos
da floresta, encontraram o refrigério desejado. Afinal, não é o corpo que sente as dores. Ou os prazeres.

continua

Provas de nós para Jesus
Filipa Ribeiro

Não é raro, mesmo em palestras espíritas ou em reuniões mediúnicas, ouvirmos que não há certezas de que
Jesus exista. Nesta época em que se celebra o aniversário de Jesus, para além da maioria de nós se esquecer do
aniversariante, também voltam, todos os anos, os artigos em publicações nacionais e internacionais com um
único propósito: argumentarem contra a existência de Jesus. Na verdade, também isso não é novidade, pois já
ocorre desde que Jesus veio à Terra.
Vamos usar aqui um artigo de Valerie Tarico, psicóloga e escritora cujos livros têm tido a tónica comum de
argumentar contra a existência de Jesus e de contestar a validade dos Evangelhos. Valerie é apoiada por Raphael
Lataster, especialista em Estudos Religiosos, que, em Dezembro de 2014, publicou um artigo duvidando da
existência histórica de Jesus.
No artigo “5 razões para suspeitar que Jesus nunca existiu”, Valerie enumera então o que considera evidências de
que Jesus não terá estado na Terra. Para cada uma das razões apontadas por Valérie, apontaremos uma razão
contrária.
1.

“Não existe qualquer evidência do século I que confirme a existência de Yeshua ben Yosef”. Segundo a
autora, não há registos de autores pagãos que refiram Jesus. Ora, isto é pura e simplesmente falso. Sem
sermos exaustivos, a verdade é que a maioria dos historiadores do Novo Testamento que procuram provas
para a existência de Jesus fora da Bíblia concorda que aquele existiu. E, para dar apenas um exemplo de
documentação escrita, temos os Anais, o último grande trabalho de Tacitus ou Caius/Gaius (or Publius)
Cornelius Tacitus (55/56–c. 118), um senador romano, orador e etnógrafo e um dos maiores historiadores
do império romano. Os Anais incluem uma biografia de Nero, o imperador suspeito de atear o fogo em
Roma e que atirou as culpas para os cristãos. Isto é relatado por Tacitus. Mas o texto tem muitas outras
referências a Jesus, como analisado em detalhe nas investigações do historiador Lawrence Mykytiuk. Entre
muitos outros, Mykytiuk refere o testemunho do fariseu Flávio Josefo, historiador judeu do século
primeiro. Josefo menciona Jesus Cristo no livro Antiguidades Judaicas. Embora alguns duvidem da
autenticidade da primeira referência em que Josefo se refere a Jesus como o Messias, o Professor Louis H.
Feldman, da Universidade Yeshiva, diz que poucos duvidam da genuinidade da segunda menção, na qual
Josefo diz: “[Anano, o sumo sacerdote,] aproveitou . . . para reunir um conselho [o Sinédrio], diante do
qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo.” (História dos Hebreus, Antiguidades
Judaicas, XX, 856). Temos, pois, um fariseu, suposto inimigo de Jesus, a admitir a existência de “Tiago,
irmão de Jesus”.

2.

Os autores do Novo Testamento parecem não saber nada sobre os detalhes da vida de Jesus, o que fica mais
notório nos texto mais recentes”. Neste ponto, o que Valerie refere é que Paulo, por exemplo, não sabe da
existência de uma virgem Maria, aquilo a que alguns historiadores chamaram de “o silêncio de Paulo” sobre
a controversa concepção por uma virgem. Ora, o Espiritismo já esclareceu esta questão. A hipótese da
virgindade de Maria é poeira para os olhos e foi apenas mais uma manobra de marketing da Igreja Católica,
entre outras correntes.

3.

“Os textos do Novo Testamento são relatos em diferido. Nenhum disse ‘eu estive lá’”. Ora, apenas 30 anos
depois de Jesus ter começado a ensinar, Paulo disse que as boas novas “foram pregadas em toda a criação
debaixo do céu” (Colossenses 1:23). E não há dúvida de que os ensinos de Jesus se espalharam por todo o
mundo antigo, apesar da oposição. Paulo, também ele perseguido como cristão, escreveu: “Se Cristo não foi
levantado, a nossa pregação certamente é vã e a nossa fé é vã.” (1 Coríntios 15:12-17). Mais em vão teria
sido pregar um Cristo que nunca havia existido. Conforme lemos no relato de Plínio, o Moço, os cristãos do
primeiro século estavam dispostos a morrer por Jesus. Arriscavam a sua vida a favor dele, porque ele era
real; havia andado na Terra e vivido assim como os Evangelhos registam. Além disso, a cultura cristã não foi
a única na história da Humanidade, cujos relatos foram posteriores à existência e ocorrência do relatado. É
por essa razão, aliás, que existe uma disciplina chamada História.
Além disso, foi também descoberto o túmulo de Tiago com a inscrição "Tiago, filho de José, irmão de Jesus".
Tiago escreveu o primeiro texto cristão e editou os primeiros livros, nomeou os primeiros auxiliares, etc.,
etc., e era muito importante na sociedade como um todo. Quando ele morreu, vitimado pela polícia, o
governo caiu.

4.

“Os Evangelhos são contraditórios entre si”. Sim, são 4 relatos escritos por 4 pessoas diferentes. Se mais
pessoas tivessem feito o relato, mais contradições existiriam. É um fenómeno normal. No entanto, todos
eles são coerentes e unânimes em afirmar a existência de Jesus. Ernst Renan diz-nos que “cada um dos
quatro Evangelhos possui o nome de um indivíduo conhecido na história apostólica ou evangélica. Estas
quatro personagens não são rigorosamente dadas como sendo os autores. O que Renan diz é que, apesar
dos Evangelhos serem, em parte, lendários, permitem-nos recuar até ao primeiro século após a morte de
Jesus.

5.

“Quando os académicos modernos afirmam ter encontrado evidências para a existência de Jesus, referemse a pessoas totalmente diferentes entre si”. Mias uma vez é preciso atender a que Jesus dedicou a sua
acção inteiramente aos judeus. Os países romanos e gregos só souberam dele cem anos mais tarde. Como
lembra Renan, Jesus viveu num daqueles momentos em que está em jogo o destino da humanidade e o que
ele ensinou rompeu com muito do que estava estabelecido. Clemente de Alexandria (200 A.D.) menciona
várias especulações em torno da data do nascimento de Jesus: 19 ou 20 de abril, 20 de maio, 28 de agosto
(estas duas últimas coincidem com as conjunções 1..ª e 2..ª) e 17 de novembro. Até então (3.º século) não
se falava em dezembro. Quando em Roma se transferiu o Natal para 25 de dezembro, festa oficial de Mitra
(divindade persa), ou Natalis Invicti Solis (nascimento do Sol invicto, isto é, entrada do Sol no solstício do
inverno) os Sírios e armênios acusaram os romanos de .idólatras adoradores do sol.. Entretanto, a data se
foi aos poucos fixando e conquistando mais adeptos de tal forma que, já no século 7.º, todo o ocidente
aceitava o dia 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus. Outra referência histórica é o
recenseamento ordenado por um edito de César Augusto (Otávio) que se iniciou no Egito no ano 10-9 A.C.
(cfr. Grenfell & Hunt, Oxyril/,Chus papyri, tomo 2, pág. 207-214), continuado na Gália (cfr. Dion 53, 22, 5) e
na Síria, por Quirino {cfr. Corpus Inscript. Lat. 3, 6687) no ano 7 depois de Cristo. Trata-se, pois, aqui, de
outro recenseamento anterior, realizado por Sentius Saturninus, Legado imperial na Palestina, de 8 a 6 A.C.
{cfr. Tertuliano, Patrol. Lat. vol. 2, col. 405, e Schurer, Geschichte des judischen Volkes, tomo 1, pág. 321).
Isto fortalece a hipótese do ano 7 A.C. para o nascimento de Jesus.

6.

De qualquer forma, a importância desta argumentação é reduzida. Jesus é o nosso modelo e guia, como
nos sugere a espiritualidade superior n’O Livro dos Espíritos, porque para além dele mesmo, também a sua
obra foi maior do que o alcance físico da sua presença na Terra. Jesus nasceu entre nós, e como nós, para
nos trazer, através do exemplo, a prova de que é possível ter uma vida moralmente elevada, agindo
com amor, mesmo estando num mundo em que prevalece a injustiça e as distorções morais. Jesus é a
intervenção divina que busca despertar a fonte que está em toda a criatura, oculta. Aquela mulher, junto
ao poço de Jacó, nas cercanias de Sicar, era um exemplo de vida difícil e atribulações. E foi nela que Jesus
mostrou que a plenitude vem da relação pacificada consigo mesmo, em que a ligação com Deus
representa o papel maior, sendo vivenciada na relação pessoal e expressa na relação com todos os seres.
Também no livro Sementes de vida eterna, os espíritos dizem-nos que que aquele que encontrou Jesus já
começou o processo de libertação. A maior e mais importante prova da existência de Jesus está no que
cada um faz de si mesmo com ou sem ele na sua vida.
Demos nós provas, neste ano que agora inicia, de que somos os campos brancos prontos para a colheita
que Jesus acreditava e desejava que fôssemos (João 4:45).

Humildade, pilar de todas as conquistas humanas
Arlindo Pinho

Falamos aqui da virtude mais difícil de ser alcançada pelo ser humano. Talvez uns achem que á coisas
mais difíceis, outros pensarão que é até uma das mais fáceis. Puro engano para todos. Esta é a virtude primeira para
se conseguir todas as outras, e é a virtude exatamente antagónica ao orgulho, orgulho esse, que é o vício mais difícil
de eliminar, pai de muitos outros, também de difícil eliminação: a vaidade; a inveja, a ostentação; a ganancia em
todos os aspetos; a soberba, e muitos outros sentimentos de ordem inferior, e se assim é, como conquistar a
humildade sem eliminar todos estes?
Não dizemos isto com o intuito de desanimar ninguém, até porque a verdadeira humildade, aquela
que Jesus nos ensinou e demonstrou, não a conseguiremos alcançar ainda, no atual patamar evolutivo em que nos
encontramos, mas também, para cada etapa de evolução, apenas necessitamos de um certo grau dessa virtude tão
elevada e poderosa. Aquela que Jesus nos mostrou durante o seu percurso na Terra, é já de ordem superior,
humildade que nada nem ninguém pode afetar com coisa nenhuma. Essa será a que um dia também teremos
conquistado, entretanto, temos que ir adquirindo o grau necessário para continuarmos a nossa melhora e podermos
avançar no nosso caminho evolutivo. Muitos dirão: o homem tem que evoluir é pelo conhecimento e pelo trabalho,
pela descoberta e inovação; e espiritualmente, pela bondade e caridade (o Amor em ação). Podemos dizer que não
erram ao dizer isto, diremos até que estão certos, só que nada disto se consegue sem termos alcançado um certo
grau de humildade, ou melhor o grau certo e necessário para se conseguir tudo isso.
Como pode alguém corrigir um erro, uma atitude, ou comportamento errado, se não tiver o mínimo
grau de humildade para reconhecer que errou?
Como adquire o conhecimento aquele que não admite que outros possam saber mais do que ele,
principalmente se é alguém com menor grau de importância na sociedade?
Como admitir e colaborar em inovações, aquele que acha que se não é ele a descobrir, a descoberta
é falsa, e sua primeira atitude, é desacreditar aqueles que trazem a novidade? Como ser bom de verdade, ajudando
aqueles que passam por maiores dificuldades ou estão mais necessitados a todos os níveis, se nos achamos
superiores a eles e não somos capazes de oferecer-lhes um sorriso, um abraço, e lhes darmos as condições para que
adquiram o conhecimento, a cultura e tudo o que lhes falta, para poderem passar, em pouco tempo, a ser iguais a
nós?

Hipocrisia é o que mais se vê, e esta, é mais uma filha do orgulho transformada em disfarçada
humildade. De qualquer modo, ainda que nada se faça com verdadeira humildade, ainda assim, é preferível fazê-lo
do que nada fazer, até porque, uma atitude boa, praticada ao longo do tempo, cria o hábito, e o hábito de uma boa
atitude ajuda a conquistar um certo grau dessa virtude imprescindível ao nosso caminho, “a humildade”.

Mas temos que começar de alguma forma esse trabalho de conquista, a humildade não aparece
do nada e sem qualquer esforço de nossa parte, por isso, teremos que trabalhar sobre nós mesmos, quer ao nível
dos pensamentos, quer ao nível dos sentimentos, quer ao dos atos e atitudes e em todos os comportamentos,
mas principalmente, ao nível da vontade, uma vontade superior em nos melhorarmos, trabalhando com todas as
nossas forças para essa conquista.
Se hoje já muitos homens da Ciência admitem o conhecimento superior de Jesus em todas as
áreas e a todos os níveis, e temos exemplos disso até através de escritores que estudaram o seus ensinamentos e
no-los relatam através de títulos como: “Jesus o maior Medico da Humanidade”, Jesus o maios Cientista”, “Jesus o
maior Pedagogo”, Jesus….

Mas principalmente, todos aqueles que já o têm como o exemplo a seguir, aqueles que o
consideram o Guia da Humanidade, aqueles que sabem que Ele governa e dirige toda a Evolução da Humanidade
e do Planeta, esses, têm muito mais obrigação nesse esforço de conquista e evolução.
Podemos deixar também alguns exemplos da verdadeira humildade que Jesus nos veio mostrar,
aliás, esse foi o seu maior exemplo e o seu maior ensinamento a nível comportamental, os restantes, foram
ensinamentos para o caminho evolutivo, foram luz para as nossas mentes ainda bloqueadas pelo materialismo e
pelos interesses mesquinhos daqueles que se achavam os representantes de Deus na Terra, os que se achavam os
sábios, os Doutores da Lei. “Os Sábios serão confundidos e aos simples e humildes lhes será dado
compreender”.
Logo para começar, Jesus, o emissário direto de Deus, O Governador de toda a evolução humana
na Terra, o Sábio dos Sábios; o Mestre dos Mestres, aquele que tudo poderia ter, aquele a quem as forças da
Natureza obedecem, nasce num estábulo, sem qualquer conforto material, na condição de pobre e perseguido
logo á nascença. 1ª Grande lição de humildade para todos os homens, que um bebe dá logo no ato do seu
nascimento, porque, se assim o quisesse, tudo poderia ter; poderia ter preparado uma família rica e poderosa
para o receber; poderia ter nascido na família de um dos mais importantes sacerdotes e portanto ligado á religião;
poderia ser filho de um governante de um país rico, mas não o fez. Poderá, já só por isto, alguém conseguir ou
conhecer maior lição de humildade? Com toda a certeza que não, mas também Ele, não poderia ter nascido de
nenhuma outra maneira, ou então, o seu principal ensinamento, “a humildade”, estaria em risco e poderia
sempre ser contestada.
Mais tarde, depois de crescido, dá-nos uma demonstração de um conhecimento superior sobre
todas as coisas. Ainda menino começa a dar-nos provas de verdadeira Sabedoria, frequenta as sinagogas, e com
inteligência, ensina ao povo as verdades eternas, explica as escrituras de forma simples e clara, deixa os doutores
da Lei e os sacerdotes sem palavras, e, no entanto, nunca quis ser intitulado de sacerdote; cura doenças
incuráveis para a época, sem nunca querer ser intitulado de Médico; dá ordens às forças da Natureza, que lhe
obedecem, sem nunca querer ser intitulado de Mago; penetra o íntimo dos homens, revelando as coisas mais
secretas, faz varias profecias de alta relevância, e no entanto nunca quis ser chamado de profeta. A única coisa
que Ele quis ser chamado, foi de Mestre, porque também o era, e porque esse foi o principal motivo que o trouxe
á Terra; o trabalho principal a que se propôs: ensinar, educar, tirar os homens das trevas, trazer luz ao caminho
humano, retirá-los das garras da ignorância e libertá-los dos interesses dos poderosos, que aí os queriam manter;
trazer a esperança de uma vida melhor para todos; demonstrar que a vida do espirito é mais importante que a
vida material; e que a riqueza terrena, por maior que seja, nada significa para os bens eternos; que, o que aqui
temos, apenas deve servir á nossa evolução espiritual, jamais o contrário; para nos dizer e demonstrar com seu
próprio corpo, que a vida não acaba com a morte; para nos dizer e demonstrar que é pela educação e
conhecimento, a todos os níveis, que nos elevamos a patamares mais altos. E tudo isto Ele faz com demostração
de total humildade. Os títulos deixa-os para os homens, que ainda deles necessitam: Filósofos, Matemáticos,
Médicos, Juízes, enfim, todos os que hoje conhecemos. Não queremos dizer com isto que não devam existir, na
nossa realidade, devem e têm ainda que existir, Jesus também nunca disse o contrário, apenas quis demonstrar
que apesar daquilo que se é, e de todo o conhecimento e Sabedoria que se possa ter, a humildade jamais poderá
deixar de existir em cada um, caso contrario, é a estagnação.
“Bem-aventurados os humildes de espirito, porque deles é o reino dos céus”. Diz-nos Ele que, só
pela humildade, conseguiremos alcançar as condições necessárias para nos alçarmos a esses planos mais puros e
elevados.

Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes humildes como uma
criança, não entrareis no reino dos céus…”. Para os seus discípulos dizia: “Quem quiser tornar-se grande no
meio de vós, seja esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos, tal como o
próprio filho do homem, que veio não para ser servido, mas para servir”.
“Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só assim achareis descanso para as
vossas almas”.
Na parábola do fariseu e do publicano orando no templo temos novo convite á humildade, o
fariseu orava da seguinte maneira: “Meu Deus, graças vos dou porque não sou como os demais homens, que
são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como aquele publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o
dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porem, estando a alguma distância, não ousava sequer levantar os
olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: “ó meu Deus, sê propicio a mim pecador”. Digo-vos que este saiu
justificado para sua casa, não o outro, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que
se humilha será exaltado”. Novamente vemos, neste exemplo, mais um apelo á humildade, aqui, o fariseu,
apenas demonstra puro orgulho e vaidade.
Na véspera da sua crucificação, aproveita ainda para novamente apelar á humildade quando
pega numa bacia com água e começa a lavar os pés aos seus discípulos fazendo esta observação: “Compreendeis
o que vos tenho feito? Vós me chamais de Mestre e Senhor e dizeis bem, porque o sou. Se eu, pois, sendo
Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros; porque vos dei o exemplo, a
fim de que, como eu fiz, assim façais também”.
Até na hora final da sua passagem na Terra, ao ser crucificado, deixa-se levantar entre dois
ladrões como se fosse igual a eles. Última lição de humildade, mostrando que o que os homens fazem e julgam
na Terra, nenhuma importância tem para a vida do espirito, apenas e só, se resumindo ao próprio ato, bom ou
mau, que servirá para o seu próprio caminho futuro, de melhores ou piores condições, consoante os atos
praticados.
Mas além do Mestre Maior, têm surgido grandes homens, homens de grande Sabedoria, que nos
vão deixando também exemplos de graus de grande humildade. Lembramos aqui, um grande e reconhecido
Sábio que por cá passou, Sócrates, que, quando senhor já de grande conhecimento, principalmente em relação
ao comum dos homens, ao se aprofundar ainda mais nessa busca, se depara com muito maiores e mais elevados
conhecimentos, fazendo com que, tudo aquilo que já sabia, nada fosse ou nada parecesse ser, perante aquilo que
tinha para aprender, e mesmo sabendo que nenhum homem sabia mais do que ele, reconhece a sua pequenez,
e, com toda a humildade, diz: “Só sei que nada sei”. Só disso ele tinha a certeza. São palavras de homem de real
Sabedoria e já grande grau de humildade, para ser capaz de o reconhecer e dizer perante os homens, que já o
consideravam Grande Sábio.
Não nos alongamos mais sobre o tema, pois também já fica claro o ensino e apelo do Mestre
pelos fatos ate aqui relatados. Apelamos, também nós, para que todos nos deixemos de fantasias e de
importâncias que não temos. Quase nada sabemos, e pouco mais saberemos, se não nos dedicarmos de corpo e
alma, ao trabalho necessário para adquirir a humildade, nos graus necessários á nossa própria etapa evolutiva.
Deixemos o orgulho, a vaidade, e tudo o que daí deriva, e teremos a certeza que a humildade chegará na mesma
proporção em que formos eliminando esses terríveis sentimentos ou vícios.

