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E já foi, a IV Jornada de Cultura e Arte
Espírita da União Espírita da Região
de Aveiro.
A ocasião que foi para aprofundar o
estudo da doutrina espírita e a ocasião que foi de a divulgar fora de portas, foi razão suficiente para que este
encontro acontecesse.
Mas tem mais: é que foi também ocasião para espíritas se encontrarem,
confraternizarem e apertarem um pouco mais o laço da união.
Este o aspeto mais difícil, porque é o
do afeto - e quando toca a sentimentos o que mais facilmente aflora é o
que separa e não o que une.
A simples troca de conhecimentos é o
aspeto mais fácil; afinal, temos ao dispor de um clic informação que nunca
mais acaba, e temos conhecimento
para digerir capaz de provocar uma
indigestão. Possuirmos no nosso
armazém mental muita informação e
muito conhecimento sempre nos faz
bem ao ego – à vaidade.
O nosso problema real, e de fundo, é
bem o dos sentimentos. O “amai-vos”
continua a ser o nosso calcanhar de
Aquiles.

Pesando tudo isto, tem sido nosso esforço que a JCAE da UERA seja essa ocasião de
afetos sãos e de propósito de união com todos; por isso, a participação contante de uma
representação da União Espírita da Região Porto, da União Espírita da Região Lisboa, pelo
Centro Cultural Espírita do Funchal, em representação da Madeira, e da Associação Espírita
Terceirense, em representação do Açore. Além daqueles que integramos a UERA, como é
óbvio.
As coisas nem sempre correram como as idealizamos aqui neste chão, e provavelmente
ficamos bastante aquém do que será o desejo de Jaime Magalhães Lima para esta região;
demos, todavia, o que sabíamos e podíamos, seguros de que o propósito não era nosso.
Na hora da passagem do testemunho, a Deus entregamos o projeto, sabendo que Jesus
advoga por nós e que aqueles outros mais próximos da nossa fraqueza e pequenez, mas,
representando Aquele que é a força e a coragem de todos, irão dar ânimo, discernimento, alegria e determinação, para que, construindo e aprendendo, um dia cheguemos à religião do
Amor.

Finalidade do Espiritismo: o melhoramento moral da Humanidade
A. Pinho da Silva

“As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do Espiritismo prático.
Haverá meio de nos preservarmos deles?”
“Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples: o de não pedirdes ao Espiritismo senão o que ele vos
possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da Humanidade; se não vos afastardes desse
objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a
verdadeira moral, a que todo o homem de bom senso pode admitir. (…)” LM XXVII, 303 – 1ª

Simples: não se deve pedir ao Espiritismo senão o que pode nos dar, sendo que seu
fim é o melhoramento moral da Humanidade. Mas parece, tantas vezes, na realidade dos
espíritas que esse é o fim secundário. Persegue-se, com afã, o conhecimento do que se
passa nos planos espirituais – dizendo melhor: morre-se de curiosidade por saber aquele
que é o modo de vida dos Espíritos; como essa não é a função maior do Espiritismo (nem
de qualquer outra doutrina, diga-se), porque, sobretudo, ainda não é tempo desse conhecimento, devido ao atraso moral, a busca de satisfação dessa curiosidade produz desde as
mais bem urdidas até às mais grosseiras mistificações, que vamos aceitando acriticamente
como revelações de Espíritos senão superiores, pelo menos bons e amigos.
Os Espíritos senão superiores pelo menos bons e amigos estão para ajudar apenas
quem trabalha, não certamente quem madraça. E o trabalho, aqui, é em primeiro lugar no
do melhoramento moral; em segundo, no da investigação porfiada. Jesus ensinou que para
achar teríamos de procurar, não disse para sermos agentes passivos da descoberta – e é
ser agente passivo esperar a revelação mediúnica do que queremos saber. Seguir, portanto, por essa via, é achar logo na primeira psicografia o anúncio da mistificação.
Mas como a mistificação é bem mais sedutora do que a chamada de atenção, e não
poucas vezes corrigendas aos comportamentos próprios, cegamente seguimos aquelas,
que verdadeiramente pouco interessam ao melhoramento moral, em detrimento destas, que
visam o essencial da doutrina de que nos dizemos adeptos, discípulos, apóstolos
(consoante o critério de cada um).
Como consequência, a profusão de “novas do além” e de disparates que nenhum
homem de bom senso poderá admitir, mas que são admitidas precisamente pela ausência
dessa caraterística que diferenciou Allan Kardec e permitiu a obra equilibrada, razoável,
lógica e clara que nos deixou.
Haja, pois, bom senso – e coragem para chamar as coisas pelo nome e rejeitar o
que nos fere o bom senso. O silêncio da omissão é também ele cobardia moral.

A Arte de Bem Viver com Otimismo
Eveline Carvalho Cunha
Psicóloga - Coach, Formadora
Observamos que o acumular de situações negativas e estressantes no dia-a-dia e a falta de estratégias
eficientes para geri-las provocam, em todos nós, um desequilíbrio interno e externo (psicológico/físico/
relações interpessoais). A sensação de cansaço e a falta de energia são resultantes de um conjunto de fatores: má alimentação; falta de exercício ou prática de desporto; pouca realização de tarefas ou atividades que
nos são agradáveis; ambiente de trabalho ou familiar estressante; avaliação negativa e pessimista de nós
mesmos e dos momentos de crise; alta competitividade e pouca solidariedade; receio pelos rumos económicos do país, entre outros.
Acabamos por adoecer mais vezes, o sentimento de tristeza e a ansiedade nos acompanham, na maior
parte do tempo, a desmotivação e a depressão surgem e tantas outras reações e emoções de cariz mais negativos aparecem como alertas de que não nos encontramos saudáveis, equilibrados, nem felizes.
E como fazer para a conquista da satisfação pessoal e uma melhor perceção de bem-estar e felicidade?
Dentre as várias alternativas, comecemos por avaliar a nossa atitude diante da vida. Costumamos considerar que as mudanças não dependem de nós (e sim do patrão, do governo, do marido...) e que, no fundo,
somos vítimas de um sistema que não nos permite alterar em nada a realidade? Pensamos que já tentamos
de tudo e, que mesmo assim, fracassamos? E que, por estes motivos, estamos sempre em baixo e deprimidos? Ou interpretamos a vida de forma a acreditarmos que estamos de posse da vontade e dos meios para
atingirmos os nossos objetivos e que tudo resultará da melhor maneira possível ao longo do tempo, pois os
desafios são, afinal, oportunidades de crescimento?
Ter uma atitude mais pessimista ou otimista faz toda a diferença para uma melhor qualidade de vida e
experiências de bem-estar. O indivíduo com um estilo explicativo mais pessimista sente-se incapaz de regêla, sente-se impotente, crê que nada pode fazer para melhorar, é fatalista, por vezes apático, não lida bem
com as próprias emoções, tem medo constante, rumina os pensamentos, mostra-se sem forças – costuma
estar doente várias vezes e possui maior tendência a estar deprimido.
Já o indivíduo com estilo explicativo mais otimista possui uma expectativa generalizada de que bons
resultados ocorrerão no futuro e utiliza as forças e as virtudes, como a resiliência, a persistência e o esforço,
para alcançar seus objetivos. Possui melhores relações interpessoais pois é mais cooperativo, empático e
autoconfiante. Compromete-se com o cuidado da própria saúde e, por isso, alcança maior longevidade.

É possível aprender ou desenvolver uma visão mais positiva? Claro! Muitos são os meios a serem
utilizados para o florescimento humano. Martin Seligman (2011) aponta que para “florescer” é importante
que o indivíduo possua (ou desenvolva) as características listadas abaixo:
Características Nucleares

Características Adicionais

Emoções positivas (felicidade, satisfação com a vida, alegria, prazer,
êxtase)
Envolvimento (fluxo)

Autoestima

Significado,
propósito
de
vida
(pertencer e servir a algo que acreditamos ser maior do que nós)
Realização Pessoal

Vitalidade

Otimismo
Resiliência
Autodeterminação
Relações positivas

Muitos caminhos podem ser utilizados para o “florescimento” e o desenvolvimento de uma atitude
mais harmoniosa e equilibrada perante si mesmo e o mundo. A Psicologia Positiva, enquanto ciência que
estuda os fatores e processos que conduzem à otimização do funcionamento humano, nos fornece bases
para o trabalho, junto ao indivíduo e grupos, de fomentar o otimismo e a atitude positiva, de destacar os
pontos fortes (“o que temos de melhor”); de prevenir estados de doença reforçando a resiliência e de alterar
atitudes em direção a estilos de vida saudáveis. O riso faz parte do circuito aberto – responsável pelo contágio das emoções. O cérebro possui circuitos específicos para detetar risos e sorrisos e fazer-nos ter a reação
de também rir, promovendo uma onda emocional de harmonia (Goleman, Boyatzis & Mckee, 2002). O riso
favorece o desenvolvimento de uma Atitude Mental Positiva (AMP); proporciona às pessoas a energia
necessária para vencerem as adversidades da vida de forma mais saudável e facilita a conquista do crescimento e sucesso pessoal.
O riso é uma experiência orgânica total em que participam todos os principais sistemas, como o muscular, o nervoso, o cardíaco, o cerebral e o digestivo. O efeito físico global do riso produz-se em duas etapas:
Primeira etapa: estimulação da saúde
Segunda etapa: relaxamento profundo
O riso é universal
É uma reação psicofisiológica
É um meio de comunicação
Promove efeitos positivos

O Riso como meio de comunicação:
Favorece o acordo
Promove a colaboração
Abre espaço para a escuta ativa
Gera ambiente de ressonância (harmonia)
Ajuda a desenvolver a empatia
Benefícios do riso
Proporciona relaxamento físico e mental;
Regula o sono;
Ajuda na digestão;
Ajuda a passar do estado simpático (stress/alerta) para o estado parassimpático (descontraído, relaxado);
Aumenta os níveis de oxigénio no corpo e libera endorfinas (efeito analgésico; hormonas que aliviam a
dor e provocam uma agradável sensação de bem-estar);
Aumenta a resistência física através da estimulação do sistema imunitário; aumento das células T –
combate às infeções;
O Riso ativa o sistema cardiovascular;
Fortalece os músculos torácicos e abdominais;
Prevenção/tratamento de estados depressivos, libera serotonina (anti-depressivo natural);
Aumenta a criatividade e o humor;
Facilita a expressão das emoções;
Promove maior capacidade de reter e relembrar informação;
Desenvolve a autoconfiança;
Estimula emoções de cariz mais positivo, como a alegria e o entusiasmo;
Melhora as relações humanas no geral.

Como peixes num cardume
Sara Rodi

Como um rio que corre para o mar, a vida encaminha-nos também para onde devemos
chegar. Sentimo-nos tantas vezes um peixe entre tantos, incógnito, sujeito às malhas
do destino, aos predadores vorazes que se escondem por entre as pedras, à poluição
corrosiva que nos intoxica sem darmos conta... O medo paralisa-nos. Os perigos distraem-nos. E tudo aquilo que em nós seria natural, espontâneo, dinâmico e poderoso,
se perde. Deixamos de estar sintonizados com os outros em cada movimento desejavelmente sincronizado. Deixamos de intuir o perigo. Deixamos de ter defesas para o
ataque. Isolamo-nos. Saímos da rota e perdemo-nos. Sozinhos, morremos.
Se os peixes sabem para onde nadar, se os pássaros sabem para onde voar, como
podemos nós perder-nos? A vida é necessariamente este movimento que nos encaminha para algo melhor. A vida é esta sincronicidade perfeita com tudo o que nos envolve e todos aqueles que viajam connosco. Intuitivamente, todos nós sabemos o caminho. É um movimento tão natural como respirar. É tão inato como existir. Só temos de
sentir para onde a vida nos leva. Alinhados na nossa rota, o mar abre-se para nos deixar passar, o céu rasga-se para nos deixar voar, sem perigos que não saibamos contornar, nem sabedoria que nos falte para chegar onde nos esperam...

Vindos de Januária - 17
Romance mediúnico
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João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

XVI

tume.

À medida que a mãe de Jacira se aproximava, aquele ia-se transformando, adquirindo
Sentado ao piano, Ni achava-se alheado
nova figura.
da música que executava. Os dedos seguiam
maquinalmente as imagens que lhe passavam
Menina branca parou estupefacta, olho
pelo cérebro de árvores despidas e neve dos sem pestanejar, mão sobre o timo em crise: o
dias mais infelizes da última passagem pela seu amor, o pai de Cirinha!
Crosta.
Só deu conta de Arvi quando este lhe
Não, não vamos transcrever nenhum
tocou o ombro. O olhar que lhe volveu não era
diálogo.
alucinado, já não era alucinado, mas nos olhos
Fechem os olhos.
encovados a tristeza era profunda. O bigode
farto, fartíssimo, podia esconder essa emoção
Imaginem dois seres que se amam e não
do terço inferior do rosto, mas não a escondia se veem há muito tempo.
do terço superior.
Eles, mãos nas mãos, olhos nos olhos,
sorriso no sorriso.
Não importava se já se conheciam: as
almas eram muito irmãs. Entre aqueles dois
Até as pedras no seu silêncio falam
homens - perdão. Homem é o trinómio alma,
(como
diria
Jesus).
perispírito e corpo, e aqui falamos dum binómio: alma e perispírito; logo – entre estes dois
Espíritos estabeleceu-se uma sintonia vibrató………………………………
ria imediata e eletiva.
É como aquelas partículas que sendo
cindidas refletem o estado uma da outra a
- Cirinha já sabe? – perguntou ela mais
qualquer distância.
tarde ao negro da cana a quem um pretendente ressabiado e ensandecido da menina branca
Um dia seremos todos perfeitos.
havia encurtado a existência, e que conduziu a
Arvi e o filósofo alemão aceitaram-se que esta exaurisse também a sua.
mutuamente para o presente e para o futuro,
- Não, minha querida, fiquei esperando
pese embora ainda não soubessem do futuro,
que
cê
viesse para lhe irmos os dois contar.
até porque não era importante saberem-no. E
que o soubessem não conseguiriam avaliar-lhe
- E se eu não viesse?
o significado.
- Eu sabia que cê vinha.
Como falará Zaratustra?

- Sabia?
- Sabia.

XVII
E agora aquele que já não era Sericotico,
nem Tico, nem Tiquinho, passou-lhe os dedos
A mãe de Jacira chegou lúcida e equili- no cabelo, na sobrancelha, na face, beijou-lhe
brada à colónia.
a cabeça e deram-se um abraço a dois tempos
À frente do comité de receção, Sericoti- cada vez mais apertado.
co. Olhos e sorriso ainda maiores do que o cos-

- Ah! – lembrou-se ela – e nossa menina
percebe-nos?

- E minha mãe?, e meu pai?

- Também tem que ser permitido. Mas
não te preocupes, é fácil.

- Vamos visitar ninho de pássaro?

- Tua mãe… - soergueu-lhe o queixo
- A nossa menina mais velha no corpo para que volvesse os olhos para a imensidão
que a mãe – brincou – percebe-nos muito bem. estrelada. E ela percebeu.
Basta que nos queiramos mostrar.
- Quanto a teu pai… - e fez outra pausa.
- Mas eu já estive com ela e não conse- – Quando formos visitar a tua mãe, visitaremos
gui fazer-me perceber – objetou.
Sebinho e seu neném.

Depois de um curto silêncio continuou:

E ele riu e riram os dois.

- Mas vai ter cá uma destas surpresas!
É que vou mostrar-me das duas maneiras.
- Que bom; como Deus é bom. – E após
um momento de unção:

Na comemoração do 7º aniversário, o convívio depois de um filme e debate

OS LAÇOS DO AMOR / LAÇOS DE FAMILIA
Educação com Desapego e Liberdade

“…Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são
merus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao
seu redor disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos; - pois
todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão,
minha irmã e minha mãe.” (ESE cap. XIV, item 5)

Nestas palavras Jesus mostra-nos um vislumbre do Amor Transcendente e Universal; ao mesmo tempo,
indiretamente, fala-nos de uma das mais importantes leis da evolução humana: a reencarnação.
Nós sabemos que, pela lei da reencarnação, o que ele disse é a mais pura das realidades, e assim, qualquer um pode ser nossa mãe ou nosso irmão, basta que para as nossas necessidades evolutivas esta ou aquela
família seja a mais indicada, e é aí que se dará o nosso renascimento. No caso de Jesus, como aliás o disse, bastava que fosse alguém que fizesse a vontade de Deus, pois para receber um Espirito tão puro e elevado, como
Ele, teria que ser também, alguém que já fosse muito puro e evoluído, alguém que já cumpria as leis de Deus
acima do comum da humanidade.
Pela Lei da Reencarnação sabemos também que somos apenas viajantes temporários entre as pessoas,
nesta ou naquela família, com um ou outro sexo, com uma ou outra profissão, neste ou naquele país, continente ou até mundo.
Infelizmente ainda há muita gente e muitas famílias que não compreenderam esta e outras leis naturais
e imutáveis, que nos impelem à evolução constante, numa perfeita justiça, mas com toda a liberdade de ação,
complementada com outra Lei inseparável da primeira, a “Lei de causa e Efeito”.
Assim, com o desconhecimento das mais importantes leis da evolução da vida, vemos em muitas famílias a educação dos Espíritos que recebem como filhos a falhar redondamente no que diz respeito à ajuda que
devia ser prestada para que a evolução individual desses seres e de cada membro da família fosse aproveitada
ao máximo possível, em cada passagem pela Terra, pois sabemos que só cada um pode evoluir por si; ninguém
pode evoluir pelo outro. Cada habitante deste Planeta terá que aprender suas próprias lições, cada um aprende com suas próprias experiências, e no momento certo, por isso é incabível tentarmos fazer os deveres por
eles.
Temos ainda grande número de famílias a dar uma educação possessiva, criando assim indivíduos servis
e profundamente inseguros, que no futuro sempre necessitarão de ter os familiares à sua volta, como uma
“corte”, a fim de ampará-los.
Prender-se à família de modo exagerado, gera desajustes e doenças psicológicas com as mais diversas
características, desde a mais leve das inseguranças – se deve ou não sair de casa para dar um passeio a sós, ou
que roupa deve usar – até ao pânico incontrolável de tudo e de todos, que leva a pessoa ao desequilíbrio do
seu desenvolvimento e maturidade emocional.
Exemplo clássico de criaturas apegadas, é o daqueles que são criados por “superpais”, e que durante
longo tempo se mantiveram subjugados e presos pelos fios invisíveis dessa suposta proteção, que, na realidade, era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses adultos em desarranjo.
.

As pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criados, repetindo os mesmos comportamentos superprotetores que tiveram na sua infância, ou então, por terem
tido uma experiencia de rejeição no lar e, nesse caso, a superproteção será para compensar tudo o que passaram e sofreram na infância
Crianças que se atiram ao chão, entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão aparente, são crianças mimadas, e esse comportamento resulta do fato de terem sido tratadas como incapazes e
com atitudes infantilizadas.
As crianças que foram educadas por adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas,
tentando contentá-las sempre, sem barreiras e de forma ilimitada, fá-las desenvolver dependências patológicas,
que geram progressivamente acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade, enquanto
outras da mesma idade, sem essa falha educativa, se mostram perfeitamente habilitadas para encará-los e resolvêlos com grande facilidade.
É por isso de grande importância compreendermos que, mesmo em família, não viemos à Terra só para
fazer o que bem nos apetece, para satisfazer os nossos caprichos ou as coisas que nos agradam, pois não devemos ver-nos como devedores ou cobradores dos outros, mas sim, como companheiros que vieram cumprir
uma trajetória evolutiva, no momento no mesmo laço consanguíneo. Assim, temos que levar em conta a individualidade de cada membro da família e respeitá-lo, sem imposições ou submissões, pelo modo particular
que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência.
Temos o dever de oferecer aos nossos familiares um ambiente de compreensão e apoio, para que
tomem por si sós a decisão de mudar quando e como desejam. Apenas com atitudes dessas terão possibilidades de relacionamentos seguros e duradouros.
Jesus fala-nos dessa liberdade, no desapego à família e, na correta aceção da palavra, desapego, quer
dizer: o sentimento do individuo que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que “pode” e o que
“deve fazer”, estruturado em seu próprio senso de autonomia.
Essa liberdade em família, conjugada às reencarnações sucessivas, ao contrário do que aparenta, não
destrói os laços do amor verdadeiro, antes cria vínculos afetivos entre essas almas. Pais, cônjuges, filhos,
parentes e amigos, voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo
assim na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos de afeição e simpatia, sem prisões
ou dependências.
Nas palavras de Jesus, no excerto em análise, encontramos uma das maiores instruções sobre liberdade
e desapego, quando Ele, aproveitando a circunstância de ter várias pessoas reunidas à sua volta, lança o ensinamento do amor sem fronteiras. Apesar de respeitar e amar profundamente a sua família, exalta o desapego
familiar como trampolim para que o Amor alcance maiores dimensões, saindo do reduto da família para
abranger toda a humanidade, meta que todos teremos que atingir
um dia para conseguirmos alcançar os superiores princípios da
“Fraternidade Universal”, e o verdadeiro sentido da liberdade integral.
Um dia seremos capazes de amar com a mesma intensidade
o cônjuge, os pais, os filhos ou o mendigo da rua. Trabalhemos
para isso e, com toda a certeza, dos planos mais elevados da Luz e
do Amor descerão até nós as forças e as condições necessárias a
cada passada da nossa caminhada evolutiva, rumo à perfeição.

Arlindo Pinho

NOTICIÁRIO DE OUTUBRO
Dia 4: Esteve connosco Manuela Vieira, do Centro Cultural Espírita do
Funchal

Novas Instalações — o primeiro dia

Dia 22: Com Divaldo Franco, em Ílhavo

Dia 25: esteve connosco
José Augusto, da Escola de
Beneficência e Caridade
Espírita, S. João de Ver,
Santa Maria da Feira

