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Sabemos que temos falhado ao longo das
existências, às vezes com erros clamorosos. Nada obstante, mal
algum faria se mudássemos o discurso. Assim, podíamos, ao
invés de sempre falarmos pela negativa no que concerne à razão
das nossas reencarnações, dizermos que – tão-somente –
andamos em aprendizado contínuo e às vezes somos rudes no
que se refere ao entendimento. Assim sendo, justificamos que o
mal seja a ausência do bem, que o erro seja decorrência da
ignorância.
Sabemos que há os que erram por ignorância – e
estes estão abertos à correcção; sabemos que há os que erram
por maldade – e estes não aceitam a correcção, cegos que estão
na própria maldade. Todavia, em última análise a maldade é
desconhecimento, fruto dele, porque em sabendo as
consequências da maldade provavelmente a maldade seria de
imediato abandonada.
Certo, sabemos que há espíritos, encarnados e
desencarnados, renitentes à aquisição de conhecimento, porque
a aquisição de conhecimento implica mudança. A mudança
implica esforço, a mudança implica renúncia. O conhecimento
traz responsabilidade e já não se pode alegar a
desresponsabilização ligada à ignorância. Mas manter esta
postura de ignorante por cobardia
é uma condenação, porque infringe
lei do trabalho e a lei do progresso,
que só se cumpre pela lei do trabalho.
Então, somos é rudes em entender
isto. Mas, pedida a rudez do
entendimento, lá se vai pando
conquistando a sabedoria, o bem,
o belo. É o caminho de todos, os
mais rudes e os menos rudes.
Psicografia de aps

Suicídio – Libertação ou prisão?
A Vida é o Amor em movimento! Encontra-se em todo o lado: nas profundezas do oceano,
no infinito céu, nos mundos visíveis e nos invisíveis aos nossos olhos humanos.
A orientar tudo e todos, estão as leis Naturais, sejam Físicas, sejam Morais, reflectindo a
sabedoria, a misericórdia e a justiça do autor de todos nós. Sim, do Criador de todas as
coisas. Deus, ou outra designação para quem o desejar.
O Homem, Criatura Divina, Ser imortal, traz em si, impregnado na sua consciência, as Leis
Naturais ou Divinas, para que não se perca na sua caminhada na eternidade da Vida.
Seguindo a lei do progresso, o Homem, ora no corpo físico, ora no mundo espiritual, realiza
o seu percurso, rumo à perfeição. Da ignorância ao conhecimento; do instinto ao Amor!
Na verdade, como criaturas divinas e seres imortais que somos, precisamos de nos
consciencializar dessa força sublime que habita em nós, dessa possibilidade de crescimento,
de um entendimento racional sobre a nossa imortalidade, para sermos grandes na
Inteligência e adultos no Amor.
Contudo, somos livres. Essa aprendizagem vai de acordo com as nossas vontades, e com a
gerência que fazemos da nossa liberdade.
Equivocados com a felicidade arredia, cometemos erros, esquecendo que as Leis Naturais ou
Divinas funcionam em uníssono por todo o Universo. Leis sábias, perfeitas, de acordo com a
grandeza de quem as estabeleceu.
Uma dessas leis, a lei da Causa e Efeito, ultrapassa as noções que temos da engenharia
Divina, pois se cada um irá receber aquilo que semeou, o Amor e a misericórdia que
envolvem essa Lei tornam-na professora da Vida. Sim, os encontros e reencontros, a dor
que nos visita e que parece não fazer sentido, as acções inesperadas, não são por acaso. Por
outro lado, não havendo fatalidade senão na morte da matéria, todos nós podemos melhorar
o futuro. Sim, estamos a falar da reencarnação. Uma vida é na realidade um minuto na
eternidade do tempo. E como aprender quando se morre aos três anitos, ou aos dez? E
porque é que passamos por tantos momentos de aflições quando outros nos parecem
felizes? Porque é que há tanta diferença?
A nossa alma imortal, sedenta do conhecimento e necessitada de se melhorar no
sentimento, carrega em si tudo aquilo que acumulou nas experiências durante a sua estadia
na Terra. É a bagagem do viajante: boas e más acções, atitudes e pensamentos. Os nossos
enganos, as nossas vivências e tudo o mais, ficam registados no nosso corpo espiritual. Das
pequenas coisas aos grandes acontecimentos. E envoltos que estamos no mecanismo que
rege a Vida, a lei da Causa e Efeito, nós iremos atrair para nós aquilo que precisaremos para
aliviar o peso da bagagem negativa que carregamos, e receber a alegria que fora emanada
por nós algures no tempo.
Na verdade, não somos os “coitadinhos” que muitas vezes pensamos ser. Somos aquilo que
realizamos ao longo das nossas passagens na Terra e no mundo espiritual. “Por isso mesmo,
somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e
encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos.” (…)“Os
acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas.” (in
“Roteiro”, pelo espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier)
Infelizmente, estamos muitas vezes de costas viradas para as verdades relacionadas com a
nossa imortalidade. Acreditamos que sim, que nada acaba por aqui… e por aqui ficamos.
Assim vivemos, continuando a procurar soluções enganadoras para os nossos problemas,
cujos efeitos são dramáticos para a nossa alma.
Vamos fintando as Leis, iludidos, acreditando que “só por mais um bocadinho”, tudo ficará
bem:
- Só mais um gole…
- Só mais um cigarro…
- Só mais um doce…
Vamos fintando iludidos “achando que precisamos mais”, e tudo ficará bem:
- Só mais uma mentira…
- Só mais um olhar…
- Só mais um grito...
Vamos fintando iludidos e acabamos por acreditar nas nossas ilusões…até um dia!
O dia D é o tal que nos faz enxergar que:
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Evangelho no Lar
12/01 – E eu caí a seus pés, para o adorar. Mas ele repreendeu-me: “Atenção! Isso
não! Eu sou teu companheiro e dos teus irmãos, que são testemunhas de Jesus. Adora
a Deus! Pois dar testemunho de Jesus equivale ao espírito profético.” – Ap 19, 10
A lição é: não idolatrar homens nem espíritos. Os homens são falíveis, como facilmente
verificamos, e os espíritos que connosco comunicam, que são as almas dos homens
que morreram, não podemos, só porque são espíritos, crê-los infalíveis. A nossa
referência é Jesus, e só a ele podemos tomar como modelo e guia.
19/01 – Esforça-te por te apresentares diante de Deus como trabalhador digno e
irrepreensível, interpretando rectamente a palavra da verdade. – 2 Tm 2, 15
Irrepreensíveis não seremos, mas o esforço deve ser o de dar sempre o nosso melhor.
O bom espírita é aquele que se esforça diariamente por se melhorar; esse esforço
torna digno o nosso trabalho. Se a intenção que nos move é boa, a interpretação da
verdade tende a ser recta.
26/01 – Sede sempre alegres. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Esta é, de facto, a
vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. – 1Ts 5, 16-18
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo permite andar
sempre alegre. E é uma oração incessante. E uma acção de graças permanente.
Conhecemos Deus no amor; viver o amor é ligar-se a Deus. O religioso respeito pela
vida, em suas vária manifestações, manifesta sincera gratidão. Temos outra vez o
exemplo de Jesus.
02/02 – Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura; depois, é pacífica,
indulgente, dócil, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia, e é
com a paz que uma colheita de justiça é semeada pelos obreiros da paz . Tg 3, 17-18.
A sabedoria é a aliança do conhecimento com a moralidade. Este conceito de
sabedoria que vem do alto não é dirigido a seres perfeitos, mas a nós outros que
procuramos esforçadamente regenerar-nos, e se nos é dirigida é exequível. Se na
sabedoria que possuímos são já visíveis estas características, vem ela do alto.

DIVULGUE E ENSINE A PRÁTICA DO EVANGELHO NO LAR.
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As rosas têm espinhos, que também são necessários para a sua conservação;
O fogo queima, mas transforma;
A água afoga, mas lava;
O vento invade, mas limpa;
A ilusão acaba em desilusão, em mágoa, em desânimo e todas as mentiras se desfazem,
para que a verdade surja!
Espantados com a dor que invade as nossas vidas, gritamos a Deus (como velhos amigos),
interrogando indignados se Ele está a ver bem o que se passa connosco! Se Ele, porventura
se esqueceu de nós?!
E, então em contragolpe aos acontecimentos, agarrados nos preconceitos, no egoísmo e no
orgulho, resolvemos fintar um pouco mais as Leis Divinas, procurando culpados:
- A Sociedade é culpada, obrigou-me a…
- Os políticos são culpados porque também fazem…
- O tempo nunca ajudou, pois eu…
- O patrão permitiu a um e eu, portanto…
- Os outros não fazem, por isso …
E assim, perante Deus, fugimos, saímos do centro, pois os culpados são os outros e, cada
vez mais iludidos, vamos ampliando a nossa prisão, ao invés de ampliarmos a nossa visão
sobre a Vida.
Todo o prisioneiro aspira liberdade! Não conseguindo a liberdade pretendida, numa afronta
dolorosa, procuramos muitas vezes a pior das soluções: o suicídio!
Oh! Ilusão das ilusões!
Não queiras, meu irmão, despertar das tuas ilusões na sombra pesada e dolorosa do
suicídio.
A alma Imortal, jamais morre…não tem por onde fugir!
As Leis Divinas continuarão vigorosas e atentas!
E na tua Consciência, por longo tempo continuarás a ouvir a Verdade que temes, pois a
ilusão que abraçaste durante a tua estadia na Terra, de facto, morre para sempre, deixando
lugar aos espinhos que escondeste!
E o despertar do suicida, torna-se num pesadelo real! Na verdade, não terás para onde
ir, pois a dor que criaste continuará contigo…É uma dor para ser resolvida. Com esse gesto
doentio, tornaste-te presa de ti mesmo.
É assim, que de maneira atroz, enquanto te apercebes que estás mais vivo que nunca, num
mar de ideias onde navegam todos os teus problemas e dores, descobrirás o quanto andaste
iludido e o “ardor do fogo” do arrependimento começará a te consumir, enquanto as leis que
regem a natureza, no seu trabalho certo e seguro, vão assimilando o teu corpo físico, que
ainda ligado ao teu espírito, por linhas de força invisíveis aos nossos olhos, sofre as
consequências de um desligamento prematuro.
E, um dia (sabe Deus quando…), a “força da água” de uma reencarnação expiatória e a
“bravura do vento” do esquecimento do passado, far-te-ão regressar ao ninho terrestre, para
um novo recomeço de provas e expiações… E para cá voltarás, com as tuas dores, as
amarguras acrescidas das consequências do suicídio, impregnadas em ti para que, atraindo
situações que te farão enfrentar de novo os teus problemas não resolvidos, possas te quitar
com a lei. Não temos como fugir! Assim é para ti, assim será para mim ou para qualquer um
de nós que se desvie do caminho… Castigo? Não, apenas a devida e necessária correcção! O
suicídio não resolve, aumenta o problema!
Mais do que nunca, neste momento atribulado em que vivemos, onde a crise de valores
irrompe na sociedade e nos lares, urge trabalhar a nossa espiritualização.
O Homem que já desvendou grandes tecnologias, que tem vindo a descobrir o mundo que o
rodeia, que vem revelando o seu próprio corpo físico, ainda não conseguiu penetrar no seu
mundo íntimo. Teima em olhar para fora, teima em alimentar as aparências e, infelizmente,
em muitos casos, só quando a dor bate à porta, é que algumas questões existenciais vêm ao
de cima.
Somos seres inteligentes, pensantes, e a razão mostra-nos muitas vezes que não devemos
adiar mais o conhecimento de nós mesmos. Porque não investigar sobre a fé? Porque não
investigar sobre os Espíritos, porque não compreender melhor e mais racionalmente sobre a
Vida? Sobre quem somos, na realidade? Sobre a nossa Imortalidade?

O mundo precisa de acordar e sair dessa indiferença, que nos faz maus uns para com os
outros. Precisamos todos de descobrir as nossas capacidades divinas que se encontram no
nosso mais íntimo; precisamos de descobrir que a ignorância que nutrimos em relação a
estas verdades, não nos deixa ver mais além. Vivemos agarrados às coisas do mundo que
perecem; agarrados à imagem que foge com o tempo; agarrados a tanta futilidade e
mentiras que acabamos por nos defrontar com a crise. Precisamos de encontrar
racionalmente Deus.
Que cada um procure forças íntimas, seguindo a religião que acredita, pois
sabemos que toda a Religião é boa quando tem por objectivo elevar o ser humano
rumo à perfeição.
Nós, que seguimos o Espiritismo, informamos que, o estudo sério e aplicado da Doutrina
dos Espíritos permite-nos compreender bem quem somos, de onde viemos e para onde
vamos; o que é chamado de sobrenatural, passa a ser compreendido; a mediunidade é
explicada racionalmente; e de forma clara para todos, baseada nos ensinamentos de Jesus,
a Doutrina dos Espíritos fala-nos do compromisso que cada um tem para com a Vida e tudo
quanto nos rodeia.

Manuela Vieira
Centro Cultural Espírita do Funchal

EUTANÁSIA
Os momentos vigentes, nos quais encontramos a humanidade em busca de
coisas novas ou desesperada em encontrar respostas para satisfazer interrogações que cogitam
no interior de cada um, principalmente naqueles que vêem a dor como um embaraço para dar os
passos de cada dia, e pensam que suportar a dor lhes torna o caminho ou a vida tão tenebrosa,
e concluem que o melhor é por termo à vida, interromper uma etapa na infinidade do processo
de aprimoramento de cada um.
Então hoje o tema Eutanásia é discutido entre os cidadãos e em muitos Países
discute-se afincadamente, sobre aprovação ou não da lei que despenalize a Eutanásia. Acto
esse, ao qual podemos chamar “Interromper a vida de um ser humano”.
O termo Eutanásia, cujo significado é “morte feliz”, foi criado pelo filósofo Francis
Bacon. Ele argumentava que o médico tem a responsabilidade de aliviar as doenças e dores,
não somente com a cura do mal, mas também proporcionando ao doente uma morte calma e
fácil se o problema for irreversível.
Certo é que alguns países a justiça permite que a Eutanásia se aplique em
pacientes terminais atormentados por dores e aflições.
Em geral as religiões manifestam-se contrárias à eutanásia, partindo de dois
princípios fundamentais.
Primeiro: Compete a Deus, senhor dos nossos destinos, promover nosso retorno
à Espiritualidade. Na Tábua dos Dez Mandamentos Divinos, recebida por Moisés no Monte
Sinai, onde estão os fundamentos da justiça humana, a recomendação inequívoca: “Não
Matarás”.
Segundo: Ninguém pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está
irremediavelmente condenado. Os exemplos são muitos de pacientes em estado lastimoso que
se recuperam.
O Espiritismo vem esclarecermo-nos que a Eutanásia não só interrompe o
resgate das dívidas do Espírito encarnado pela enfermidade, como lhe impõe sérias dificuldades
no retorno ao plano Espiritual.
André Luiz aborda esse assunto no livro “ Obreiros da Vida Eterna”, psicografia
de Francisco Cândido Xavier, ao descrever o desencarne de Cavalcante, dedicado servidor do
Bem, atormentado por injustificáveis temores da morte. Não obstante seus méritos e o amplo
apoio dos amigos Espirituais que o assistiam, ele simplesmente recusava-se a morrer,
apegando-se à vida física com todas as suas forças.
Com Cavalcante inconsciente e sem consultar nenhum familiar, o médico decide,
arbitrariamente, abreviar seus padecimentos, aplicando-lhe dose letal de anestésicos.

Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhes os membros
vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis.
Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós. Entretanto
a personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e
incapaz de qualquer reação.
Jerónimo, o mentor espiritual que acompanha André Luiz, explica:
“A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo
o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece,
agora, colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido, ele mesmo, de
estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente
só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de doze horas”.
Finalizando o autor acentua:
“E, conforme a primeira suposição de Jerónimo, somente nos foi possível a
libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido vinte horas, após serviço
muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e
animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano
(Instituto socorrista do Plano Espiritual), demonstrando necessitar de maiores cuidados”.
Concluindo: A Eutanásia está longe de situar-se por “morte feliz”como,
pensava Francis Bacon, mas sim uma solução infeliz para o paciente, para quem a aplica e
para os irmãos da Espiritualidade que se redobram em esforços para realizar o trabalho de
ajuda. Além de se constituir em lamentável desrespeito aos desígnios de Deus.
Pedro Carvalho

É belo aos meus ouvidos o vento
Pois sempre me traz novas d’algures .
Tine sininhos de lembranças memórias
Dos ventos nas confluências do mar e dos rios
Onde eu já não estou, não assisto,
Não vejo com olhos mortos
A partida e a chegada de navios,
Barcos de velas, traineiras,
Simples brinquedos de papel a imitar veleiros
Em viagens de crianças que não podem sonhar.
Amo o vento como música de mudança
Que ora me leva daqui para ali,
Ora me traz dali para aqui.
Sou uma folha de outono,
Amarela, meio seca, que qualquer pé pisa.
Amo o vento que me leva e ouço o silvo.
Sou tudo e sou nada quando o vento
Sopra passa como um comboio
Que me leva passageiro para lá do mar
E das montanhas para lá do mar…
… rumo ao infinito!
Psicografia de aps

FAZER O MELHOR A CADA MOMENTO”
“… Observai os pássaros do céu: eles não semeiam nem colhem…”
“… Observai como crescem os lírios dos campos: eles não trabalham nem fiam…”
“… Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si
mesmo. A cada dia basta o seu mal.”
A maioria das pessoas deixa de fazer bons trabalhos ou realizar bons atos hoje,
porque fica preocupada com as consequências que isso poderá acarretar amanhã. Preocupam-se
com o que os outros vão pensar ou dizer, por terem agido deste ou daquele modo.
Preocupação (pré-ocupar): ocupar por antecipação os pensamentos. Para além de nada resolver,
torna a pessoa insegura e infeliz e sem a devida tranquilidade, item imprescindível para raciocinar
segundo a lógica e a razão.
O vicio da preocupação, que nos impede de assumir e fazer o que realmente é o
mais correto naquele momento, é por vezes também uma estratégia semi-inconsciente de fugir à
realidade do agora, mantendo-nos distantes do momento presente, ao mesmo tempo estagnando
realizações em função do que poderá vir a acontecer.
A nossa educação social também estimula esse vício de “pensamento
preocupante”, já desde o seio familiar, onde se iniciou o erro de confundirmos “preocupação”
com “dar proteção”: “eu preocupo-me contigo porque te amo”; “tens que te preocupar com
os teus pais”; “quem tem filhos vive em constante preocupação”. Estas são algumas das
frases que ouvimos constantemente dentro do próprio seio familiar.
Pensamos que estamos a defender ou a auxiliar os nossos entes queridos, quando
na verdade estamos a confiná-los a um modo de pensar prejudicial, pois pode transmitir-lhes
muitas vezes de modo quase impercetível, o medo, a insegurança e pensamentos muito negativos.
Questão maior é ainda quando por desgaste emocional de nos preocuparmos, (ou ocuparmos toda
a nossa mente antes do tempo) causamos a insónia, deceções, angústias e aflições, por termos
antecipado o que poderá vir a acontecer amanhã, sem sequer podermos saber se esse amanhã
existirá para nós ou se até lá tudo já terá mudado.
Quantas depressões são originadas por pensamentos preocupantes de coisas que
ainda não aconteceram e nem virão sequer a acontecer? E quantos suicídios e homicídios?
Não confundamos no entanto “preocupação” com “previdência”, porque
preparar-se para realizar planos para dias futuros é de tino, de bom senso e de lógica; mas
previdência não é preocupação, porque enquanto esta é sensata e moderada a outra é irracional e
tolhe o indivíduo, impedindo-o de realizar seus próprios projetos de hoje.
“Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará
de si mesmo. A cada dia basta seu mal”.
O Criador provê todas as suas criaturas com o necessário e assim seria impossível
a Natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar os meios para supri-la.
“Vede os pássaros do céu, vede os lírios dos campos”.
Além disso pedia-nos que observássemos como a vida se comporta e deixássemos
de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a criação divina que a todos acolhe.
O Mestre com estas afirmativas queria dizer que tudo o que vemos tem ligação
connosco e com todas as partes do Universo e que na realidade somos participantes de uma
Natureza comum a tudo que existe.
Tudo o que coopera para benefício de uns coopera da mesma forma para o dos
outros. Quando há confiança, existe fé, e é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e
prosperidade da nossa existência, dando-nos ao mesmo tempo a proteção que buscamos em
todos os níveis da nossa vida.
Pensemos nas palavras do Mestre, e com plena tranquilidade analisemos a cada
momento qual é a melhor atitude ou opção a tomar, e guiados pelas leis maiores, vivamos e
façamos o melhor a cada momento.
Arlindo Pinho

