Boletim Informativo

Associação Cultural Espírita Mudança Interior

Maio 2019 | Ano 12 | Número 137

Dora Incontri in Mensagem, edição única, sem data

A entrada livre do movimento índigo dentro do movimento espírita brasileiro revela
apenas o que os espíritas conscientes já sabem (e estes infelizmente são em muito pequeno número):
nosso movimento anda longe da trilha proposta por Kardec. Entenda-se que não tomamos aqui essa trilha
como um conjunto de dogmas fixos, como um sistema fechado de pensamento.
O espiritismo – como queria Kardec – deve estar inserido no mundo, na cultura de seu
tempo, deve dialogar com outras correntes de pensamento, deve continuar seu caminho de ciência e de
pesquisa.
Mas para isto é preciso um método. A principal contribuição de Kardec foi a criação de um
método de abordagem da realidade, que inclui a observação científica, a reflexão filosófica e a revelação
espiritual. Esses três caminhos convergem na busca da verdade e um elemento controla o outro. Não se
pode aceitar cegamente o que vem pela revelação mediúnica – é preciso passá-la pelo crivo da razão e
pela análise do método científico. Aliás, somos nós, encarnados, que fazemos a ciência, e não os Espíritos,
que vêm apenas nos intuir, nos ajudar, sobretudo no plano moral. Uma ciência que supostamente nos
viesse pronta do Além já deveria ser motivo de desconfiança e é própria de Espíritos pseudo-sábios.
No caso de Lee Carrol, Jan Tober e o Espírito de Kryon (que a tradução brasileira mudou
para médium Kryon, quando se trata de um Espírito que se afirma extra-terrestre e o Espírito mais próximo
de Deus!), defrontamo-nos com uma grande mistificação, com fins comerciais, sem nenhuma
racionalidade, sem nenhum critério científico... e os espíritas embarcaram gostosamente na idéia. Por quê?
Alguns certamente o fizeram de boa-fé, outros com claros interesses financeiros, porque se trata de um
tema vendável, na linha de auto-ajuda descompromissada, aquela que agrada ao leitor, por trazer
receitinhas prontas de como tratar um filho índigo – e muitos podem se iludir no orgulho de ter um filho de
aura azul, predestinado a mudar o mundo, um mutante genético!
Os que aceitaram a idéia de boa-fé não são menos desculpáveis, principalmente em se
tratando de lideranças, formadoras de opinião, que publicam livros, fazem palestras, porque deveriam ter
a responsabilidade ética e intelectual de falar apenas sobre aquilo que pesquisaram em profundidade e
manifestarem uma opinião abalizada sobre o assunto. Aos que fazem publicações com fins comerciais, não
temos o que dizer. Kardec advertia que contra interesses não há fatos que prevaleçam.
É preciso esclarecer bem o que criticamos na questão de fins comerciais, pois temos
também uma editora e podemos ser mal interpretados.
É óbvio que o setor editorial espírita precisa ser profissional, movimentar dinheiro,
contratar pessoas, trabalhar na base do profissionalismo e não do amadorismo. Isto também vale para uma
escola, uma universidade, um empreendimento qualquer que leve o nome de espírita. Ou seja, temos
pleno direito ético de vender um livro espírita (porque senão não podemos publicar outros), de cobrar um
curso ou um congresso, para cobrir os custos e, inclusive, para reinvestirmos na própria divulgação do
espiritismo.
O que criticamos, que é próprio da mentalidade capitalista, é quando passamos o lucro na
frente do ideal. Ou seja, quando traímos os princípios da doutrina espírita, publicamos qualquer coisa, para
ganhar dinheiro, fazemos qualquer negócio, para obter dividendos e buscamos com isso enriquecimento
pessoal.

Vida no Plano Espiritual
António Soares

(continuação…)
Todos os Espíritos têm deveres estipulados a cumprir. Todos sem exceção, têm uma função útil no
Universo, pois é no trabalho que se vai realizando seu adiantamento, e, Deus em sua sabedoria vai
atribuindo a cada um, deveres de acordo com sua capacidade evolutiva.
Uns aconselham pessoas que trabalham para o progresso e adiantamento da humanidade, outros,
tornam-se quais tutores de indivíduos, famílias, cidades, outros ainda ligados aos fenômenos da
natureza, existindo ainda aqueles, que, mais não fazem do que imiscuir-se nas ocupações e
divertimentos do homem. São os chamados Espíritos vulgares, que incessantemente se juntam
aos homens participando ativamente nos seus afazeres. Isto acontece, para impelir o homem nos
diferentes caminhos da vida, e para excitar ou moderar suas paixões.
Segundo as narrativas do Espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, ficamos
com uma ideia, de como é a vida dos Espíritos no plano extra físico.
Relata-nos André Luiz, que após seu desencarne, permaneceu durante oito anos em estado de
grande perturbação numa região do Plano Espiritual, à qual deu o nome de “Umbral”, por ali
permanecerem temporariamente Espíritos desencarnados desequilibrados pelos delitos
praticados durante a existência terrena. Após esse período, foi socorrido por uma equipa de
Benfeitores Espirituais pertencentes à cidade ou Colônia Espiritual “Nosso Lar”, e conduzido para
tratamento hospitalar nas instalações dessa mesma Colônia.
Depois de um período necessário à sua reabilitação e educação espiritual, André Luiz descobriu
um mundo novo, cheio de vida, onde todas as atividades aí realizadas, são preparadas ao mais
pequeno detalhe numa atmosfera de respeito e de humildade.
Nosso Lar, é apenas uma das muitas colônias espirituais existentes nas várias esferas espirituais. É
uma colônia de transição, situada na periferia do umbral. É como muitas, uma colônia de trabalho,
onde não tem lugar a inércia e a ociosidade. Foi fundada no século dezasseis por Espíritos
Portugueses desencarnados no Brasil. Situa-se acima da cidade do Rio de Janeiro. Tem a forma de
uma estrela, onde ao centro se ergue o Palácio do Governo, que atua também como Centro
Administrativo. Em cada ponta da estrela existe um Ministério, sendo cada um orientado por doze
Ministros. São os seguintes os Ministérios de Nosso Lar:

União Divina - Ligação da colônia com esferas Superiores
Elevação - Orações coletivas e programas para elevação dos habitantes
Esclarecimento - Arquivos de vidas passadas dos que habitam a colônia
Comunicação – Contato com os encarnados
Auxilio – Acolhimento dos Espíritos resgatados das zonas do Umbral
Regeneração – Preparação de novas reencarnações
Com isto, ficamos com uma ideia aproximada, de que a organização, a planificação e a administração da
colônia Nosso Lar, é idêntica ao governo no mundo material, só que com a diferença de que no mundo
espiritual trabalha-se para o aprimoramento moral e espiritual, ou, simplesmente pelo bem- estar que o
trabalho e o amparo ao próximo proporciona, ao passo que no mundo material, trabalha-se ainda muito
pela ganância do poder e da riqueza, e do acumular de bens materiais.
Sendo assim, como nos disse Chico Xavier, “engana-se quem pensa que depois do desencarne o
espírito vai descansar; não, o espírito só descansa no ventre materno". Todo o Espírito tem uma vida
muito intensa no Plano Espiritual, e quanto mais evoluído se encontra mais interesse tem em trabalhar, pois
é no trabalho que se sente feliz.
É importante salientar, que na base da Lei do Progresso, nossa aprendizagem é contínua, portanto, após a
morte do corpo físico, o Espírito continua seu processo de evolução através do estudo e do trabalho.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

46. Não podendo envolver-te com insídias, por uma vez as forças das trevas uniramse para instigar contra ti os que na carne lhes eram próximos.
E assim continuou ao longo dos séculos seguintes em que tudo continuamente
fazem para que não te amem e não te amando continuem os povos prisioneiros da ignorância,
do orgulho e do egoísmo.
E não sendo os discípulos mais que o mestre, àqueles que querendo seguir-te
não conseguem dominar contra eles atiçam os que na carne lhes continuam próximos. De
sofrimento em sofrimento lá vão portando a luz; luz que um dia não terá trevas que a odeie.
Porque a tua aparente derrota foi estrondosa vitória, o Bem triunfará.

47. Podias ter evitado a humilhação, bastava para tanto que te furtasses à vista das
gentes – como, aliás, algumas vezes fizestes – mas naquela Peschach estava na hora de
mostrar o valor da resignação, que é o da vitória sobre o orgulho, e o dever em que consiste,
que é o da aceitação consciente da soberana vontade de Deus.
E se para nós outros as provas são necessárias, e tão pouco quando na matéria
podemos furtar-nos à vista das gentes perversas, maior significado assume a tua resignação
porque motivou-a o imenso amor que nos votavas, já que quiseste fazer prova a nós, os
perversos, e não ao Abba, de quem eras merecedor.
Lamentavelmente continua dura a cerviz dos homens, porque sendo-lhes
embora fácil pôr o teu nome nos lábios continua raro porem-te no entendimento e no coração.
Mal sabem os que se dizem teus discípulos que a toda a hora lhes é oferecido o
circo e as feras para testemunharem a fé - e a toda a hora a renegam. Depois, do além,
queixam-se amargurados que não foram recebidos por teus braços.

48. “Oh!, vinde a mim todos vós que andais de coração triste e
amargurado, porque tudo o mais pode faltar-vos que se tiverdes o coração pacificado a
paz vos bastará.”
E quantos andavam de coração triste e amargurado mas ansiavam paz
foram até ti e um laço vos uniu até aos dias de hoje, em que são abnegados apóstolos da
caridade.
Vá de entender a profundidade das propostas simples que nos trouxeste!
Vá de entender a capacidade transformadora que as revestem, se aceitas!
Querido amigo, ó querido amigo dos nossos corações feridos e em chagas,
que para todos és bálsamo, assim na terapia do amor te aceitemos!
Trouxeste Lázaro de volta porque os homens queriam e precisavam de ver
corpos a seus olhos ressurectos, mas o teu trabalho sempre foi o de trazer à vida almas
mortas pelo erro e pela má intenção.
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e não mais acontecerá no mundo como
normalidade o mal. E nos vossos corações reinarão a esperança e a alegria.”

Tenho sérias dúvidas sobre os expositores espíritas que se apoiam em
Pietro Ubaldi para justificar a ideia central das suas exposições. A minha
dúvida mais séria é esta de se leram alguma coisa do citado ou se apenas
fazem citações de citações, na esperançosa convicção de que como foi citado
por algum espírita famoso Ubaldi é um autor espírita de referência e eles
próprios, os repetidores, se tornem famosos, por uma qualquer acção
mimética de camaleão.
É que se tivessem lido o senhor Pietro ter-se-iam dado conta de que as
teses que defende são uma misturada de zoroastrismo-catolicismo apostólico
romano-outra coisa qualquer e que não se vê onde este sincretismo encaixa
na doutrina espírita.
Mas argumentam os que leram alguma coisa e os neófitos que se
apoiam nos que leram alguma coisa em defesa da validade ideológica da
citação que o grande médium de A Grande Síntese pouco tem já a ver com o
pequeno médium da restante obra.
Começo por tirar o chapéu àqueles que tiveram a coragem e a
paciência de ler A Grande Síntese porque, convenhamos, aquilo é mesmo
maçudo. Mas fico com dúvidas, que fazem parte das sérias dúvidas, de que a
totalidade dos espíritas ubaldistas (nota: há ainda os espíritas roustainguistas,
os espíritas kardecistas, os espíritas cristãos, os espíritas laicos, os espíritas da
quarta revelação, etc. A todos benza-os Deus, para utilizar uma expressão que
ouvia na minha longínqua infância numa aldeia miserável no tempo do Estado
Novo) tenham assim tanta paciência e coragem.
E, para terminar, a coisa fica assim: se conhecem a obra e nela se
apoiam para o seu espiritismo e as suas exposições, é de pôr em causa o que
fazem no espiritismo – supondo que conhecem a doutrina espírita e vendo as
incompatibilidades ainda assim as aceitam; se não conhecem a obra e apenas
a citam por ostentação, que sejam felizes no seu nem chique nem mique.
aps

PÁSCOA, A LIBERDADE E A VIDA
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

No ciclo perfeito da ordem do eterno retorno, a Páscoa remete o crente para o
expoente máximo da natureza humana, a saber, amar a Deus todo poderoso e perceber que esta
força misteriosa que é a Vida só é possível em liberdade.
A presença incondicional da vivência pagã no colorido primaveril no hemisfério
norte, ou nas tonalidades outonais no hemisfério sul, conferem à Páscoa uma maior alegria e
exuberância. Afinal, o que seria desta festa sem as flores e os frutos nos seus aromas e
multicores, celebração de que Aquele que é gerador de vida por que não sê-lo igualmente de
liberdade e vida eterna para o humano?
No palco da Natureza, a Páscoa impõe-se como uma segunda força pelo imperativo
da História e da fé. Nesta trama constante entre cativeiro e liberdade, fé e não-fé, vida e morte,
revoltas e bezerros de ouro, que tão bem caracterizam o humano, está em jogo a verdadeira
liberdade na sua luta incessante pelo encontro com o seu Deus Criador (ver Êxodo e carta aos
Gálatas).
Do Egipto para a Terra Prometida ou da Cruz para a Vida Eterna emergem as
bases que fundamentam a fé judeo-cristã. Porém, esta passagem não é exclusivista do povo
revigorado na sua Terra. O Egipto, representando simbólica e teologicamente o mundo pagão,
descobre outra forma de liberdade e de vida: não é livre quem põe e dispõe do outro, nem a vida
eterna é passível de ser mumificada e encerrada num sarcófago; o conhecimento científico,
identitário do povo egípcio, fantástico, é conduzido a novas reflexões: a fé no Deus único, sem
figura, irrepresentável figurativamente, indizível … marca a identidade de um povo jamais vista até
então; há uma força desconhecida que vai marcar, definitivamente, a história de toda a
humanidade.
Mas não podemos reduzir esta vivência a meros psicologismos de seres que
sonham com a liberdade plena e a não-morte. É certo que, psicologicamente, é possível que
estejamos apetrechados para uma concepção de liberdade que transcenda o plano existencial
dependente da Natureza, mas a História humana, no plano teológico, supera a concepção de
eterno mediante uma estrutura psicológica de um ser assustado com o seu cativeiro e a sua
própria morte.
Liberdade e vida eterna, trata-se de realidades teológicas seminais, construtoras da
sedimentação da fé em que o humano não está e todo entregue à sua sorte psicológica. Até
porque, se a Natureza se renova, porque não e com maior objectividade a natureza humana? Não
será isso o que aprendemos quando abrimos a Bíblia hebraica e cristã? Está lá a nossa natureza
inteirinha, psicológica, mas também uma infinidade de outras características que tão incisivamente
nos caracterizam.
A Páscoa também nos caracteriza. Sinta-se convidado para a Mesa do Senhor.
Reúna a família. Relembre a passagem arriscada pelo mar Vermelho e a tortura desumana
daquela Sexta- feira que assim se santificou. Cante a liberdade da sua fé e a Ressurreição que é a
vida na sua transcendência do plano da corporalidade. Liberte-se, ressuscite-se. Projecte-se para
a eternidade. Com os profetas faça do lugar onde está a Terra Prometida; com Jesus, o Cristo, faça
da Vida Eterna a fé que transcende a História. Ah! O fim da História! O que será isso?
A Terra Prometida, do povo judeu, a vida eterna do judeu Jesus, duas ou uma só
Páscoa? Naquele ano, naquele momento, perante aquela multidão, naquele império, com aqueles
sacerdotes e sumo-sacerdotes, com aqueles zelotas a que chamaram insurrectos, aquela Páscoa
única marcou a História da Humanidade para sempre.

De Um Dia, Uma Vida
a. pinho da silva

Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te
demos de comer, ou com sede e te demos de beber? – Quando foi que te vimos sem tecto e te
hospedamos, ou despido e te vestimos? – E quando foi que te soubemos doente ou preso e
fomos visitar-te? – O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, que todas as vezes que isso
fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes.
(Mt 25, 37 a 40)
Largado o invólucro carnal e depois da tomada de consciência de que continuava
vivo, sim, mas em outro plano vibratório (o que levou anos a acontecer, pois ao não achar
correspondência entre o que julgava vir a encontrar e o que realmente encontrei, porque
materialista e baldo de esclarecimento, continuei a pensar-me no mesmo plano dos que se
encontram mergulhados na matéria), aquilo com que fui confrontado teve a ver com as obras
que pratiquei, boas e más – e com as que falhei por omissão. Vez nenhuma me foi perguntado o
número de velas que acendi nos altares, mas certamente tive presentes a acusarem-me as vezes
em que passei ao lado da fome, e outras situações de carência, e olimpicamente as ignorei.
Também não foram levadas em conta as coisas que fiz aparentando a mais genuína filantropia,
pois em última análise apenas serviram para promover a minha imagem e enaltecer o meu ego.
Dar as sobras pode ser soberba e quando tocam os sinos como trindades a anunciá-lo é sempre
fatuidade. Filantropia não é o mesmo que caridade. Não se perde o gesto na totalidade, mas
como referiu o Cristo governador da Terra, o nosso bom Jesus, já teve a sua paga quem recebeu
os louvores dos homens.
Bom samaritano? Sim, para os que estavam lá longe e não tinha de olhar olhos
nos olhos, em que uma única dádiva me desobrigava para o resto do ano – ou da vida. Agora os
que moravam mesmo ao lado necessitados de ajuda diária, isso já não era comigo, nunca era
comigo.
Bom samaritano? Até que seria, mas... e se a miséria era alcoólatra, mal cheirosa,
ou prostituía-se? Não, isso já não era comigo, nunca era comigo, pois podia eventualmente
manchar a minha reputação e diminuir-me na consideração social.
Bom samaritano? Pois... O meu problema é que esqueci-me de que um dos
pilares fundamentais da caridade é a indulgência para com as imperfeições dos outros; vai daí, a
pressa com que condenei os equívocos alheios sem cuidar dos meus, para que essa condenação
me desobrigasse de esclarecer, amparar, encaminhar.
Sem dúvida que há coisas na área da assistência social que não podia, nem me
competia fazer; mas, à custa de responsabilizar os organismos oficiais demiti-me da minha
própria responsabilidade, sendo muito piedoso durante meia hora ao fim de semana, mas nada
fazendo do que estava ao meu alcance no sentido de pôr o amor em movimento. E eu podia ter
feito tanto! Nem imaginam o quanto podia ter feito.
Um outro motivo de tristeza é ver o que fazem os herdeiros, ou outros legais
depositários, do dinheiro que deixamos. Santo Deus, é tão melhor ser pobre! Os pobres anseiam
ser ricos, ricos de dinheiro, mas eu que o fui e muito, repito: é tão melhor ser pobre! Há lá maior
riqueza do que a saúde, o trabalho e a alegria no lar?! E a inteligência e o amar e ser amado?!
Felizes os pobres em espírito, que são os que se acham desprendidos dos bens
materiais e se os têm deles apenas se consideram administradores, gerando trabalho e
mitigando a fome, o frio e a solidão de tanta criança e tanto idoso!
Já sei que quando regressar me espera uma vida de contar diariamente os tostões
para que não falte o pão. Que tiques de rico me acompanharão, isso ignoro. Serei resignado e
trabalharei honestamente, ou serei revoltado e quererei o dinheiro fácil? Que Deus me ajude e
ajude a todos.

Que fanatizados de seitas várias predigam apocalipses não espanta, faz
parte, porque, de ordinário, nas seitas não são cultivadas a razão, o bom
senso, a inteligência, coisas que já são apanágio, fazem parte da doutrina
espírita.
Ora surpreende que pessoas academicamente bem formadas e com
responsabilidades no espiritismo alinhem também elas em apocalipses
datados e predigam catástrofes de toda a espécie.
Em primeiro lugar o espiritismo não está cá para andar a meter medo
às pessoas mas sim para as libertar do medo; em segundo lugar, se lemos A
Génese sabemos que as grande transformações em curso são sobretudo
morais. Terramotos sempre os houve.
Não sei se os espíritas catastrofistas pretendem provar alguma coisa;
certo é que se expõem ao ridículo, com o prejuízo acrescido de fazerem passar
a ideia de que o espiritismo é apenas mais uma seita. Haja, portanto, juízo.
aps

Continua a velha tendência para a idolatria, apesar do avançar do
tempo, e dela também não se livraram os espíritas. Dos demais crentes e
seguidores de alguma coisa não me surpreende nem incomoda; dos espíritas
se deixou de me surpreender continua a incomodar, porque têm a obrigação
de fazer diferença.
E é assim que porque se idolatram homens e espíritos nem nos
damos conta, ou não queremos dar conta, dos pontapés nas canelas em vez
de na bola que médiuns e Espíritos dão – mesmo que a médiuns se queira
canonizá-los, repetindo processos por automatismos adquiridos nas
passagens pelas religiões dogmáticas, e os Espíritos tenham estado, alguns
dizem, presentes na Codificação (que não n’O Céu e o Inferno, onde qualquer
um podia ter contribuído), o que levanta questões sérias, como a de saber o
que se deve entender por espíritos superiores.
Ou talvez o cerne da questão seja esta humanidade ainda não ter
saído da adolescência: pensar que sabe tudo; permeabilidade à influência de
ídolos; dependência dos valores, conceitos e julgamentos do grupo;
instabilidade emocional; achar que vai salvar o mundo; egocentrismo.
E pronto, juntando e desdobrando estes ingredientes lá se vai o senso
crítico, que é “a faculdade de apreciar e julgar com ponderação e
inteligência”.
aps

“Infelizmente a maioria das criaturas não gosta de reconhecer os seus
limites. A vaidade e a ambição levam muita gente a dar passos mais largos do
que as pernas
permitem. É o que hoje vemos, de maneira assustadora, em nosso meio
espírita. Os casos de fascinação multiplicam-se ao nosso redor. Pessoas que
podiam ser úteis se transformam em focos de confusão e perturbação,
entravando a marcha do Espiritismo com a sustentação de teorias absurdas
que levam a doutrina ao ridículo.
Em nosso país esses casos se tornam mais graves por causa da falta
geral de cultura. As pessoas incultas e ingênuas se deixam levar muito
facilmente ao fanatismo, ante o brilho fictício de pessoas inteligentes e cultas,
mas dominadas por fascinações perigosas.
A mania de cientificismo vem produzindo grandes estragos em nosso
movimento espírita. Qualquer possuidor de diplomas de curso superior se julga
capacitado a transformar-se em cientista do dia para a noite. E logo consegue
uma turma de adeptos vaidosos, prontos a seguir o iluminado que lhes
empresta um pouco do seu falso brilho.O desejo de elevar-se acima dos
outros, conhecendo mais e sabendo mais, é praticamente incontrolável na
maioria das pessoas. O resultado é o que vemos. Há mais joio do que trigo em
nossa seara espírita.
A luta contra essa situação é das mais árduas. Mas, árdua ou não, tem
de ser enfrentada pelos que vêem as coisas de maneira mais clara. Temos de
ferir suscetibilidades, magoar os amores próprios de amigos e companheiros,
levantar no próprio meio espírita inimigos gratuitos, provocar revides
apaixonados. Mas, de duas, uma: ficamos com a verdade ou ficamos com o
erro, defendemos a doutrina ou nos acomodamos na falsa tolerância,
clamando por uma paz de pantanal, que nada mais é do que covardia e traição
à verdade. Aí estão, diante de nossos olhos, as fascinações da vaidade nos
empantanando os caminhos da evolução natural e necessária da doutrina. Ou
lutamos contra elas ou incentivamos a sua propagação e proliferação”

José Herculano Pires
In O Verbo e a Carne

2ª edição
“A ignorância das realidades da
vida
espiritual
traz-nos
desorientados, sem certezas que
possam satisfazer as nossas
necessidades mais íntimas. É de
suma importância saber o que
somos, de onde vimos e para
onde vamos, para passarmos na
vida
como
exemplos
de
serenidade, confiança, amor e
trabalho.
Aqui, deste lado da vida, homem
e pecador como qualquer de vós,
permito-me estas reflexões para
nosso crescimento conjunto.”

Coisa boa é aquela pessoa que não te chama de “meu irmão” mas que tu sentes, sem
sombra de dúvida, que te ama como tal. Quando aprendes a sentir e a distinguir a vibração de
quem se te apresenta, não há língua de mel que te iluda acerca do fel do coração.
Esta coisa boa, que tem forma de gente, não esgota a fraternidade na rotina discursiva e
podes comer carne e beber vinho sem que corras o risco de lhes provocar uma indigestão, nem tão
puco que com uma ou outra brejeirice lhes macules a santidade.
Coisa boa é aquela pessoa que não te chama “irmão” mas que vendo-te simples e humilde
não te trata como simplório nem cuida de humilhar.
Esta coisa boa, que é toda aquela gente que de irmão sabe sê-lo o que nasceu do mesmo
pai e da mesma mãe, alegra-nos o coração e dá-nos ânimo para aguentar os hipócritas que
rompem a língua com vocábulos substantivos e adjectivos de que desconhecem o significado.

