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Foi dia de Natal. E repito-me, perguntando: em quantos corações nasceu o Salvador?
E nestes tempos de fome, em que em muitos lares nada houve para pôr na mesa
(reparem, não falamos de coisas supérfluas como
“prendas”) para que Jesus nascesse nos corações bastava convidar uma família sem pão para a ceia de natal,
ou ofertar-lhe uma boa refeição.
“Quando que te vimos faminto e nu e doente e preso…”
“Sempre que o fizestes a qualquer um dos mais pequeninos foi a mim que o fizeste; e sempre que o não fizestes foi a mim que deixaste de o fazer.”
É muito bonito falar do espírito natalício, de filantropia,
de amor ao próximo, mas o que efetivamente vale é
fazer, e fazer em silêncio.
Jesus nasce assim, de um modo simples, obscuro,
humilde. O ouro e o incenso e a mirra são símbolos da
nobreza de caráter, da pureza de sentimentos, do sacrifício do egoísmo.
Jesus nasce nestes atributos – pelo menos, no esforço
comum ao bom espírita de se melhorar continuamente
visando ser nobre, puro, generoso.
Acabo como comecei: foi Natal?

Martin/aps

Sejam um elo da cadeia
Que ruma à felicidade
Irradiando a luz
Como assim fez Jesus
A toda a humanidade.
Caminhemos sempre unidos,
Em frente, sem cessar,
Ombros levantados,
Corações erguidos,
E o sonho assim se vai realizar.
Senhor, tu és a luz da nossa vida,
Senhor, tu és a força da nossa luta,
Jesus, divino mestre, nosso amigo,
Vivo exemplo p’ra nossa conduta.

A cadeia está aqui,
Lá fora, em qualquer lar;
Sejam sempre unidos
Para de Jesus falar.

Só tu és o caminho e a verdade,
A vida que nos enche de alegria,

Irmãos fraternos,

O farol que guia a humanidade,
A vitória feliz de quem porfia.

Exemplo de fraternidade,
Sejam humildes,

É em ti que espera todo o pobre,

Assim Kardec o codificou

Amigo em quem pomos confiança.

Na mensagem do Espírito de Verdade.

Por sobre as trevas e a dor do orbe
Não é um sonho, não,

Tua presença é nossa esperança.

Ser-se homem e ser-se luz,
Aceita este canto de louvor,

Basta criarmos cá dentro

Sublime espírito de luz superna,

A luz que irradia

A espargir cintilações de amor

À passagem de Jesus.

Nesta caminhada de vida eterna.
Se vos chamam utópicos
aps

Mostrai a realidade,
Falai abertamente, sem sofismo,
Sejais os redivivos,
Prova viva do espiritismo.
Ermin/L.L.

A grande força do Espiritismo consiste na liberdade de exame
A. Pinho da Silva

A grande força do Espiritismo consiste na liberdade de exame que ele deixa ao cuidado dos
seus adeptos. Todos os seus princípios podem ser discutidos e submetidos ao estudo.
Cada vez que essa experiência foi feita, ele surgiu mais forte e mais robusto dessa prova
temível.
Gabriel Delanne, O Fenómeno Espírita

Uma doutrina que tem como fundamental o livre-arbítrio só pode aplicar o livre exame
em relação a si própria; isso é coerência. Liberdade de exame esta que tem evidentes vantagens: obstaculiza o dogmatismo, logo, não se anquilosa no tempo, e permite sair do
domínio do acreditar para o do conhecer.
Esta liberdade de exame constitui em si uma força por aquilo que evidencia: a segurança de uma doutrina que sabe que transmite um conhecimento e já não uma crença, porque desde início submeteu-se à experimentação.
Sabendo que todo aquele que, de boa-fé, submeta a discussão e estudo os seus princípios vai tornar-se de adepto sem outro adjetivo em adepto fervoroso, sério e seguro, o
Espiritismo solicita-lhes esse trabalho, porque também ele vai beneficiar. E beneficia porque
esse estudo vai ainda uma outra vez demonstrar a validade dos seus princípios, os quais,
impondo-se progressivamente, atingem cada vez maior massa.
Esta liberdade de exame também ocasiona equívocos de interpretação. Se o estudioso tem humildade reconhecerá o equívoco; se é orgulhoso, incorre em erros que não reconhecerá, mas que os adeptos fervorosos, sérios e seguros facilmente perceberão.

Conceção da criança através dos tempos (II)
Cleide Arantes

De acordo com Del Priore (2004) surge a partir de então, também a preocupação com a
higiene e a saúde da criança. No Brasil, verifica-se esta inquietação acerca dessas atitudes,
após a chegada da corte portuguesa ao país em 1808. O maior cuidado com a higiene fez com
que as crianças tivessem maior chance de sobreviver. Consequentemente, sua morte passa a
ser vivida como um drama. Essa vontade de salvar a criança só aumenta ao longo do século
XVII. A família moderna, então, preocupada com o futuro dos seus filhos, tentará limitar sua
fecundidade. Essa mudança também pode ser percebida na inclusão de trajes próprios às crianças, assim como ciências e personagens aparecem no universo infantil, dentre eles, a psicologia, pediatria, pedagogo, professor, assistente social, juiz de menores, tornando, dessa forma, a
infância uma categoria particular. Essa nova perceção em relação à criança, considerando sua
individualidade, ocorre simultaneamente às mudanças culturais associadas à emergência de
uma vida urbana mais intensa na Europa. Tudo o que se referia às crianças e a família tornara
um assunto sério e digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas também sua simples
presença e existência eram dignas de preocupação. A partir do século XIX, o Estado quis melhorar a vivência da criança. Para fundamentar essa ideia, apontamos Badinter (1985):
No século XIX, o Estado, que se interessa cada vez mais pela criança, vítima, delinquente
ou simplesmente carente, adquire o hábito de vigiar o pai. A cada carência paterna devidamente
contatada, o Estado se propõe substituir o faltoso, criando novas instituições. (...) É verdade, não
obstante, que a política de assumir e proteger a infância traduziu-se não apenas numa vigilância
cada vez mais estreita da família, mas também na substituição do patriarcado familiar por um
“patriarcado de Estado.”
Então, para a nova sociedade que surgia impulsionada pelo capitalismo industrial e o liberalismo imbuído de suas consequências, proporcionaram a ocorrência de transformações que
influenciaram a vida das crianças. A infância passa, então, a se situar numa nova efetividade
social enquanto consumidor. Nesse novo contexto social, político, econômico, enfim, todas as
dimensões em que se insere o homem, surgem um variado mercado de produtos para a infância
como programas de televisão, desenhos animados, jogos, roupas, alimentos, brinquedos e
outros.

Embora tenham surgido
leis desde XIX na Europa para
a proteção da criança, até hoje
nem todas elas têm seus direitos assegurados.
Em 1959, foi proclamada
a Declaração Universal dos
Direitos da Criança, sendo que
o Princípio 1, reza:
“Todas as crianças, absolutamente, sem qualquer exceção, será credoras destes
direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça,
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou
social, riqueza, nascimento ou
qualquer outra condição, quer
sua ou de sua família.”
E mais recentemente, como fruto da Constituição Brasileira de 1988, foi criado o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) quando, pela primeira vez no Brasil, a criança é considerada um sujeito de direito. Mas não se pode esquecer que existem muitas infâncias dentro da
infância global. Verifica-se que, nem todas as crianças vivem a infância da mesma forma em
relação às condições sociais, culturais e econômicas.
As contradições e desigualdades constituem o “outro lado da condição social da infância
contemporânea”. Na sociedade globalizada, as crianças são vítimas da fome, inúmeras doenças, maus-tratos, abusos psicológicos, pedofilia, pobreza, exclusão, tráfico para prostituição
infantil ou pornografias.
Assim, enquanto na Antiguidade as crianças aprendiam tudo através das relações diárias
com os mais velhos, as relações eram mais próximas, a realidade no período medieval comprovava que não havia muito tempo por parte dos pais para dar carinho e dedicação aos filhos. Não
conseguiam perceber nelas a capacidade de pensar, querer e sentir. E, no princípio da Idade
Moderna, começa a existir uma segregação dessa criança havendo, inclusive ambientes diferentes, ou seja, aqueles destinados aos adultos e outros às crianças. A conceção da infância nesse
período remete a questão que, para ter uma boa educação, as crianças precisavam afastar-se
do convívio social do qual não pertenciam.
Atualmente, a criança parece se situar como um sujeito que detêm seu espaço na sociedade, um indivíduo exigente, questionador, possuidor de mercado consumidor, leis, programas
televisivos e ciências dedicadas a elas. Porém, muitas conceções permanecem presentes, ainda
que de forma disfarçada, em algumas crenças e práticas de nosso tempo.

“Costuma dizer-se que a esperança é a última a morrer,
mas no deprimido é a primeira vítima da doença.”

“(…) Sendo bem conhecida a enorme força inata do instinto de conservação, o
que fará com que haja pessoas que decidem pôr termo a esse bem precioso, a
vida? Não é, certamente, a miséria, a extrema degradação das condições de
vida, as agressões e a violência: foram excecionais os casos de suicídio entre
os detidos nos diversos campos de extermínio com que a História ficou tristemente assinalada. Também não são frequentes os casos em que se deteta
uma perda, frustração ou revelação de factos socialmente vergonhosos ou
marginalizantes, embora a literatura abunde em descrições deste tipo (…).
Ao contrário do que tem sido por vezes afirmado, é raríssimo o suicídio de
pacientes conhecedores da sua condição terminal. Então, qual a motivação
para o suicídio? O psiquiatra João Barreto, que dedicou especial atenção ao
estudo deste tema, conclui que cerca de 95% dos suicídios ocorrem em pessoas com perturbações psíquicas, nomeadamente de tipo depressivo. De facto,
a depressão grave acarreta consigo sofrimento insuportável, ao eliminar da
vida psíquica toda a satisfação, interesse, iniciativa e, sobretudo, esperança.
Costuma dizer-se que a esperança é a última a morrer, mas no deprimido é a
primeira vítima da doença. (…)”
Walter Osswald, Sobre a Morte e o Morrer, pgs. 49-50

O mundo e o seu sentido
Sara Rodi

Como é possível que me deleite todas as noites num sono profundo, quando ao meu lado
alguém chora sem uma cama onde dormir?
Como é possível que eu me enfarte de comida e ainda deite os restos no lixo, quando no
mesmo mundo que eu há milhões de pessoas a passar fome?
Como é possível que eu gaste milhares de euros em roupa e acessórios, quando ao meu
lado alguém tem frio?
Como é possível que eu me divirta tanto com videojogos de guerra, quando no mesmo
mundo que eu milhares de pessoas morrem todos os dias em guerras de verdade?
Como é possível que eu perca a noção do tempo num banho demorado, quando há
milhares de pessoas sem água para beber?
Como é possível que eu dependa de oxigénio para viver, e permita que todos os dias
milhares de árvores sejam abatidas?
Como é possível que eu saiba que todos os anos se despejam no mar mais de dez
milhões de toneladas de lixo, sem pensar que parte daquele lixo é meu?
Como é possível que o mundo precise tanto de mim, e eu passe os dias entregue a tudo
aquilo que me ajuda a esquecer que existo?
Como é possível que tudo isto seja um enorme absurdo, e eu continue a achar que não
posso fazer nada para o mudar?
Como é possível que eu releia o que escrevi e não grite "Basta"?

A vida não é assim tão complicada. Ela só tem de fazer sentido...

Vindos de Januária - 19
Romance mediúnico

Livro II

João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

XXI

Ah, Portugal, lá se foi o teu ouro! Foste
espada e agora tens de ser cruz!

E um belo dia lá fomos nós até Portugal.

Mas quão belas são as montanhas!
Quantos de nós ainda não tínhamos
andado em transporte aéreo! Era ver-nos a
E as praias, onde os homens sonham e
espreitar para os horizontes amplíssimos quais choram, quão belas são também!
crianças maravilhadas. Até aqueles mais sisudos e de coração fechado tinham nos olhos um
(De passagem por Lisboa, houve quem
brilho de alegria irreprimível.
quisesse ir ditar uns versos a um determinado
Fomos a Portugal e a todos nos parecia
médium poeta.)
ser a primeira vez. Mas, na verdade, sondando
os tempos imemoriais, já todos lá houvéramos
estado e vivido. Em diferentes épocas, certaEntusiasmados regressamos a Januária,
mente, mas o extremo ocidental da Europa não conjeturando já sobre a nova etapa que, sendo
nos era virgem – e, em maior ou menor grau, aventura, esperávamos venturosa, lá onde se
todos lhe éramos devedores.
ouvem as micro-ondas de Atlântida e em
Fomos a Portugal e em lá chegados fica- sonhos navegam fenícios e no esforço se doem
mos boquiabertos com o trabalho dos Constru- lusitanos.
tores, que erguiam a colónia de uma beleza
Eia, aqui vamos nós, de peito aberto,
ímpar. A geometria era perfeita. Vista de alto jubilosos soldados do Cristo!
semelhava-se a um cristal de água sob o efeito
de amoroso pensamento; ai, era uma roda de
leme octogonal.
Mais
adiante
detalharemos.
E
fomos ver a
freira
que
agora
era
António M.
e
esperamos
pelo
seu
sono
para
uma
série
de
abraços. E
fomos
ver
Rosa também.

XXII
Do caderno de Arvi
Lição sobre mediunidade

nitude da utilidade relativamente aos demais,
porque o seu portador já iluminado iluminará
quem do seu serviço possa tirar partido, sejam
os Espíritos em dificuldade, sejam os homens
igualmente em necessidade de esclarecimento,
consolação, certezas.

A mediunidade ao pôr o seu portador em
sintonia com o Cosmos permitir-lhe-á a comuFoi dito que o primeiro destinatário da nhão com o inusitado, o belo, o grandioso. Este
mediunidade, da sua ação e consequências, é contacto o transformará, porque ninguém de
bom senso desejará manter-se na região da
o próprio médium.
sombra e da dor depois de ver região de luz, de
Antes de pensar pô-la ao serviço dos paz, de harmonia.
outros, pensará em pô-la ao seu próprio serviE o médium que atinja este objetivo não
ço, isto é, tirar os ensinamentos que a mesma
descansará,
pela natureza e força das próprias
proporciona, dado o intercâmbio que se estabecoisas,
enquanto
não partilhar as sublimidalece com outras realidades e dimensões.
des a que pôde aceder. E servirá mais e
A mediunidade servirá (a mediunidade melhor. Podemos dizer que assim desincumbecom Jesus) para a auto iluminação que impor- se da sua missão.
ta, para a auto transformação que se faz
necessária.
CONTINUA
Depois, só depois, é que cumprirá a ple-

O VÍCIO DA CRÍTICA/O CISCO NO OLHO
Arlindo Pinho
“Todos

tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar; todos
tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a
vós mesmos?...” (ESE cap. X , item 8)

Aqui poderíamos ainda aplicar outros ensinos e alertas do Divino Mestre, quando disse:
“vós vedes um cisco no olho do outro e não enxergais uma trave no vosso?”, Ou ainda: “com a
mesma medida com que medirdes também sereis medidos”. Ou também: “A sementeira é facultativa; a colheita é obrigatória”. E mais poderiam ainda ser encontrados, assim como vários ditados populares que também aqui poderiam ser aplicados.
O vício da crítica pela crítica, sempre negativa e sem jamais ser acompanhada por uma
solução ou um trabalho para melhorar, é ainda um vírus a combater na maioria dos homens.
Este, como outros vícios que implicam passar as culpas para os outros, sem qualquer análise,
leva-nos a um retardamento no nosso próprio progresso, pois todos de alguma forma temos culpa no que acontece à nossa volta e que envolve a sociedade em que estamos inseridos. Se
estamos aqui e agora, de alguma forma temos culpa nos processos que deram origem a isso.
Não nos lembrando de nada, e preguiçosos até em meditarmos sobre cada acontecimento
que ocorre à nossa volta, fazemos o que achamos mais simples e menos trabalhoso, mantendo
com isso ao mesmo tempo o vício milenar de criticar e empurrar as culpas para os outros, não
vá alguém lembrar-se de culpar-nos também a nós.
Desse modo, criticamos desde aquele que tenta ajudar o próximo, até ao Governo e a Divina Providencia; a uns, porque não queremos ter o trabalho de também ajudar, e desculpamonos pondo defeitos nesse trabalho, dizendo que não há condições de o fazer; a outros porque
não nos dão o que queremos sem trabalho ou merecimento.
Criticamos o palestrante, porque deveria ser mais convincente e ter uma narrativa menos
enfadonha, que deveria ter um vocabulário mais rico e mais técnica para falar em público, para
que prendesse mais a atenção dos ouvintes, no entanto de modo algum nos dispomos a ler e
estudar, e muito menos a falar em público, para colaborar
nessa magnífica tarefa de esclarecer e ensinar, retirando
crenças negativas e outras informações que apenas bloqueiam a nossa vida.
Criticamos o administrador dos serviços, dizendo que
ele é intransigente e orgulhoso, e que deveria ser mais
humilde e compreensivo no trato com os seus colaboradores,
no entanto não nos dispomos também a usar dessa mesma
humildade exigida no trato com os nossos semelhantes, continuando a apontar o cisco no olho dos outros sem ver a trave no nosso.

Criticamos as condutas dos outros,
dizendo-as inadmissíveis, como que nós
jamais cometamos erros, no entanto dia após
dia os erros fazem parte de muitas de nossas
ações, pois não somos perfeitos ainda.
Criticamos as obras de assistência
social, dizendo que isso requeria um extremo
rigor e técnicas apropriadas para que fosse
atingido um fim justo, no entanto não estendemos uma mão sequer para melhorar a vida
de qualquer necessitado.
Criticamos o governo do país, acusando
os ocupantes dos cargos governamentais de
corruptos, maus servidores, não confiáveis, e
que assim a nação não está apenas em crise, mas sim em completo caos, no entanto
não nos dispomos sequer a cooperar na nossa própria comunidade, dizendo que a responsabilidade de o fazer é dos governantes,
com isso desculpando a enorme preguiça e
má vontade de colaborar num trabalho em
benefício de todos.
Na dor e sofrimento, criticamos a vida, dizendo-nos desamparados e abandonados por
Deus, no entanto não nos dispomos minimamente a renovar o nosso interior, examinando os
vícios e atitudes negativas que temos, e que apenas atraem outras forças negativas, e que por
isso deveriam ser eliminados de nós, pois só após esse trabalho poderemos ter direito a uma
vida com algo de melhor.
Total incoerência é a nossa, apenas os lábios se mexem para criticar e pedir, e muito raramente nos dispomos a agir para conseguir melhorar e ajudar a melhorar, esquecendo-nos que
tudo e todos estão interligados, e que a nossa melhora também depende da melhora dos outros
e de tudo.
Paremos um pouco para refletir profundamente nas críticas que fazemos e na colaboração
que não damos, pois tudo isso dificulta a nossa transformação, evolução e progresso da nossa
existência.
A nossa melhoria, assim como a do ambiente que nos rodeia só pode melhorar estruturada
numa profunda reflexão, e na reparação dos nossos próprios erros. Mais uma vez podemos citar
um dos ensinamentos que nos deixou Jesus: “O céu está dentro de cada um de nós”. Cabe-nos
limpar o lixo que se encontra no caminho, para chegar até ele.
Neste novo ano que agora se inicia, tentemos fazer uma promessa a nós próprios: ir eliminando esse lixo na forma de críticas, orgulho, vaidades, preconceitos, e todos os outros vícios
negativos, mesmo que apenas de ordem física, para que no próximo ano possamos iniciar o
novo ano seguinte com um pequeno raio de luz que já espreita do céu que queremos alcançar.
Bom e proveitoso ano de 2014 para todos.

NOTICIÁRIO DE DEZEMBRO
Dia 7: Tivemos connosco Nelson Silva, do Centro de Cultura Espírita Mar de Esperança, Ílhavo

Dia 8: Assembleia Geral da ACEMI

Dia 27: Tivemos connosco Paulo Costeira, da Associação Social Cultural
Espiritualista, Viseu

