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O Luto que ninguém vê
Margarida Azevedo

A perda de alguém é sempre uma dor que cai bem fundo e que não se
explica. Sabemos que vamos morrer, sabemos que os entes queridos, um dia, partirão
também. Espera-nos, portanto, alguma solidão, alguma saudade; aguarda-nos uma tristeza
que pode ter repercussões inesperadas, imprevistas.
Por outras palavras, vivemos a permanente impotência contra a dor
sentimental quando a morte arrebata, gloriosa, aquele ou aquela que nós pensamos que ela
não tinha o direito de LEVAR. É a sensação de furto, uma invasão sem pudor, o ridicularizar
de lutas e labutas na ânsia de uma vida com mais sentido.
No entanto, por uma razão qualquer, um fundamento que espelha a nossa
desumanidade, e não mais que isso, não lamentamos a morte daqueles que rotulamos de
ignóbeis, aberrações frívolas do humano, “os que envergonham a nossa espécie!”, diz-se.
Há os que merecem morrer, porque há os que não deviam ter nascido, os que
estão a mais. E há os que felizmente morrem antes de nascer. Os abortados que viriam a dar
grande trabalho aos progenitores, com as suas deficiências, as malformações. “Ah! Ainda
bem que Deus se lembrou deles a tempo. Grande felicidade.”, diz-se também.
Tudo se passa como se viéssemos a um mundo que nos promete a imunidade
à dor, que nos dota de poderes decisivos e selectivos, de tal forma que nos dá carta branca
para seleccionarmos quem deve morrer, quem deve nascer, que mortos devemos chorar.
Os vivos têm-se por favorecidos ou privilegiados, os escolhidos de uma
selecção rigorosa, apesar da mistura de caracteres tão diferenciados. Não importa.
A frieza da sociedade cria excedentários e limita a dor da morte aos que julga
merecerem-na. Que dirão os casais, que planearam um filho, que fizeram projectos para a
sua vida, planos de educação, enfim, os cuidados que pais dedicados têm para com os
filhos, e vêm o seu filho morrer ao terceiro ou quarto mês de gestação!? Que pensarão os
pais dos que morreram em prisões, quantos na esperança na modificação do(a) seu/sua
filho(a), e cuja tristeza, o vazio, aquele abraço que se esperava acontecer impregnado de
arrependimento, aquele abraço que morreu nas paredes frias e impessoais da prisão e que
jamais saiu de lá…
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Tudo tem direito ao luto, porque tudo tem uma identidade; tudo acontece
em comunidade, tudo é parte integrante do mesmo, responsabilidade do colectivo. São as
famílias que choram em silêncio, ou na vergonha, ou na solidão, choram o desespero, a falta
de amor, a indiferença; choram o seu não direito à dor, à perda, ao direito de dizer que
amaram perdidamente aquele que não chegou a vir totalmente ao mundo, aquele que,
embora nele, se recusou, por razões perdidas nos mistérios da vida, a aceitá-lo, experienciálo como fonte do indefinido.
A sociedade criou lutos clandestinos. Para esses e respectivas famílias, a
nossa prece:
Lembra, Senhor, a esta humanidade os seus deveres para contigo
Somos homens e mulheres numa realidade frágil e perecível
Estamos perdidos entre a transcendência e a imanência
Entre a vida e a morte, o visível e o invisível
Que não sejamos coniventes com a indiferença
Que nos sintamos existencialmente implicados na vida
Torna visível a estrada gloriosa que conduz ao Teu reino
Consola as famílias que choram os seus filhos perdidos
Os que não chegaram a nascer, os que nasceram e não souberam viver
Conduz ao arrependimento todos os que agiram contra a Humanidade e contra Ti
Liberta-nos da fatalidade do luto
Conduz-nos à graça da perpetuidade da vida
Aos esplendores da certeza do reencontro universal
Tu, que és puro amor, pura verdade, vida cósmica
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O Tempo
Gonçalo de Pinho

Conta e Tempo
Deus pede estrita conta de meu tempo.
E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta.
Mas, como dar, sem tempo, tanta conta,
Eu, que gastei, sem conta, tanto tempo?
Para dar minha conta feita a tempo
O tempo me foi dado, e não fiz conta.
Não quis, sobrando tempo, fazer conta.
Hoje, quero fazer conta, e não há tempo.
Oh, vós, que tendes tempo sem ter conta,
Não gasteis vosso tempo em passatempo.
Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta!
Pois, aqueles que, sem conta, gastam tempo,
Quando o tempo chegar, de prestar conta
Chorarão, como eu, o não ter tempo…
Soneto escrito no séc. XVII por António da Fonseca Soares (Frei António das Chagas),
publicado na “Fénix Renascida”.
O tempo, tal como o espaço, é uma palavra definida por si mesma: só estabelecendo a
sua relação com o todo infinito conseguiremos fazer uma ideia mais justa dele.
O tempo não é senão uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias; a
eternidade não é susceptível de nenhuma medida, do ponto de vista da sua duração – para ela não há
começo nem fim, para ela tudo é o presente.
Após o silêncio, a primeira hora de uma terra isolada soa no relógio da Eternidade, o
planeta move-se no Espaço e, desde então, existe tarde e manhã. Além da terra, a eternidade jaz
impassível e imóvel, embora o tempo caminhe em outros mundos.
Sobre a terra, o tempo a substitui e, durante uma série determinada de gerações, serão
contados os anos e os séculos.
O tempo é ainda a sucessão das coisas; é ligado à eternidade da mesma maneira que
essas coisas são ligadas ao infinito.
Porque é que o tempo, às vezes, parece parar?
Segundo a investigadora Jennifer Aaker, em notícia publicada pelo Huffington Post, num
momento em que nos sentimos plenamente bem e temos a sensação de que o tempo parou, esses
momentos de “espanto” estão ligados a um fortalecimento do sistema imunitário, uma redução no stress
e a uma melhoria da criatividade e satisfação. “Estes momentos influenciam a nossa percepção do tempo,
aumentando a nossa concentração no momento presente – tendemos a estar mais cientes das nuances
das nossas emoções, das sensações físicas e aspectos mais ligados ao ambiente que nos circunda. A nossa
experiência é segmentada em partes com maior significado, dando a sensação de que o tempo fica mais
longo”.
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A sabedoria popular regista muitos e variados conceitos sobre o tempo. Citamos
alguns:
Tudo vem a seu tempo…
Tudo tem um tempo certo para acontecer…
Dar o tempo necessário (para crescer, brotar, florescer)…
Esperar o tempo certo (p’ra plantar, p’ra colher, p’ra agir, p’ra seguir, p’ra aprender)…
Pitágoras (o do teorema) já dizia que, “com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e
bem feito”.
Folheando alguns livros espíritas, nomeadamente da colecção ditada pelo Espírito
André Luís e a segunda parte da obra “Céu e Inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo”,
deparamos com depoimentos de espíritos desencarnados, lamentando o tempo perdido em suas
existências. Tempo mal aproveitado, em desfavor de si mesmo ou dos outros, corresponde a
tarefas não cumpridas e, segundo Emmanuel (Espírito), constitui a maior vergonha para o espírito
desencarnado, quando retorna ao plano espiritual.
Da maneira como encaramos a vida aqui na terra depende o uso do tempo. Para os
materialistas, por não aceitarem a continuidade da vida após a morte do corpo e por não
admitirem as múltiplas existências para a alma, importa-lhes apenas prolongar a vida e gozar essa
existência ao máximo.
Urge aproveitarmos bem o tempo que nos é concedido pela Providência Divina.
Passamos pela vida, muitas vezes, sem perceber a importância que cada minuto
tem para nós. Esses minutos são cedidos por Deus para nos ajudar a sermos melhores, mais
inteligentes e conscientes.
E finalizo este modesto e despretensioso ensaio sobre o tempo, citando Chico
Xavier:
“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode
recomeçar agora e fazer um novo fim”.
(Fontes consultadas, além das personagens citadas:
“A Génese” e “O Céu e o Inferno”, de Allan Kardec
Blog “Entendendo a Doutrina espírita”, por Leontina R. A. Trentim
“Tempo: concessão divina”, por Grupo Espírita Allan Kardec
“O Espírito e o Tempo”, de J. H. Pires
“O Consolador”, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier)
Este texto foi redigido em profundo desacordo e intencional desrespeito pelo novo Acordo
Ortográfico.
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150 ANOS DE O CÉU E O INFERNO
O Céu
António Soares
A palavra Céu mostra o espaço que circunda a Terra, aquela parte que está acima do
nosso horizonte. Tem origem no latim Caelum, formado do grego Coilos, que quer dizer côncavo, pois,
o Céu que nós sempre conhecemos parece uma enorme concavidade.
Os antigos acreditavam na existência de vários Céus sobrepostos, tendo a Terra por
centro. Os vários Céus assim escalados, davam origem aos diversos degraus da Felicidade. O último
deles seria o abrigo da Suprema Felicidade.
Naquele tempo uma opinião comum afirmava existirem sete céus, o que ainda hoje
nos leva a ouvir a expressão “ estar no sétimo céu”, o que significa a máxima felicidade eterna. Por
exemplo: para os muçulmanos existem nove céus, sendo que em cada um se vai aumentando a
felicidade dos crentes. A teologia cristã reconhece três céus; o primeiro é a região do ar e das nuvens,
o segundo, o espaço em que giram os astros, e, o terceiro a morada do Altíssimo, a habitação dos que
O contemplam face a face.
Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com qualidades para o
conhecimento e para progredir, tendo para isso o seu livre – arbítrio. Na sua caminhada progressiva
foram adquirindo conhecimento, faculdades, que os levaram a entender que afinal a Terra não é o
eixo do Universo, mas sim um astro como os demais que vagueiam na imensidão , que o Sol não é
mais do que o centro de um turbilhão planetário, de que as estrelas são outros tantos sóis em torno
dos quais giram mundos sem conta. Neste conjunto maravilhoso, regido pelas Leis da Sabedoria e
Omnipotência do Criador, percebemos que a Terra não é mais do que um pequenino ponto quase
invisível. E então perguntamos: Porque Deus faria da Terra o único planeta com vida? Agora com os
novos conhecimentos científicos o homem sabe que existem outras formas de vida noutros mundos.
Mas, com esses conhecimentos a crença do Céu não se desvaneceu, apenas passou a ser a região
estrelar como sendo o Céu. Mas onde está ele?
O Espiritismo chega à conclusão de que o Céu não é um local delimitado, circunscrito,
mas, decorrente do trabalho vibratório intimo do homem. Mostra que o homem é formado por
corpo, Espírito e perispírito. O Espirito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro
material de que o Espirito se serve temporariamente para cumprir sua missão na Terra e executar os
trabalhos necessários ao seu adiantamento. O perispírito é a substância semimaterial que serve de
capa ao Espírito e que o liga ao corpo. O corpo depois de usado destrói-se e o Espirito sobrevive
envolto pelo perispírito. Sem o espírito o corpo é somente matéria inerte como se fosse um
instrumento sem bateria. Ao contrário , o espírito sem o corpo é tudo; a vida e a inteligência. Este
deixando o corpo passa ao mundo espiritual onde avalia a ultima existência e projecta uma nova
reencarnação .
Assim existem duas realidades vibratórias. Corporal composto por espíritos
encarnados e a espiritual formada pelos espíritos desencarnados. A corporal devido à materialidade
estão ligadas à Terra ou a qualquer globo. A espiritualidade movimenta-se por toda a parte, tanto na
matéria como no espaço sem limite. Conforme o seu grau evolutivo, a sua locomoção tanto é feita
penosamente como transpõe distâncias com a rapidez do pensamento. As penas e os gozos são
inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um tira de si mesmo a sua felicidade ou a sua
desgraça e, estando em toda a parte não existe nenhum lugar fechado ou circunscrito a essas duas
situações. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes, mediante o maior ou menor
adiantamento do mundo em que habitam.
Assim nessa imensidade ilimitada, o Céu está em toda a parte. Sem contornos e sem
delimitações. Os mundos adiantados, são as Últimas Estações da sua caminhada, as quais serão
abertas pelas virtudes e cerradas pelos vícios.
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Sabe Deus!
Joana Carvalho

“Sê tolerante, porque não tens a
certeza de nada!”
Fernando Pessoa

Sabe Deus daquele que maltrata a colega na escola e é maltratado em casa!
Sabe Deus daquele que se suicida e que aparentemente tem uma vida desejada por todos,
mas que sofreu todos os dias conflitos interiores!
Sabe Deus daquela mãe que abandona porque não tem dinheiro para cuidar do filho!
Sabe Deus daquele que teima em todos os dias cometer o mesmo erro mas só o faz porque
nunca ninguém lhe disse que está a agir incorretamente.
Sabe Deus das perturbações que sofre aquele que assassina o familiar, o amigo, o vizinho…!
Sabe Deus daquele que sofre dores atrozes e que passa os dias com um sorriso na cara.
Sabe Deus! Sabe Deus! Sabe Deus!
Todos os dias chegam até nós histórias assim e o que fazemos? Julgamos. “Devia morrer
também. Devia acontecer-lhe igual…”.
Peguemos num caso recente: o caso de bullying que as raparigas fizeram a um rapaz na
Figueira da Foz. Acaso não foi a atitude geral exatamente a mesma que as raparigas tiveram?
Acaso essas raparigas não foram exatamente vítimas de bullying pela sociedade? Onde anda a
nossa tolerância? Onde fica a nossa condescendência no meio de isto tudo?
De julgar somos todos capazes, e de tolerar?
Se pensarmos que as pessoas vivem em dificuldade, têm problemas familiares, de saúde,
psicológicos… E não, não estou a tentar desculpar as faltas alheias. Nós próprios temos
atitudes incorretas ou porque estamos num dia não, ou porque estamos doentes… O que
esperamos dos outros nesses dias?
Matar, abandonar são coisas bem mais graves. E depois? Já pensamos que por trás disso
também estão coisas bem mais graves que um dia mau ou uma constipação que nos faz ficar
mal dispostos o dia todo?
Tolerar não é concordar com a atitude de outro. É entender o problema ou atitude do outro. É
ter a paciência necessária para compreender e não para julgar. É aprender a conviver, é
adaptar-se às circunstâncias de uma forma positiva.
Como diz o espírito Emmanuel no livro “Plantão de paz” psicografado por Chico Xavier:
“Tolerância é caminho de paz”.
Por isso, toleremos mais e julguemos menos, porque só Deus sabe o que está por trás de tudo
e no fim de contas nós achamo-nos cheios de certezas e não temos é a certeza de nada.
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Carolina Fortuna (DIJ-ACEMI)

“Não são as asas que fazem o anjo.”
A alguns séculos atrás muitas crianças perdiam a vida por questões de saúde,
doenças incuráveis, como a peste. Com o avanço da sociedade e da tecnologia, muitas dessas
doenças que pareciam não ter cura começaram a ter. Mas mesmo assim, ainda hoje muitas
crianças falecem por questões de saúde graves e outras por questões sociais, como é o caso
de alguns países em que matam as crianças do sexo feminino por exemplo, logo quando
nascem.
Porém a sociedade está a evoluir, e com essa evolução, o desejo das coisas
mudarem nessas sociedades.
Como sabemos, seja por experiência “própria”, casos próximos a nós, ou não,
há aquelas crianças que perdem a vida mal nascem, e há as que ainda chegamos a conhecer.
Perder um filho é sempre uma experiência dolorosa, ainda mais quando este acaba de
nascer, é uma criança, e por vezes no nosso quotidiano ouvimos pessoas a dizer que eram
anjinhos que tinham de vir à Terra cumprir a sua missão, e mal ela se encontrou cumprida
voltaram para um sítio melhor. Mas será mesmo assim? Seriam essas crianças “anjinhos” sem
asas?
Muitas pessoas podem pensar que por serem recém-nascidos, por serem
crianças, o seu espírito talvez não seja tao evoluído, mas isso não é verdade. Por vezes, com o
crescimento destas observamos formas de estar, de falar que são “evoluidas de mais” para
uma criança, vemos que o seu espirito é mais evoluído do que pensávamos, chegando até
por vezes, a ser mais evoluído do que o dos próprios pais. Ao responder à pergunta de Allan
Kardec se “o Espirito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai?” os Espíritos
confirmam-nos isso mesmo ao dizer que “isso é bastante frequente; não o vedes tantas vezes
na Terra?”.
Então, sendo assim, “o Espírito de uma criança morta em tenra idade é tao
adiantado como o de um adulto?”; a resposta é que às vezes pode ser bem mais evoluído do
que o de um adulto, “porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências,
sobretudo se progrediu”. Com isto vemos as nossas “dúvidas” anteriores confirmadas.
Mas quando isto acontece, os pais demoram a aceitar, ou chegam a não
aceitar se quer. Porque é que aquilo aconteceu? Porque é que LHES aconteceu? Porque é que
mal viram aquela “nova” parte deles, ela lhes foi retirada? Montes de perguntas inundam a
razão dos pais que perdem um filho. Daqueles pais que pensavam que nunca tal coisa lhes
iria acontecer. Daqueles pais que pensavam que só acontecia aos outros. Que não se
lembravam que nós somos os “outros” dos outros.
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Qual a razão da tão reduzida estadia na Terra? Qual a razão do pouco tempo de
vida daquela criança? Daquele anjinho sem asas? “A duração da vida da criança pode ser, para
o Espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e a sua morte é
frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais”. Ou seja, a morte da criança pode
dever-se a uma prova ou expiação que os pais tenham que cumprir, ou pode ter sido devido a
alguma falta por parte do Espírito que iria nascer, pode ter colocado um fim à sua vida numa
existência anterior, pode ter desencarnado cedo de mais por alguma razão e agora tinha que
vir acabar aquele tempo de vida que lhe restava. Há sempre uma razão.
Mas será que, no fim de contas, essa criança, esse “anjinho sem asas” era
mesmo um anjo? Um ser superior? Será que “o Espírito da criança que morre em tenra idade,
não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores?” ao que os Espíritos nos
respondem que “se não o fez, o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas
que deve sofrer. Se é puro, não é pelo facto de ter sido criança, mas porque já se havia
adiantado.” . Isto é, uma criança que perde a vida não passa a pertencer a um grau superior
apenas por isso. Pode ou não ser superior mas devido aos seus esforços, às suas provas e
expiações.
No fim de tudo isto, “em que se transforma o Espírito de uma criança morta em
tenra idade?” e a resposta: “recomeça uma nova existência”.
Concluindo, o facto de se chamar “anjinhos” às crianças, penso que é um termo
aplicado corretamente, no sentido em que são puros ao nossos olhos, inocentes, mas como
vimos, podem não ser “anjos” no sentido literal da palavra.
Devemos manter a mente aberta e tentar compreender porque estas coisas
acontecem, e outras que envolvam os filhos, por exemplo. Os filhos não são realmente
“nossos” e devemos lembrar-nos sempre que as coisas não acontecem apenas aos outros, que
nós somos os “outros” dos outros e tentar compreender o sentido das coisas, como disse.
E sim, são anjinhos porque voltam à Terra com o intuito de evoluir, de melhorar,
não só o seu Espírito como os dos que o rodeiam. São anjinhos, porque são bons, inocentes,
puros, e tudo o resto, aos nossos olhos. Então,
“não são as asas que fazem o anjo”.

9

Ser Espiritual – A Nova Etapa do Homem
Arlindo Pinho

Todos os que seguem minimamente a trajetória evolutiva do homem, desde o
surgimento da vida á face da Terra, já ouviram com toda a certeza por mais do que uma vez falar da
nossa passagem pelos minerais, pelos vegetais e pelos animais irracionais, até atingirmos a fase atual de
animal racional. O que vem em seguida será o homem como Ser Espiritual.
Não foram nem são caminhos fáceis nem rápidos; cada etapa demorou milhões de
anos. Esta nova, que já iniciamos, embora não nos parecendo tão difícil e distante á primeira vista, exige
no entanto, para assentar as suas bases, grandes sacrifícios, renuncias e muitas dificuldades, que como
também é normal, e sempre foi assim em todas as etapas, maiores para uns que para outros,
dependendo sempre da forma como iremos aplicar a vontade e a razão, no entanto, difícil para todos,
pois alem de exigir renuncias sobre coisas que gostamos a nível material ou físico, exige também vitorias
sobre algumas faculdades que foram importantes e grandes conquistas até aqui, que nos
acompanharam e pelas quais lutamos durante milénios para adquirir, mas que agora terão que ser
arquivadas e substituídas por novas capacidades e assim podermos alçar a voos mais altos na escalada
para a perfeição.
O homem é um ser que se vai espiritualizando, mas para alcançar essa fase, há que
vencer o império dos instintos e estabelecer o reinado da razão em perfeita união com o coração ou
sentimento, porque a razão tem que ser sentida, não pode ser apenas uma dedução lógica, mas sim e
também, aceite e compreendida pelo coração, só assim as aquisições compreendidas pelo intelecto
passam a fazer verdadeiramente parte de nós. O instinto representa o domínio da carne; a razão o do
Espirito. Tivemos etapas em que o instinto tinha a primazia: época da irracionalidade. Já na etapa
racional, o despotismo do instinto é fonte de todos os males; o animal tem no instinto o seu guia; para o
homem o guia deve ser a razão sentida. Sempre que o homem abandona a razão para seguir o instinto,
erra e sofre; erra porque já possui as condições para se orientar, e deixa-se levar ao sabor das marés
que o desviam do roteiro evolutivo da vida, e sofre porque sabemos que a causa da dor tem sempre por
base os nossos erros.
O desenvolvimento da inteligência, da razão, da vontade e dos sentimentos vai fazendo
recuar o instinto, mas para isso, há que vencer o corpo, ou a carne; falamos deste tema por outros
motivos no ultimo artigo (boletim de junho), mas nunca é demais voltar a frisar o que é uma
interpretação equivocada dos ensinos do Mestre Maior, e para que não continuemos a cometer erros
graves como tem acontecido ao longo dos seculos por incentivo e apoio de algumas religiões, que não se
deram ao trabalho de repensar, pela razão, agora já mais desenvolvida, aquilo que estavam a ensinar, e
poderem assim chegar á conclusão de que não souberam inicialmente interpretar as palavras do
Mestre, a nível Espiritual. “Quem tem ouvidos de ouvir oiça”, alertava Ele. Apesar desta celebre frase,
que repetia no final de cada discurso, sempre que falava de coisas relacionadas ao Espirito e para o
Espirito, através de linguagem metafórica, utilizando uma relação do mundo material, para que fosse
interpretada a nível espiritual daqueles que tinham “ouvidos de ouvir”. Como a maioria não tinha esses
ouvidos, lá se foi interpretando, cada qual á sua maneira, infelizmente mal, e principalmente por
aqueles que deveriam ser os guias para o caminho espiritual, os Sacerdotes da época, se bem que Ele já
criticava os seus procedimentos. Talvez até um pouco por isso também, nem sequer eles se
preocuparam em entender o verdadeiro sentido das suas palavras, até porque para eles, Jesus
representava a força inimiga de todos os seus interesses. Pena é que muitos seculos depois
continuassem sem se preocupar em analisar os ensinamentos e tivessem criado conventos para que
muitos se enclausurassem como verdadeiros reclusos nas celas, pensando com isso apressar a sua
espiritualização e a purificação de suas almas.
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Enganaram-se redondamente, pois fizeram exatamente o oposto, atrasando esse
glorioso dia. Já o dissemos: não é fugindo da sociedade e se isolando egoisticamente entre quatro
paredes de um cubículo, que aceleramos a nossa evolução espiritual; esses fugitivos perdem a
oportunidade de progredir porque evitam as lutas, e é enfrentando os inimigos íntimos, através das
lutas diárias nos afazeres do dia-a-dia, que conseguimos vencer o orgulho, o odio, a vaidade, a
arrogância e tantos outros vícios e tendências negativas ou de ordem inferior, para irmos
conquistando ao mesmo tempo algumas virtudes, que nos servirão de alavancas para subirmos
novos degraus na escada da evolução, e ao mesmo tempo, também colaborarmos com a vida, as
Leis e o Amor de Deus por todos nós.
Os tabernáculos eternos não se abrem com gazua, e que mais não é o que esses
fazem, tentando abri-los com chave falsa e sem qualquer preparação para la entrarem. O corpo e
os instintos enfraquecidos através de jejuns e outros sacrifícios contínuos, não estão vencidos,
acham-se apenas impossibilitados de se apresentarem, através de processos anormais, e, por isso,
condenáveis.
Não foi isso que Jesus nos ensinou, e muito menos exemplificou, pelo contrário
deu-nos indiscutíveis exemplos de sociabilidade, tomando parte em festas e jantares, e convivendo
com os chamados pecadores, apesar de todas as censuras da classe sacerdotal. “Eu vim para os
doentes”, afirmou Ele por mais que uma vez.
“Se alguém vem a mim e não renuncia a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e
irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo… Assim, pois, todo aquele que dentre
vós não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quem tem ouvidos de ouvir
oiça”, quem for capaz, penetre o sentido destas palavras porque o meu ensino não está na letra
que mata, mas sim no espirito que vivifica.
Temos aqui a famosa frase, a fechar seu discurso, e, é aqui, neste discurso, que
grandes e graves erros de interpretação foram cometidos. Foi interpretando á letra que mata, que
verdadeiros crimes foram praticados.
A filha que abandona seus pais, irmãos, familiares, o lar e a sociedade, para
sepultar-se num convento, comete um ato de fanatismo. Ela não renunciou a tudo isso no sentido
que o Mestre preceituou, pelo contrário deixou de cumprir os seus deveres junto á família,
fazendo-os sofrer, e fugindo às lutas e vicissitudes da vida humana e social. O abandono da família
e o seu enclausuramento são mais um delito que uma virtude. Já nos dizia o apóstolo João com
toda a sabedoria: "se não amas o teu irmão que vês, como amarás a Deus que não vês?
Jesus não nos pede para deixarmos de gostar da família nem do lar, nem o
abandono de tudo o que nos alegra, nos conforta e dá alento á alma, não é a posição de conforto,
do bem-estar e da independência material e financeira, não é o estrangular das nossas aspirações,
pois isso seria uma monstruosidade, seria, em vez de um crescimento, a morte moral como efeito
do embrutecimento, de abolia ou ausência de vontade a que condenaríamos o nosso espirito.
Jesus não nos pede para abandonarmos nada, nem ninguém; Ele põe a família no
mais alto grau de consideração, pois é a partir dela que se estrutura o homem para seguir o seu
caminho evolutivo; ele não pede a ninguém para abandonar a família, nem deixar de amá-los como
sempre amaram; Ele não quer o arrefecimento dos laços afetivos que unem os corações daqueles
que foram destinados a viver debaixo do mesmo teto; e no que toca aos bens materiais, também
não quer que abramos mão de tudo para vivermos como mendigos, isso apenas nos traria
dificuldades para o nosso próprio caminho evolutivo, pois as boas condições materiais, bem
aproveitadas, podem dar-nos também melhores condições para o nosso trabalho de aquisição de
conhecimento, ao mesmo tempo em que poderemos auxiliar os nossos irmão em piores condições.
Mas se isso é errado porque então em vez de darem tudo o que têm e viverem na pobreza, vemos
quase todas as igrejas, de quase todos os credos, a acumular riquezas, e seus dirigentes a viverem
em cada vez mais luxo? Onde está o erro? É que apesar da interpretação que deram ao texto, ele
só serviu para os outros e não para eles, que á imagem do Cristo que dizem seguir, nunca
cumpriram esta interpretação.
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Podemos aplicar aqui o “olha para o que eu digo e não para o que eu faço”, mas a
verdade é que mais uma vez não seguem Jesus, porque este dizia mas também fazia.
Depois, paremos um pouco para pensar, com logica, com discernimento, pela razão,
Jesus, quando lhe falaram dos mandamentos, disse que se cumpríssemos apenas dois, estaríamos
cumprindo todo o resto, e são eles: 1º Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, é cumprir
com as suas leis, é encher-se de amor e melhorar-se a cada dia, colaborando com a vida que Ele
criou, até conseguirmos ser Seres perfeitos, como Jesus nos disse que Ele queria. Será que isolandonos de tudo e de todos é que estaremos fazendo a sua vontade e amando-o? Ou queremos chegar
depressa, como por milagre, que não existe, para depois ficarmos a abanar a folha de palmeira para
que Ele se refresque? Deus não quer preguiçosos nem quem não colabore com o seu trabalho de
vida e Amor, e não necessita de ninguém á sua beira para lhe fazer companhia, Ele tem por
companhia toda a criação esteja ela onde estiver. Que ignorância a nossa. Utilizemos a inteligência e
todas as outras capacidades de ordem superior que Ele nos deu, e saibamos de uma vez por todas
amá-lo fazendo a sua vontade, e não o que muito bem nos apetece ou o que alguns homens querem
que façamos, mas que eles próprios não fazem.
2º Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que amar o próximo é abandonálo? Será que até a própria família não é o próximo? Será que amamos o próximo, não querendo
saber se tem fome ou frio, se tem ou não onde dormir, se necessita de esclarecimento ou qualquer
outro tipo de ajuda para resolver as suas dificuldades?
Usemos os talentos que o Pai nos deu, e saibamos fazê-los render. Não será
necessário grande raciocínio para verificar que estas pessoas, e outras em coisas diferentes mas com
igual equivalência, não cumprem, nem de perto nem de longe, qualquer destes mandamentos. E se
alguém conscientemente induz as pessoas em erro sobre as verdades divinas, que se cuide, pois as
Leis de Deus são perfeitas e nada nem ninguém consegue fugir á sua justiça.
O que Jesus quis dizer, e pensemos com o espirito, utilizando a razão e o coração e
não com o cérebro físico á luz da letra que mata; renunciar, é conseguir a capacidade, a coragem
moral, a força de carater, a disposição de ânimo, para ser capaz de sobrepor, em qualquer
circunstância, a causa da justiça, da verdade e do Amor, acima de todos os interesses, vontades,
prazeres e desejos inferiores, as seduções do mundo. Mesmo que o impedimento estivesse entre os
seus maiores afetos, aqui sim, sejam os bens ou a família, ou a sua própria vida. Tudo isso nesse caso
passaria a segundo plano, e aqui sim, estaria a cumprir o 1º mandamento, “Amar a Deus sobre todas
as coisas”. Mas logo em seguida tentar cumprir o outro, “Amar o próximo como a si mesmo”.
Ajudar, usando todos os meios ao seu alcance, aqueles que eram o seu empecilho,
para que eles próprios também encontrem e consigam seguir o caminho da verdade, rumo á
perfeição. Isto não é abandonar ninguém. Nem a Deus, nem ao próximo. E se Jesus é nosso Modelo
e Guia, saibamos segui-lo com inteligência, ou então, deixemo-nos guiar por interesses de homens, e
continuemos na nossa ignorância.
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3 perguntas a Cati Freitas

1. Quem “nasceu” primeiro: a cantora ou a espírita? E como convivem as duas?
Nasceu primeiro a cantora e mais tarde o conhecimento da Doutrina
Espirita. Se é que podemos explicar desta forma. Convivem desde então como uma só,
buscando o equilíbrio, as respostas para as dúvidas incessantes e a alegria de viver esta
passagem com a Arte impressa em mim.
2. Julgo poder dizer que como artista e perante a tua consciência assumiste um
compromisso com o Espiritismo. Como te propões desincumbir desse compromisso?
Diria antes que assumi maior responsabilidade comigo mesma, e não com o
Espiritismo. O ganho de consciência que a doutrina dos espíritos nos traz, imprime maior
responsabilidade em nossos comportamentos e actos. No que levamos aos outros, e no que
construímos de bom e sólido em nosso ser! Desse modo, esse compromisso comigo mesma
tornou-se inadiável.
3. Que análise fazes do meio musical relativamente à espiritualidade? É já um terreno
propício para a semente espírita, ou ainda não está preparado para tal?
Os artistas em geral, são almas muito livres, eu incluo-me nesse número,
mas, como em todas as profissões e contextos sociais e culturais existem os mais abertos à
existência de algo além da matéria, e os que permanecem irredutíveis a esse pensamento
ou sentir. A maioria de meus amigos artistas, não são espíritas, mas, muitos deles procuram
outras filosofias que lhes permitem suprir a necessidade de sentir o divino em cada um.
Penso que muito tem mudado no geral, sinto uma maior abertura e necessidade de buscar
o sentido da vida! E, sendo no espiritismo ou não, importa que essa procura desperte em
cada um deles um novo sentido para a vida e para o seu auto-aperfeiçoamento. Gosto de
pensar que apesar das barreiras ainda existentes do materialismo, caminhamos para uma
luz que começa a abrir-se no horizonte, e que cada vez mais pessoas se deixam conduzir por
ela. A existência de Deus, os exemplos de Jesus, a existência de sua justiça na reencarnação
e na existência da Alma! Do mundo espiritual! Um dia seremos uma família só. Quanto a
mim, vou caminhando nas diferenças que encontro procurando um único objetivo final: O
Amor, numa só família que é a nossa humanidade!
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Inteligência do coração
Durante grande parte da história, o mundo ocidental tem acreditado
que a inteligência – tida como a capacidade de aprender e compreender — é uma função
exclusiva do cérebro. Fomos também ensinados que o cérebro está no controle, enquanto o
resto do nosso corpo, inclusive o coração, obedece aos seus comandos.
Ocorre que, nos anos de 1970, o casal de fisiologistas, John e Beatrice Lacey, do
Fels Research Institute, realizou uma pesquisa demonstrando que o coração possui um sistema
nervoso independente ao qual se referiram como “o cérebro do coração”.
Foi revelado que mais de 40 mil neurónios do coração são usados para a
comunicação com os centros cerebrais relacionados à consciência, incluindo as amígdalas, o
tálamo e o córtex cerebral. Avançando em suas pesquisas, o casal Lacey descobriu que o
coração não obedece automaticamente as mensagens do cérebro. Ele primeiro interpreta os
sinais neurais e depois cria uma resposta de acordo com o estado emocional da pessoa.
Concluiram que o coração possui uma lógica distinta e que os batimentos cardíacos são uma
linguagem inteligente.
Em 1992, Doc Childre - pesquisador e especialista em stresse – fundou o
Instituto HeartMath e, ao lado de um grupo de pesquisadores, descobriu que o coração envia
mais informações para o cérebro do que vice-versa. E que o coração possui um campo
magnético mensurável a uma distância de alguns metros do corpo. (1)
O coração pode tanto externalizar nossas emoções quanto ser influenciado pelas
emoções alheias. Quando uma pessoa se conecta a outra pelo toque físico ou até mesmo pela
empatia a actividade eléctrica dos corações e cérebros dessas duas pessoas se interliga e passa
a se comunicar. (2)

(1) - O componente magnético é aproximadamente 5000 vezes mais forte que o campo
magnético do cérebro.
(2) - O coração gera o mais poderoso e mais extenso campo eléctrico do corpo. O componente
eléctrico do campo do coração é algo assim como 60 vezes maior em amplitude que o do
cérebro, e penetra em cada célula do corpo.
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Essas pesquisas científicas vem
demonstrando que o coração possui
grande força e sabedoria, podendo
conter a chave para nos auxiliar na
ruptura de um paradigma que não
mais nos atende.
Fomos educados e crescemos
dentro de um sistema rígido que impõe
a autoridade da mente sobre a do
coração. Por outro lado, o mundo vem
apresentando questões e demandas
muito complexas, cujas respostas e soluções não são mais encontradas por meio exclusivo da
inteligência lógica e linear concebida pela mente.
“Modernamente o afecto, o sentimento e a paixão (pathos) ganharam
centralidade. Esse passo é hoje imperativo, pois somente com a razão (logos) não damos conta
das graves crises por que passa a vida, a Humanidade e a Terra. A razão intelectual precisa
integrar a inteligência emocional sem o que não construiremos uma realidade social integrada
e de rosto humano. Não se chega ao coração do coração sem passar pelo afecto e pelo amor”,
afirma Leonardo Boff.
Terry Eagleton nos diz que “para ser razoável, para parecer autêntica, a razão
tem que se basear em algo mais fundamental do que ela mesma. E a melhor coisa para baseála é o amor. Amor vai mais fundo do que a razão“.
A linguagem universal inata do ser humano são as emoções, e não as
palavras. Aprendemos melhor cinestesicamente através do “sentir”, e não do “pensar”. É por
isso que dizemos: “uma imagem vale mais que mil palavras” e “falar é fácil“.
Aristóteles já intuía a supremacia da inteligência do coração, quando disse
que “Educar a mente sem educar o coração não é Educação”. E a medicina tradicional chinesa
sempre considerou o coração como o centro da sabedoria.
A mente sabe. O coração compreende. E é com base nessa compreensão que
devemos buscar um novo modelo de vida que se sustente a longo prazo e que não coloque
em risco a perenidade das gerações futuras. E essa inovadora estratégia, alerta Lourenço
Bustani, “não é com a mente, é com o coração”.
http://ideaplex.com.br/a-inteligencia-do-coracao-6/ - APS

«Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso
contamina o homem.
Porque do coração procedem os maus pensamentos,
mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos
e blasfémias.»
Mt 15: 18,19
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