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Ninguém disse tudo
Margarida Azevedo

Se por algum capricho da vida, ou movido por singular simpatia, aprecia determinada
Entidade comunicante, não diga que ela disse tudo, pois não estará a compreendê-la nos seus
infinitos limites.
O tudo é Deus.
Se porventura confia naquele médium por receber mensagens dos Espíritos, ainda que em
número quase infinito, apelativas à prece em divino recolhimento, proteja-se, pois não raro
está a espelhar no outro a sua mesma vaidade.
A confiança é Deus.
Se alguma vez sentiu encantador deslumbre pelas sábias palavras em palestra de fluente
sabedoria, tenha cuidado, pois que a beleza do discurso é sempre enganadora.
A sabedoria é Deus.
Se na sua religião ou igreja, no grupo ou associação de que faz parte, alguém lhe contou
grande história, exemplificativa de nobre modo de vida, pense bem, pois o Espírito caminha
por sendas pedregosas, tropeça e cai muitas vezes, e o exemplo é isso mesmo: uma coisa a
tentar explicar outra com a qual nada tem a ver.
A grande história é Deus.
Limite-se a caminhar, caminhar sempre com uma flor na lapela.
A maledicência, inveja ou ciúme devem estar completamente banidos do seu coração, dos
seus cálculos e todas as demais formas de pensamento. Viva cada dia como se conhecesse o
mundo inteiro e festeje esse facto.
Sinta-se em doce e terna irmandade, a dos filhos de Deus. Não exclua ninguém por ser de
outra ideologia, política ou religiosa, outras tendências. Todos dizemos o mesmo por línguas
diferentes.
O amor é sempre amor. Pode ser mais ou menos ardente, padecer de maiores ou menores
tribulações, mas será sempre o sentimento por excelência, o grande ímpeto do coração, a
grande voz.
Ame incondicionalmente, sem cor, sem espaço, sem definições, mas amando todas as cores,
todos os espaços e todas as definições. Quando isso acontecer viverá em plenitude pois terse-ão acabado definitivamente todas as cores, todos os espaços e todas as definições. Tudo
será outro. O Outro.
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As cordas do coração
As notas abrem as portas do nosso coração. Emocionamo-nos com uma
melodia que atinge, tranquiliza, desperta, liberta ou inspira nosso centro do coração.
Sabemos quando uma melodia toca nossas cordas porque afloram as lágrimas e emoções
que às vezes nos surpreendem. Não é um processo cognitivo, sim de sentimento.
Nossas expressões mostram a conexão entre a melodia e o coração. Quando
memorizamos a música, dizemos que a sabemos de coração*. Quando cantamos forte uma
melodia, dizemos que estamos cantando a pleno coração**. Escutamos nossa canção do
coração e escutar a nossa canção favorita toca as nossas cordas do coração. A expressão
cordas do coração procede da expressão latina chordae tendinae, que são os tendões que
abrem e fecham as válvulas do coração.
Quando falamos, há uma melodia na arte da linguagem; esta melodia é a
canção falada que expressa as nossas emoções. Os linguistas denominam prosódia a esta
melodia da linguagem, às tonalidades agudas e graves, às mudanças de tons melódicos das
nossas palavras. A melodia da linguagem transmite as emoções de nosso coração. É a
canção das notas da linguagem que expressa os sentimentos que transmitem as palavras.
No desenvolvimento humano, a melodia é anterior à linguagem; cantamos antes de falar.
Talvez em vez do refrão africano que diz «Se falas, podes cantar», seria mais certo o
contrário, «Se podes cantar, podes falar».
A melodia é uma poderosa força criativa que nos permite entrar na sede do
amor, que é onde começa a cura. Estar centrado no coração é uma metáfora de viver com
compaixão e paixão, em vez de estar desconectados da força de amor que encerra a
música. Poderias dizer que a melodia é uma forma de cirurgia a coração aberto. Como
disse o mestre sufi Hazrat Inayat Khan: «Concentrar o nosso coração na música é como
aquecer algo que estava congelado. O coração regressa ao seu estado natural».

* em inglês, saber algo de coração «by heart», significa «saber algo de memória».
** sing your heart out equivalerá a «cantar a plenos pulmões». Heart song, «canção
favorita».

Christine Stevens, Music Medicine - The Science and Spirit of Healing Yourself with Sound
A partir da tradução espanhola La música como medicina – La curación a través del
sonido
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psicografia
Uma vez, outra vez, e outra vez ainda.
Não venho trazer novidades do Além. Porque estas podiam ser verdadeiras ou não,
primeiro; e segundo, que acrescentariam essas novidades ao que é essencial? Com as
novidades, os homens eventualmente maravilham-se; passada a “boca aberta”,
regressam à costumeira modorra espiritual.
O essencial nas comunicações mediúnicas não é, pois, o trazimento de novidades;
antes, é repetir o que é primordial na doutrina Espírita: a melhoria moral da
humanidade.
Já que não conto novidades, que poderei acrescentar ao já escrito que possa levar à tal
melhoria?
À melhoria moral da humanidade, não posso aspirar com o meu verbo; mas, poderei
contribuir para que um indivíduo, ao menos um, possa sentir-se tentado a corrigir-se
em algum ponto.
Para conseguir este desiderato o melhor caminho não será o de debitar máximas,
frases feitas sobre a bondade, o amor, a tolerância, a humildade; penso, acredito, que o
melhor caminho será o testemunho pessoal, aquele que parte do equívoco inicial até
ao clareamento consciencial.
Que testemunho darei?
O dilema, o meu dilema, se quero ser honesto, é esse mesmo de nada ter para dizer
(que seja suscetível de induzir à modificação do outro que leia).
Escrevi livros. Ponto. Às vezes sem pontos nem vírgulas, como uma vida desalinhada.
Ah, sim, desalinhada, porque apesar da disciplina de trabalho, quem pode avaliar o
desalinho com o essencial?, com a «realidade em si mesma»?
Escrevi livros – e então?
Ter-me-ão feito bem à alma se formei almas; ter-me-ão feito mal à alma se deformei
almas. Ponto. Outra vez.
Perguntas: «fez-te bem ou fez-te mal?». Inútil curiosidade, porque não te responderei.
Isso é comigo, com a minha consciência individual e com a consciência cósmica.
Chama-lhe «Deus», que fica mais fácil ao comum entendimento. (Julgam ficar mais
fácil, porque vão lá entender Deus… Não há inteligência para isso. Entendes o infinito?
Como é que o finito entende o infinito? Grandes presunções.)
E agora reparo que, afinal, estou a dar testemunho. De modo indireto, sim, mas
percetível ao atento.
Escrevi livros, e tal.
Em Lanzarote a vida era bela.
Mas posso afiançar que nesta ilha espiritual é mais bela do que. Outro ponto.
Amemo-nos e deixemos lá o resto. As novidades virão ao nosso encontro se nos
melhorarmos. Não as ouvimos dos Espíritos, mas vivê-las-emos como Espíritos.
Encarnados e desencarnados. Esta é uma verdade, que não sei se novidade. Mas
importa a verdade e não as novidades. A curiosidade matou o gato.
Ponto final.
J.S./aps
22/06/2014
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Portugal precisa de crianças
Sara Rodi

Portugal precisa de crianças.
Há muito que soou o alarme: não temos crianças para uma saudável renovação de gerações.
Nascem cada vez menos bebés por ano e a pirâmide está irremediavelmente invertida, o que
nos trará graves problemas de sustentabilidade do nosso modelo social a médio e longo
prazo.
Portugal precisa urgentemente de crianças. Mas ainda assim muito pouco ou nada tem sido
feito para resolver o problema. As famílias continuam sem dinheiro para ter filhos, sem ter
tempo para ter filhos. As leis continuam a não favorecer (na maioria dos casos até dificultam)
aqueles que abdicam do seu tempo e do seu dinheiro (para mantermos a visão materialista
do sistema instalado) para criar uma nova geração que vai ser o futuro do país. Claro que os
benefícios emocionais são muitos, mas eles são mesmo o que resta a uns poucos teimosos
que ainda querem pôr filhos neste mundo e vê-los crescer...

Portugal precisa de crianças. Mas Portugal precisa de mudar e muito, se quer ter mais
crianças. Precisa de olhar os pais como educares ao serviço do país e do mundo. Precisa de
os incentivar a prosseguirem o seu trabalho e a darem o melhor de si. Financeiramente sim,
também, mas o que os pais precisam, acima de tudo, é serem acarinhados e apoiados nas
imensas responsabilidades que carregam às costas.
Portugal precisa de demonstrar aos pais que ainda não têm filhos que é uma imensa alegria
conviver diariamente com uma criança. Que elas são o melhor do mundo e porquê. E garantir
às futuras jovens mães e jovens pais que o país os ajudará nessa tarefa, dando-lhes condições
para tal. Tornando essa experiência em algo maravilhosamente positivo, não num sacrifício
desmesurado em prol de nada que o justifique.
Portugal precisa de crianças. Mas Portugal precisa também de acarinhar cada uma das
crianças que nascem e dizer-lhe que ela vai ser um orgulhoso cidadão do seu país, no qual
poderá crescer de forma segura e saudável, desenvolver os seus talentos e um dia coloca-los
ao serviço de todos, beneficiando também do melhor que os outros adultos (ex-crianças)
terão para lhe dar.
Portugal precisa de dizer às suas crianças que não vai simplesmente empurra-la de escola em
escola, um dia inteiro, só porque os pais têm de sair de casa de manhã e chegar noite dentro
para sobreviverem. Precisa de dizer às suas crianças que não vão andar de escola em escola
anos e anos para depois não terem qualquer lugar na sociedade, porque não haverá
emprego, não haverá lugar para as suas potencialidades (que entretanto nem tiveram
oportunidade de desenvolver), não haverá futuro. Precisa de dizer às suas crianças que vale a
pena nascer e crescer porque a vida é uma experiência maravilhosa, por mais que os seus
pais e avós já não acreditem na vida, muito menos no país que os viu nascer.
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Portugal precisa de crianças. Mas Portugal faz parte de um mundo e de um planeta
esgotado, com excesso de população que consome, diariamente, os recursos da Terra sem
qualquer sentido de responsabilidade. Por isso Portugal, se precisa de mais crianças, precisa
também de reduzir o seu consumo energético per capita. Precisa de apostar nas energias
renováveis e apelar a formas de vida menos consumistas, que contribuam para a
sobrevivência do Planeta, lar de países como Portugal, lar de todos aqueles que nele
habitam e todos aqueles que nele vierem a nascer.
Portugal precisa de crianças. Mas Portugal precisa sobretudo de crianças saudáveis. Por isso
não pode continuar a permitir que todos os dias crianças consumam alimentos
absolutamente nefastos para a sua saúde, que enchem as prateleiras de todos os
supermercados, restaurantes e máquinas de consumo rápido, para proveito de umas
quantas indústrias.
Portugal precisa de crianças. Mas nunca como hoje teve crianças a comer tão mal, que num
futuro próximo serão adultos com problemas de saúde, diminuídos assim na sua capacidade
produtiva, na sua vitalidade, na sua energia capaz de mudar o rumo do país e do mundo.
Portugal, se quer ter mais crianças e crianças saudáveis, tem de apostar fortemente numa
política de alimentação saudável que volte a valorizar os produtos que crescem nas nossas
terras, nas nossas árvores, no nosso mar, em condições ambientais, elas próprias, saudáveis.
Portugal precisa de crianças. Mas precisa de olhar cada uma delas como um tesouro
precioso, que já traz inscrito em si potencialidades imensas e únicas, que poderão vir a fazer
toda a diferença no nosso mundo. Portugal precisa de pais que alimentem essas
potencialidades com tempo, amor e paciência. E Portugal precisa de um sistema de ensino
que puxe pelo melhor dessas crianças, não as coloque diariamente numa sala fechada com
outras 30 crianças num ensino igual para todos, onde os professores são obrigados a dar
programas extensíssimos e tantas vezes sem qualquer razão de ser, sem tempo para cuidar,
com amor e paciência, de cada dos seus tesouros.
Portugal precisa de crianças. Mas de crianças que vivam a vida. Que trepem às árvores e
experimentem aquilo que aprendem. Que aprendam a relacionar-se com os outros e a
colaborarem com todos, complementando-se nas suas diferenças. Crianças que cresçam
numa escola onde têm tempo para brincar. Onde as crianças não são esgotadas de forma a
estarem absolutamente fartas da escola (esse que podia ser um lugar maravilhoso de
conhecimento) aos 13 anos. Onde os professores sejam os seus grandes mestres, de
conhecimentos específicos mas também da arte de viver, em vez de serem pessoas
sacrificadas por um sistema que todos os dias os pressiona e descredibiliza.
Portugal precisa de crianças. Mas não basta ter crianças. Portugal precisa de mudar e mudar
muito para receber essas crianças. Até porque, se Portugal não mudar o que tem de mudar
as crianças não nascerão. As crianças não crescerão, pelo menos de forma saudável. As
crianças não gostarão do país. As crianças fugirão do seu país. Em última instância, as
crianças nem gostarão de viver, neste país ou noutro.
Portugal precisa de crianças. Mas as crianças precisam e muito que Portugal seja outro.
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Poemas de Pentti S. (Espírito)
C’est la vie
Andamos por aí meio tontos
(e às vezes achamos muita piada a essa tontearia)
E depois – morremos.
E depois que morremos descobrimos num minuto
O que não conseguimos perceber em vários lustros:
Que é importante andarmos lúcidos
Para sabermos o que é alegria.
C’est la vie, c’est la vie.
A morte, afinal, é que é o princípio das coisas boas.
Na vida, o que mais andamos é tontos.
(Sim, pode ser o efeito de certas bebidas.
Mas entontece-nos mais o orgulho e a vaidade.)
Ser “é a vida” serve-nos de desculpa.
C’est la vie – en blanc et noir.

Eureka!
Ouvi numa oração: “Permite, Senhor,
Que eu seja tuas mãos.”
Achei isso belo e cheio de significado
E quis pedi-lo também para mim.
Mas depois vi que mais do que calos
Isso exerce uma grande violência no coração,
Que é onde se purificam os sentimentos.
Recuei. Disse para mim mesmo:
“Tenho insuficiência cardíaca, não posso arriscar”.
Ouvi uma oração, mas não orei.
As minhas mãos não se prestam a mais
Do que a estes versos.
E nem minhas são as mãos!...
Cada dia que passa
Mais dou conta da minha nulidade.
Já vos estou a perceber.
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Ainda vou virar santo
Quanto perdão tenho de pedir…
Rir já não me apetece tanto.
Ainda vou virar santo –
Não pela falta de vontade de rir,
Mas pelo exercício da humildade.
Ainda vou virar santo.
Já tenho barbas de eremita –
Se é que ser eremita é ser santo.
Talvez asceta.
Já tenho aspeto.

Pentti S.

A armadilha em que caí
Põe-nos em contato com as ideias espíritas
E isso obriga-nos a repensar a vida.
Logo vi que não era inocente
A proposta do pintor.
Mas não fui esperto o suficiente
Para perceber que era uma armadilha.
Agora, olhem, vou-me deixando estar
(e até já lhe estou a tomar o gosto).
Mas isso não se fazia, ó Kamppuri!
(Escusas de estar aí a sorrir-te,
Que hei de pregar-te uma partida!)
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Interagimos com o universo
Entrevista ao doutor Christian Boukaram
Publicado originalmente no jornal La Vanguardia

Comecemos por analisar o que somos.
Os átomos formam a totalidade do mundo físico que conhecemos, incluindo cada célula do
nosso corpo. O núcleo do átomo formam-no protões e neutrões e em seu redor giram os
eletrões.
Como um sistema planetário?
Sim, e como no sistema solar uma enorme distância separa os eletrões do núcleo; isso
significa que o mundo material se compõe principalmente de vazio.
Então nós também estamos constituídos principalmente de vazio.
Rotundamente, sim. E recentemente descobriu-se que no interior do átomo existem outras
partículas subatómicas formadas por pequenas cordas de energia que vibram (teoria das
cordas); é dizer que não somos formados por partículas físicas: a matéria parece ser uma
ilusão.
Isso nunca o entendi.
Já o disse Einstein: o mundo físico não é senão uma manifestação do mundo imaterial.
Emoções e pensamentos geram ondas que podem materializar-se no mundo físico. Pense nos
novos videojogos que se controlam com a mente: o capacete de elétrodos serve como um
interface para converter a informação mental em ordens.
Que nos diz a epigenética?
Que o ADN das células se adapta ao meio ambiente (bioquímico, social, ambiental, emocional,
eletromagnético…), de maneira que podemos modificar nosso ADN, porque o meio ambiente
imediato de nossas células somos nós mesmos.
Somos um micromundo?
Vemos a nossa pele como algo sólido que nos separa do resto, mas na realidade as nossas
células, átomos, pele e corpo interagem com o universo.
Muito poético. Pode explicar-mo?
Tudo, matéria incluída, se compõe de feixes de energia que vibram. As vibrações são
informação codificada organizada em sistemas. As moléculas formam as células; as células,
órgãos; os órgãos, sistemas (locomotor, digestivo, respiratório), e os sistemas, o ser humano.
Os humanos formam populações que compõem o planeta; os planetas formam o sistema
solar; os diferentes sistemas solares formam galáxias…
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Como bonecas russas?
Exato. Cada peça do universo já contém em si
mesma o mundo que nela se reflete a
pequena escala. Somos um todo e tudo está
interconectado. De facto, a física quântica
demonstrou que os nossos mais pequenos
componentes se comunicam entre si e com o
resto do universo ao mesmo tempo. É o
fenómeno do entrelaçamento quântico.
Mas de que nos serve compreendê-lo?
Os sentidos criam-nos a ilusão de que vivemos num mundo material, e assim nos
convertemos em prisioneiros desse mundo construído por nós mesmos e perdemos
capacidades essenciais, como a de regenerarmos.
É teoria.
A doutora Meryl Rose injetou em salamandras tumores cancerosos e logo amputou os
membros inferiores. As extremidades voltaram a crescer em poucos dias e não havia nem
rasto de células negativas. Há uma força transmitida através dos nervos que atua
milagrosamente e cura o cancro.
Há muitos cientistas a investigar este tema, pode ser que algum dia…
Outro fenómeno interessante é a ressonância: quando se belisca a corda de uma guitarra as
outras vibram na mesma frequência sem que nada lhes toque. A ressonância é um meio de
comunicação instantâneo. Transmitimos nossos pensamentos às nossas células por esse
princípio, e isso afeta ao nosso redor e a todo o nosso corpo, incluído o ADN.
Que outras informações devemos interiorizar?
A glândula pineal é o nosso relógio interno, o nosso detetor de luz: depois de termos estado
expostos à luz, segrega melatonina, a hormona reguladora do sonho. É dizer que o que regula
a produção da hormona, uma molécula, é a luz, o imaterial.

O cancro é uma enfermidade multifatorial.
Mas as caraterísticas determinantes que nos
predispõem ao cancro são o desespero e a
repressão das emoções. Para o prevenirmos
deveríamos aprender a tomar as coisas
muito menos a sério. Gerir a mente é
provavelmente a melhor proteção contra o
cancro.
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Quais são as suas conclusões?
A célula também reage ao sofrimento segundo um modo de sobrevivência. O cancro produzse quando o equilíbrio celular está em perigo. Agora sabemos que o mundo físico é a ponta
do icebergue de um mundo essencialmente imaterial. Mas o ego, que controla o
funcionamento social, impede-nos de o compreender em sua amplitude. Veja…
Diga.
É interessante observar que as células cancerosas, separadas do seu ambiente, se
comportam de maneira similar ao ego.

Essências florais e estados emocionais negativos
Fonte: Boletim do Instituto Profissional de Estudos da Saúde, julho 2014

“As essências florais fazem com que a pessoa se confronte objetivamente com as suas
dificuldades, com os seus sentimentos e emoções. O processo de transformação começa
exatamente aí. Segundo a filosofia de Bach, os maus pensamentos e emoções negativas
geram energia de caráter denso de baixa frequência vibratória, ao passo que os bons
pensamentos e os sentimentos positivos e nobres geram energias de caráter menos denso
mas com elevada frequência vibratória.
Ora, os florais ajudam a equilibrar e a harmonizar a pessoa, levando-a a conhecer-se melhor e
a assumir a responsabilidade pela sua saúde integral. No entanto não operam milagres.
Como defende a naturopatia, a própria pessoa edifica a sua saúde e promove a sua
homeostasia pelas escolhas que faz, pelas decisões que toma e pelos hábitos que adota.
Portanto, as essências florais ajudam a harmonizar ou a equilibrar a energia vibratória, mas a
pessoa tem sempre um papel decisivo no processo de reequilíbrio, sendo os resultados
obtidos proporcionais ao empenho envolvido.”
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Um médium: Carmine Mirabelli

Páginas psicografadas

Carmine Mirabelli (1889 – 1951), natural
de Botucatu (SP), além de notável
médium de ectoplasmia (as
manifestações aconteciam à plena luz do
dia ou em recintos iluminados), era
médium psicofónico e psicográfico, com
extraordinário desempenho
xenoglóssico (na psicofonia, chegava a
falar 26 idiomas incluindo 7 dialetos; na
psicografia, geralmente mecânica,
escreveu em 28 línguas, algumas delas já
mortas, como o latim, caldeu e
hieróglifos!); médium pictórico, deixou
obras de vários pintores famosos, e
como médium psicomúsico, tocando
violino com maestria, mediunizado por
Paganini, sem nada saber de música.
Entre suas iniciativas, destaca-se a
fundação, em São Paulo, da Academia
de Estudos Psíquicos “César Lombroso”,
em 1919, e o Instituto Psíquico Brasileiro
de São Paulo, em 1938, instituições nas
quais realizava os seus trabalhos,
testemunhados, inclusive, por
celebridades internacionais.
Fonte: Teoria da Mediunidade, Zalmino
Zimmermann

Em levitação

Numa materialização
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A verdadeira oração
Arlindo Pinho

“…A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas
convicções e o modo que mais vos toca; um bom pensamento vale mais que numerosas
palavras estranhas ao coração…”(ESE cap.XXVIII, item 1)

A falta de entendimento das coisas divinas e a incompreensão dos
ensinamentos de Jesus que a maioria de nós ainda tem, para além da ajuda no mesmo
sentido, por grande parte das religiões que se apegam ainda á prática do culto exterior,
misturado a interesses egoístas e mesquinhos, faz com que a evolução espiritual e a
compressão de Deus e das coisas divinas, tenha avançado muito pouco.
No passado, tentávamos encontrar Deus entre os holocaustos, oferendas,
incensos, cultos e cânticos. Fazia-se necessária uma representação material ou
semimaterial, apropriada ao nosso estado evolutivo e á nossa capacidade de entender o
espiritual. Desde os tempos do monoteísmo do grande Amenhotep IV ou Akhnaton e o do
iluminado Moisés até às numerosas religiões politeístas, como a dos hindus, egípcios,
babilónicos, germanos, gregos e romanos, atravessamos um longo caminho de
amadurecimento espiritual, que na verdade se tivesse sido bem aproveitado, sem interesses
humanos pelo meio, deveria ter-nos feito avançar muito mais do que é a realidade atual.
Principalmente depois que Jesus veio explicar, sem mistérios, dando-nos indicações claras e
todo um caminho de luz e verdade, que nos levaria, e levará, aos patamares mais altos da
espiritualidade. No entanto a maioria de nós continua agarrada ao culto e práticas
exteriores, nada ligando á mudança interior de pensamentos e sentimentos que Jesus nos
propôs, mantendo-nos assim prisioneiros da ignorância e das forças mais densas das trevas.
Continuamos a viver dentro de um círculo vicioso, na ansia sem limites de
estímulos aparentes, mantendo-nos constantemente ocupados com as impressões externas
e nutrindo-nos energeticamente apenas desses estímulos físicos. Sabemos que de qualquer
modo não podemos ignorar ou desvalorizar todas as fases evolutivas por que passamos, e
viver para fora, continua a ser ainda uma necessidade de muitos, na atualidade. Estes
continuarão ainda, durante algum tempo, a fazer pontes de ligação entre o mundo interno e
externo, e irão entender gradativamente que a vida exterior, é apenas um reflexo da vida
interior.
Sabemos que o tempo e a velocidade de cada um é diferente, no entanto não
devemos deixar de esforçar-nos o máximo possível, para seguirmos as propostas do Mestre,
libertando-nos assim, das prisões do passado ainda pouco humanizado, e muito menos
ainda, espiritualizado.
A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual, inicia-se vivendo
para fora, e aos poucos, tomaremos consciência da vida em nós mesmos; tudo continua a
funcionar na perfeição, o tempo é problema nosso, pois viver exteriormente, não exclui a
vivência interior também; são etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem
evolucional. Apenas e só, desperdiçamos tempo, ao não acelerarmos essa compreensão.
Voltar-nos para o nosso intimo, não é ainda uma atitude constante,
espontânea e natural na maioria de nós, pois ainda possuímos o hábito de ocuparmos mais
os sentidos com expressões externas, do que com a realidade interior das coisas.
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A

nossa vida mais lúcida, mais
íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel,
desenvolve-se dentro de nós, nas atividades
recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da
imaginação produtiva e de consciência profunda,
no entanto também é imprescindível enquanto
aqui estamos, para vivermos bem na nossa
intimidade, perceber a realidade do mundo que
nos rodeia.
A vida exterior não é para esquecer
ou apagar, mas sim e apenas para suprir as
necessidades indispensáveis ao conjunto. A maior
atenção á vida interior será apenas, o apressar da
melhora do conjunto, uma vez que a exterior é o
reflexo da interior.
Pelo processo da oração, já nos
ensinou o Divino Mestre á dois mil anos, ligamonos da melhor e mais rápida forma, aos planos
superiores, aos planos da luz sabedoria, a Deus. Ao
interiorizar-nos na oração, vivemos, cada vez mais,
a plenitude da vida por dentro, e isso, permite-nos
observar o que somos, quem somos, e o que na
realidade está acontecendo nas nossas vidas.
Facilita a nossa perceção entre o real e o
imaginário, diminuindo assim a possibilidade de
nos iludirmos ou fantasiarmos fatos e ocorrências.
Ao longo de vários artigos, temos
insistido para olharmos para dentro de nós, hoje
não deixa de ser uma continuação desse conselho,
apoiado em ensinos e informações que não deixam
dúvidas.
Paulo de Tarso, na epístola aos
Efésios (1:18), escreve: “… Que Ele ilumine os
olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a
esperança que o seu chamado encerra…”. Com
esta expressão Paulo recomenda que somente
olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo
o que Deus escreveu em nossos corações,
conseguiremos alcançar a plenitude da vida
abundante, entregando-nos a partir daí á sua
Orientação e Sabedoria, sem nos restringirmos a
resultados esperados. Essa será a forma mais
consciente de orar.
Na I epístola aos Coríntios (3:16), diz ainda Paulo:
“Não sabeis que sois um templo de Deus e que o
Espirito de Deus habita em vós?”
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Tomar essa consciência de “Deus em
nós“, possibilita trazer à nossa visão atual uma
translucida consciência, que nos permite reavalia-la
convenientemente; dá-nos ainda a possibilidade de
localizar os enganos e reformular perceções, para
identificarmos a realidade tal como é. De outro modo,
viver desvalorizando o significado de nossos atos e
impulsos, é desvalorizar o nosso processo evolutivo,
passando pela vida inconscientemente.
Cultivar o reino espiritual ou “Reino de
Deus” em nós, facilita-nos escutar a verdade que Deus
reservou para cada um. Ao cultivarmos esse reino,
aprenderemos também, que a felicidade não é
determinada por eventos ou forças externas, mas no
silêncio da alma, onde vibra incessante, a inspiração
divina.
A nossa relação com Deus, hoje, deve
ser já muito mais espiritualizada, e como nos ensinou
Jesus, deve ter carater introspetivo. Dizia Ele: “ Se
queres orar ao Pai, fecha-te no teu quarto…”; com
isto já nos alertava, para deixarmos o exterior, e nos
ligarmos ao interior.
Se no início a nossa busca se fazia na
exterioridade das coisas, hoje devemos faze-la, “em
espírito e em verdade”, como nos diz João (4:23), ou
seja, na essência, no mais íntimo de nós mesmos.
A introspeção – processo pelo qual
prestamos atenção a nossos próprios estados e
atividades internas – conduz-nos a nos identificarmos
com a maior de todas as fontes de poder do Universo;
Deus manifesta-se omnipresente em todas as suas
criações.
O mais alto e avançado sistema de
intercâmbio com a Vida em nós, é a oração; escutar
Deus no mais profundo da nossa alma.
Jesus jamais mentiu, e se confiamos
Nele, liguemo-nos sem dúvidas ou medos, a Ele e a
Deus, através da “verdadeira oração”, a oração saída
do nosso íntimo, do mais profundo da nossa alma; não
com palavras repetidas e decoradas, mas com os
nossos mais íntimos pensamentos, e mais puros
sentimentos, sem nada tentar esconder de quem tudo
sabe de nós, e para nosso espanto, as respostas virão
com todo o amor, mas também com toda a justiça,
daquilo que necessitamos ou merecemos. É um
exercício diário, façamo-lo.
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Notícias de julho
Dia 4: Esteve connosco Celeste Ribeiro, da Associação Cultural de Auxílio e Esclarecimento
Nosso Lar, Aveiro.

Dia 5: Encontro de Trabalhadores. Exercício de autoconhecimento e partilha de
experiências.

Tema para estudo e desenvolvimento:
Espiritismo e Cidadania
Subtemas:
• O risco
• Ambiente e Sustentabilidade
• A defesa, a segurança e a paz
• Consumismo
• Igualdade de género
• A educação para o desenvolvimento
• Multiculturalidade
• Valores democráticos, direitos
humanos, direitos das minorias
Os trabalhos resultantes serão
apresentados em seminário a realizar
em janeiro
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