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1. os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam.
2. os que choram, porque serão consolados. Os que choram se encontram envolvidos num
processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor projetado, perdido, for
recuperado no interior do psique.
3. os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão está relacionada ao Ego, que precisa ser trabalhado, essa atitude é afortunada, pois o ego está pronto para receber ensinamentos e aberto às novas considerações que podem levar a uma rica herança. Herdar a terra significa adquirir uma consciência em saber se relacionar ao todo ou de ter
uma participação pessoal no todo.
4. os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Trata-se de um principio
orientador interior, de caráter objetivo, que traz um sentimento de realizações do Ego
que o busca com fome. A justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real
necessidade interior.
5. os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se o Ego é misericordioso, ele
receberá misericórdia do íntimo.
6. os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza ou a limpeza podem significar um
estado do Ego, livre da contaminação de conteúdo ou motivações do inconsciente.
Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu erro abre uma porta
para experimentar a sua própria essência.
7. os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. O papel apropriado do Ego
é mediar entre as partes oponentes aos conflitos intrapsíquicos internos.
8. os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Ego
precisa suportar a dor e o sofrimento, sem sucumbir ao amargor e ao ressentimento,
para relacionar-se à lei interna objetiva.

Paralelo estabelecido por Carl Gustav Jung entre os
ensinamentos de Jesus e a psicologia

Preparai o vosso colo
Para aquele que vos procura,
‘tá só na rua da amargura
e vos pede acolhimento.
Com voz fraca de sofrimento
Em busca de alimento
Vos bate à vossa porta.
O espiritismo não fala ,
Não fala de coisa morta;
Marcai com belo grafismo
Tudo aquilo que é absorto.
Sejam firmes na vossa luta,
Dizei não ao crime horrendo,
Acolhei bem lá no fundo
Toda a dor e sofrimento
Na falésia do aborto.

A acalmia é uma aurora
Para aquele que já sofria.
A dor que foi outrora
É hoje a mais valia.
Jesus com sofrimento
Irradiou tanta luz,
Mesmo sangrando cada momento
Não desanimou na cruz.
Cantai este canto belo,
Sejais a mais linda luz;
Cantai à mais bela estrela
Este canto que seduz.
R. F. / L. L.

Se somos Espíritos imperfeitos, podemos aspirar a ter corpos perfeitos, isto é,
isentos de doenças? Torna-se óbvia a resposta a esta interrogação: - a doença faz
parte do homem, enquanto Espírito imperfeito.
Entra aqui o Espiritismo, em duas vertentes: - a orientação e o esclarecimento
moral, que visa o aperfeiçoamento do Espírito; e a terapia do passe - especificamente, a fluidoterapia -, que visa minorar os efeitos da imperfeição moral nas expressões
perispirítica e somática.
Que fazia Jesus? Três coisas simples: - doutrinação, desobsessão, cura.
O Espiritismo, como cristianismo redivivo, que deve fazer senão isto?
Os espíritas, como seguidores desta doutrina, que mais devem querer senão
isto?
Pouco não é. Torna-se então básico que o movimento espírita palmilhe este
caminho: - esclarecimento doutrinário, libertação espiritual, alívio das dores físicas.
Pois que mandou Jesus fizéssemos? – Ide e anunciai a Boa Nova, curai os enfermos, libertai os obsidiados (e os obsessores)…
Qual o problema em pôr estas ações elementares em prática, particularmente a
de curar os enfermos, em complemento da medicina e sobretudo quando esta não
responde?
Porque se tem medo do passe espírita, quando a todo o instante os Evangelhos
relatam que Jesus impunha as mãos para curar?
Porque nos julgamos mais que Jesus, e achamos que a nossa força mental é
quase omnipotente? Longe disso ainda estamos.
Enquanto Espíritos imperfeitos, temos corpos atreitos às imperfeições, que precisam de ações fluídicas magnéticas para que se recomponham. Porque, também,
apesar da densidade material orgânica esse corpo é tanto energia quanto matéria
densa, porque a matéria densa não é mais do que energia condensada.
O Espiritismo liberta e cura, mas precisa de agentes que acreditem nisso e ajam
em conformidade.
Tem mais um pormenor: - todos somos Espíritos, uns encarnados, outros
desencarnados. À vez. Quando desencarnados não somos melhores do que quando
encarnados, e quando encarnados não somos piores do que quando desencarnados.
Nem mais sábios ou menos sábios.
Portanto, o que conseguiríamos quando desencarnados, consegui-lo-emos
quando encarnados; o que não conseguimos quando encarnados, não conseguiremos quando desencarnados. Ninguém pode dar o que não tem. Mas em qualquer
situação pode dar o que tem, porque não deixa de ser Espírito, com todas as suas
possibilidades.
…/aps

ideoplastia
O vocábulo ideoplastia foi criado pelo Dr. Durand (de Gros) em 1860, para designar os principais caracteres da sugestibilidade.
Mais tarde, em 1864, o Dr. Ochorowicz o empregou para designar os efeitos da sugestão e
da auto-sugestão, quando ela faculta a realização fisiológica de uma ideia, como se dá nos casos da
estigmatização.
Finalmente, o Professor Richet o propôs, quando das suas experiências com as senhoritas
Linda Gazzera e Eva C.. (1912-1914), cujas experiências demonstraram, de feição nítida e incontestável,
a realidade da materialização de semblantes humanos, que eram, por sua vez, reproduções objetivadas e
plásticas de retratos e desenhos vistos pelos médiuns.
Claro é que, desses fatos, dever-se-ia logicamente inferir que a matéria viva exteriorizada é
plasmada pela ideia.
E aí está a exata significação do termo ideoplastia, aplicado aos fenômenos de materialização mediúnica.
E a substância viva, exteriorizada e amorfa, sobre a qual se exercem as ideias forças, inerentes à subconsciência do médium, foi designada por ectoplasma, pelo mesmo Professor Richet.
Em homenagem à verdade histórica, devo consignar que as materializações ideoplásticas já
eram conhecidas de meio século antes e despertaram de modo especial a atenção dos investigadores.
Quanto à substância ectoplásmica, essa era já conhecida dos alquimistas do século XVII,
assim como de Emanuel Swedenborg.
Efetivamente, o Dr. N. B. Wolfe fala longamente de materializações ideoplásticas, na sua
obra: Starting Facts in Modern Spiritualism (1869).
De substância ectoplásmica falam dois grandes alquimistas, quais Paracelso, que a denominou Mysterium Magnum, e Tomas Vaogan, que a definiu por Matéria Prima.
Este último tinha-a provocado pela transudação do corpo de sua mulher.
Quanto a Swedenborg, parece que experimentou consigo mesmo, visto que, em sua primeira visão iniciática, nos fala de “uma espécie de vapor que lhe saía de todos os poros, um vapor d'água
assaz visível, que descia até roçar no tapete”.
Ainda que de ideoplastia não se falasse senão mais tarde, depois de alguns anos, ela estava realmente subentendida, desde a época em que se obtiveram os primeiros fenômenos de materialização, visto que os fantasmas materializados apareciam envoltos em véus, o que demonstra que o pensamento e a vontade são capazes de plasmar a matéria, criando tecidos.
Pouco importa fossem pensamento e vontade agentes atribuídos a defuntos ou a vivos, de
vez que, em ambos os casos, se tratavam, a despeito de tudo, de uma forma plástica inerente à ideia.
Na ordem das manifestações naturais, sejam fisiológicas ou patológicas, sempre se conheceram categorias de fenômenos que deveriam fazer pressagiar a existência de propriedades plásticas e
organizadoras no pensamento e na vontade subconscientes.
Assim, por exemplo, no caso do “mimetismo”
de algumas espécies animais, e nos de “novi” e estigmas, da espécie humana.
Limitar-me-ei, nesse sentido, a transcrever uma página do Dr. Gustave Geley, na qual se encontram ligeiramente resumidas essas manifestações.
Em seu livro Do Inconsciente ao Consciente,
escreve ele à pág. 63:
“Os fenômenos de estigmatização, de modificações
tróficas cutâneas por sugestão, não passam de fenômenos elementares de ideoplastia, infinitamente mais
simples, posto que da mesma ordem, que os fenômenos de materialização.
As curas ditas miraculosas são frutos da mesma ideoplastia, orientada por sugestão ou auto-sugestão,
num sentido favorável às reparações orgânicas e
concentrando em tempo dado, nesse sentido, toda a
potencialidade do dinamismo vital.

É preciso notar que a força ideoplástica subconsciente, reparadora, é muito mais ativa nos animais
inferiores do que no homem, e isto indubitavelmente porque, neste último, a função cerebral avassala e desvia, a seu proveito, a maior parte da força vital.
Não há nenhum milagre no retorno acidental à organização humana, de ações dinâmicas e ideoplásticas, que constituem regra na base da escala animal.
Os fenômenos de mimetismo, tão uniformemente frequentes nos animais quanto misteriosos em
seu mecanismo, também se podem explicar pela ideoplastia do subconsciente.
O instinto provocaria, nesse caso, simplesmente a ideoplastia num sentido favorável, e os efeitos
desta última seriam, a seguir, facilitados e fixados pelos fatores de seleção e adaptação.”
Por fim, é oportuno acentuar que, se a hipótese ideoplástica se impôs de modo definitivo em
virtude das experiências com os médiuns a que nos temos referido, ela já era prevista por intuição científica de diversos investigadores, tais como Hartmann, Aksakof, Du Prel e o Cel. de Rochas.
Os três primeiros abordaram-na como “hipótese de trabalho” apenas, ao passo que o ultimo já
a expende baseado em suas próprias experiências com Eusápia Paladino.
(…)
Pode-se ver, assim, que desde 1896 o Cel. Rochas não só tivera a intuição da hipótese ideoplástica, como também a circunscrevera a justos limites, sabiamente advertindo que, se devemos admitir
a existência de fenômenos que permitem atribuir ao pensamento subconsciente do médium uma energia
plástica e organizadora, demonstrado estão, igualmente, que fenómenos outros há, cuja explicação se
torna impossível, desde que se não admita a intervenção de um pensamento organizador, estranho ao
médium e aos assistentes.
Hoje, mais que nunca, esta é a verdadeira e única solução do enigma assaz complexo.
À proporção que avançamos na investigação dos múltiplos ramos que constituem as doutrinas metapsíquicas, vemos ressaltar, de mais a mais, a grande verdade do princípio segundo o
qual Animismo e Espiritismo são complementares recíprocos, tendo ambos uma causa única: o espírito
humano, que encarnado produz fenómenos anímicos e desencarnado determina fenómenos espíritas.
Isto é tão verdadeiro que, quando se pretende contestar uma ou outra das modalidades que
perfazem o problema em equação, torna-se literalmente impossível explicar o conjunto dos fatos. (…)
Autor: Ernesto Bozzano
Fonte: Pensamento e Vontade

“Tudo o que existe dentro da Natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da Mente Divina e

a terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é o produto da Mente Humana. Civilizações
e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através dos quais evolvemos, incessantemente, para esferas mais altas.” (Nos Domínios da Mediunidade)

“CO-CRIAÇÃO EM PLANO MAIOR – Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo,

operam as Inteligências Divinas a Ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes
Devas da teologia hindu ou os Arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse
hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade...” (Evolução em
Dois Mundos)

“CO-CRIAÇÃO EM PLANO MENOR – (...) as inteligências humanas (...) utilizam o mesmo fluido cósmico (...) para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisio-psicossomático (...) ou cunhando as civilizações
que abrangem no mundo a Humanidade Encarnada e a Humanidade Desencarnada. Dentro das mesmas bases plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes
desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais (...)” (Evolução em Dois Mundos)

Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Mas eu sabia e Tu sabias e ambos sabíamos que o outro sabia
Que eu não queria nenhum Mercedes-Benz.
Embora para mim fosse difuso, Era para Ti claro o que eu queria,
E por isso me deixei morrer e Tu deixaste que eu me deixasse morrer.
My friends all drive Porsches, I must make amends
Mas os Porsches dos meus amigos e os Porsches dos meus inimigos
E os Porsches de toda a gente que tem Porsche e Mercedes-Benz
Apenas têm conduzido alucinados a cidades tenebrosas
Como a esta onde já não canto e apenas Te chamei “Oh Lord”.
Não quero que me compres um Mercedes-Benz nem uma noite na cidade,
Porque Tu não Te vendes por um Mercedes-Benz ou por uma noite na cidade.
Ficaria desapontada contigo se assim fosse
e Tu ficarias desapontado comigo se eu contasse com isso.
Não tens que me provar que me amas se eu não sei se Te amo.
Oh Lord, não me compres nada nem me vendas nada,
Give me just a chance to do a song of a great spiritual import.
Janis/aps
30/12/2013

À sombra de nós mesmos
(Sara

Rodi

Junto à casa de meus pais, no Alentejo, habitava a terra seca um sobreiro grande e velho, que tinha
um longo ramo estendido para um dos lados, preparado para os deleites de um jovem que, como eu, nele
se quisesse deitar. Quando a vida me aborrecia, sobretudo nos verões quentes, em que o calor impedia
até o tempo de circular, deitava a guitarra sobre um dos ombros e o meu caderno sobre o outro, e rumava àquela árvore que me esperava sem caprichos ou dependências.
Cresci à sombra dessa árvore, nas páginas dos meus cadernos. Às vezes num poema, outras tantas
em palavras que se atropelavam como chuva, a chuva que não chovia, no meu Alentejo amarelecido. Até
que a vida me levou a trocar o meu Alentejo de sobreiros por uma rua sem árvores. Busquei depois o mar
e hoje escrevo em frente a uma palmeira, que repousa em relva fofa. O caderno é hoje um computador
portátil e leve. A guitarra, repousa no quarto dos meus filhos, para outras músicas. E o meu tronco é agora um cadeirão confortável e acolchoado, por vezes resguardado atrás de um vidro, se a temperatura a
isso exige. Só as palavras, essas, continuam a ser fundamentais para me ajudar a fazer parte do mundo.
Às vezes ainda surge um poema. Mas são sobretudo as ideias inquietantes, à procura de serem ditas, com
vontade de serem pensadas, que me assaltam as horas, como dantes, como sempre.
À minha volta, tenho agora filhos em busca da sua forma de crescer, e parece-me fundamental oferecer-lhes a possibilidade de irem ao encontro da “sua” árvore. De fazerem essa busca de si mesmos e de
um entendimento de tudo aquilo que os rodeia. Quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Perguntas talvez sem respostas satisfatórias, mas que terão de sair de nós um dia, pelo menos, para que
aquilo que faz de nós humanos não nos escape, nas tantas distrações da vida (e o trabalho, com todos os
seus frutos, é a maior delas todas). Nietzsche dizia, em “Humano, demasiado Humano” que aquele que
não reserva, pelo menos, ¾ do dia para si, é um escravo. Na cidade grande, o tempo consome-se, tudo
parece uma urgência inadiável e uma necessidade maior do que as nossas próprias necessidades. Os adultos são escravos. E as crianças também. Vivem em escolas sem árvores (ou, ainda que as tenham, sem
tempo para nelas se pendurarem, porque têm tudo para saber e tudo para ser avaliado), mais tarde em
vidas paralelas, em rede, numa vertiginosa corrida pelos sms e os chats, onde até as palavras ficaram
meio comidas, na pressa de viver. Os jovens percorrem os centros comerciais em busca de desligar o pensamento, como se ele fizesse mal, numa sociedade que se quer amorfa, impotente e, ironicamente, obediente (como se alguém pudesse obedecer a vida toda sem saber porquê. Quem nunca entende o porquê, invariavelmente, desobedece...).
De frente para a palmeira que me resta, desagrada-me a sociedade que vejo e aquilo que estamos a
fazer do Homem. Sinto a impotência que tantos outros sentem, para mudar de cima para baixo o que
está mal, mas de baixo para cima, tudo me parece ainda um imenso campo de possibilidades. A geração
que hoje ajudamos a crescer e um dia nos sucederá tem de rumar outra vez até junto das árvores que a
obrigam a pensar. Terá de reaprender a entender a natureza e nela descobrir também a sua. Terá de ler,
de escrever, e sobretudo de procurar um espaço, na sua vida, para se descobrir, porque um jovem que
não se “encontre” no tempo certo, nunca saberá onde encaixar-se na máquina da vida, onde cada peça é
fundamental para o desempenho do todo. É um desafio gigante e complexo, mas urgente e fundamental,
nos dias que correm. E talvez ele passe, simplesmente, por sair à rua (rumar ao Alentejo, porque não?) e
procurar uma árvore que nos ofereça os seus ramos para neles desfiarmos a nossa vida...
Crónica publicada na revista Mais Alentejo de Agosto/Setembro 2013)

Vindos de Januária - 20
Romance mediúnico

Livro II

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

XXIII
Plano geral descritivo da colónia
«Justiça, Honestidade, Trabalho»

4 octógonos concêntricos ao quadrado central onde se situa o “Templo”
1º octógono: Praça
2º octógono:
Sector Ensino
Sector Investigação
Lago
Sector Saúde
Parque
Sector Administração
Sector Logística
Tempo
3º octógono: Áreas Residenciais
4º octógono: “reserva natural”
2º, 3º e 4º octógonos divididos em 8 sectores por avenidas, que iniciam em torres na muralha
que circunda a colónia e desembocam na “Praça”
2 aberturas ao exterior (nascente e poente);
As torres são quadradas;
Nas torres das portas é feita a triagem de quem chega pela primeira vez;
4 torres são postos de vigia e defesa;
2 torres são “Isolamento”;
No 4º octógono (“Reserva Natural”) situa-se a “Quarentena”, o “Jardim Botânico” e “Agronomia”.

O Lago ocupa o “V” do 2º, 3º e parte do 4º octógonos. Tem pequenas ilhotas ligadas entre si por
pontes estreitas.
O “Templo” faz lembrar uma construção maia, mas com o “cilindro” central, parecido feito de
vidro, a erguer-se muito alto.
No Parque fazem-se concertos musicais e outros eventos públicos ao ar livre.
Sector “8” do 2º octógono: típico deserto.
Sector “8” do 3º octógono: paisagem de “aldeia de Marrocos”.
Existem 2 avenidas “grandes circulares” que ligam as 8 oblíquas.
O plano geral aéreo faz lembrar uma roda de leme.

XXIV
Para avivar memórias de Portugal bastou passar por lá. Os mosteiros e conventos de ali
aquela linha quase reta que liga Mafra à Batalha passando por Alcobaça trouxeram à tona da
memória uma religiosidade transviada sob o disfarce virtuoso de sotainas e hábitos. Padres e
freiras – todos a adulterar uma outra vez, na palavra e no exemplo, a elevada moral do Cristo.
Bastou passar por lá para que fosse vívida a lembrança. Outro espinho. E então todos
perceberam porque terão de reencarnar em Portugal: nos sítios onde caímos é de onde nos
levantamos.
Vamos lá então para Portugal para ouvir o mar: o bater ritmado das ondas impõe uma
cadência ao progresso daquele que quer progredir. Em contrapartida renova-lhe as energias
para que reme e reme e reme.
O marinheiro é homem sofrido, mas é também homem de fé. Sem fé não se aventura ao
mar. E é hora de ter fé do tamanho do grão de mostarda para que galgue montanhas e se aventure à imensidão.
Vindos de Januária, cá estamos estes que estamos e mais virão. É outra ponte entre Portugal e Brasil, porque há que chegar à Europa.
“Fui e não levei o meu amor.
Fui, e de coração incompleto
Andei na jornada errante e triste.
Oh! Maarit!”

Vencer o egoísmo (a grande batalha)
Arlindo Pinho
“…O egoísmo é, pois, o objeto para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas
forças e sua coragem; digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que
para vencer os outros…” (ESE cap.XI, item 11)
Sabemos que o egoísmo, companheiro do orgulho e da vaidade, é um dos maiores obstáculos à
evolução humana atual. Vencê-lo, é uma das maiores batalhas a travar com nós mesmos; batalha íntima
de proporções gigantes, cujos guerreiros a combater se multiplicaram ao longo dos muitos séculos divididos em grandes batalhões ou companhias (falamos do orgulho, vaidade, prepotência, ansia de poder,
inveja, avareza, etc. etc. etc.).
Todos esses inimigos terão que ser combatidos e vencidos, não importa o quanto eles sejam fortes
nem o tempo que demora. Não importa se não ganhamos os primeiros combates; importa sim, que não
desistamos e continuemos a combater, impedindo desse modo que novos guerreiros possam reforçar
seus batalhões, e ao mesmo tempo, eliminando sempre alguns, a cada combate travado. Devemos ter na
mente a verdadeira fé, a certeza absoluta de que a força dos nossos guerreiros é superior; o nosso exército vem do futuro, e no futuro esses nossos inimigos já foram vencidos, pois o futuro sempre vencerá o
passado. Temos guerreiros imortais do nosso lado, com a força da luz do Amor Divino em suas armas
(falamos de humildade, caridade, compreensão, tolerância, perdão, vontade de melhorar e de um Amor
superior em crescimento, que por si só encerra todo o resto).
Antes de mais, temos que estudar e conhecer esse inimigo, saber quem é, de onde veio e compreende-lo, para saber como e em que agir.
Em Obras Póstumas, Allan Kardec, no capítulo “O Egoísmo e o Orgulho”, diz-nos o seguinte: “O
egoísmo e o orgulho têm sua fonte num sentimento natural: o instinto de conservação. Todos os instintos
têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil”.
Em outro ponto diz: “Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, é bom em si: é o exagero
que o torna mau e pernicioso…”
Tentemos então entender, é bom ou mau?
No mundo animal, os instintos de preservação e conservação são ainda necessários à sua sobrevivência, nesse caso, é ainda tão bom quanto imprescindível à vida. Eles têm que se alimentar, assim como
às suas crias, e sobreviver num mundo onde ainda impera a lei do mais forte, ainda não existe o raciocínio
nem qualquer sentimento de ordem superior; Sabemos pela ciência que essa parte está encerrada numa
área do cérebro humano que os animais não têm, o Neocortex.
No entanto, compreendemos ainda, numa humanidade que ensaia os seus primeiros passos no
aperfeiçoamento ético-moral, a tendência egoísta, pois é ainda um estado instintivo, próprio do seu grau
evolutivo e não um defeito de carater incompreensível ou imperfeição inexplicável.
Compreendemos ainda nas crianças quando iniciam a vida como primeiro filho de um casal. Quando
chega o primeiro irmão para dividir a atenção e o carinho dos pais, ainda incapaz de um raciocínio logico
das coisas, usa esse instinto de preservação ou conservação, a fim de conservar o carinho e o amor que
antes apenas estavam voltados para ela.

O denominado ciúme ou egocentrismo infantil pela nossa psicologia, não poderá ser considerado
anormal, desde que não tome proporções alarmantes, pois é apenas uma reação natural diante de situações, imaginarias ou não, de perda de afeto.
Cada época da humanidade compreende assim uma fase evolutiva, e desse modo aquilo que ontem
para nós era necessário, pode ser hoje um empecilho no nosso caminho, e é isso que nós temos que compreender, aceitar e ter coragem de mudar. No início, nos primórdios da humanidade, esse instinto de
conservação, base do egoísmo, era ainda necessário, pois vivíamos ainda numa época rude, semi animalizada, só que com o desenvolvimento deveríamos ter-nos humanizado, afastando-nos mais desses instintos, transformando-os, o que efetivamente não aconteceu, ou pelo menos não tanto como deveria.
Para chegarmos à espiritualidade, já as mais antigas religiões do Oriente o afirmavam, seria necessário que o homem se afastasse do “maya”, (O “maya” das religiões Orientais era tudo que impedia as
almas de atingir o estado de “bem aventurados”, também denominado por eles de “Nirvana” ou segundo
Jesus, “Reino dos Céus”; são as ilusões da existência, do nascimento e da morte.
Para conquistar o “Nirvana”, diziam ser imprescindível extinguir todo o desejo de ser, aniquilando
desse modo o “ego”, que é a individualidade exaltada e distraída pelas fantasias do mundo.
Jesus de outro modo, mais compreensível para nós, diz-nos que para alcançarmos o “Reino dos
Céus” é necessário que nos despojemos do “egoísmo”, um dos mais terríveis adversários do progresso
espiritual.
As “Bem-Aventuranças” do Divino Mestre, nada mais são do que caminhos para se conseguir atingir
a iluminação interior, ou seja, conseguirmos elevar-nos espiritualmente através da mansuetude, da
humildade e simplicidade, abandonando assim todo o sentimento de personalismo.
A própria psicologia moderna tem toda a sua atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade eliminando as suas ilusões, que são a causa da distorção da sua visão e perceção de
si mesmas para com as outras.
Essas ilusões fazem com que queiramos satisfazer os nossos próprios interesses em detrimento dos
interesses dos outros, o que carateriza o estado de “egoísmo”, que mais não é do que um conjunto de
ilusões, que nos tira do senso da realidade e de uma compreensão mais perfeita de tudo e de todos.
As ilusões de querer “tudo para mim”, “primeiro eu”, “tudo gira em torno de mim”, vem do interesse individualista, resquício ainda da animalidade por onde transitamos, em contato com reinos menores
da Natureza, em épocas já muito longínquas.
“Não faças aos outros aquilo que não gostarias que eles te fizessem”, aplica-se aqui perfeitamente,
e aqueles que já estão na luta para vencer esse sentimento inferior, compreendem-no sem qualquer margem para dúvidas.
Compete-nos a cada um de nós acelerar esse processo, pois sabemos que de qualquer modo ele
não durará para sempre, e se não nos esforçamos por vontade própria, iremos aprender na dor, nas dificuldades e sofrimentos de toda a ordem, que toda a consideração excessiva dos interesses pessoais, agindo arbitrariamente, nos trará sempre desilusões e obstrução na perceção do mundo em que vivemos.
O exemplo do Cristo é uma demonstração clara de que o “amor” é a única força capaz de nos trazer
a lucidez, a harmonia e o equilíbrio, no relacionamento connosco e com os outros, com total eficácia, vencendo o egoísmo ou outro qualquer sentimento de ordem inferior; cabe-nos conquistá-lo.
A batalha será de “cada um”, no entanto a vitória será sempre de “todos”.

NOTICIÁRIO DE JANEIRO
Dia 11: Seminário “Bem-Aventuranças” , de o Evangelho Segundo o Espiritismo, e jantar de
Reis

António Soares

Joana Carvalho

Margarida Tavares

Sofia Pinho

Francisco Silva

Ana Quental
Tânia Rodrigues

O grupo que participou com trabalho audiovisual
Bruna, Joana, Rita, Aline, João, Eva, Tânia, Jorge, Goretti, Eduarda

