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Para onde
caminha
a história?
Margarida Azevedo
(http://dissertacaoespirita.blogspot.com/)

Longe de criar e desenvolver uma liberdade consciente e empenhada, o mundo global criou a
clausura, a desertificação e empobrecimento de ideias, justificando-se erroneamente, com a tradição e a
história.
Esta desertificação gera a par e passo o vazio de sonhos, cada vez mais limitados a anseios
profissionais, o medo, onde o pensar por si próprio é visto como uma ameaça e factor de exclusão, bem
como a crescente insegurança que, no pior dos cenários, pode ter como agente o vizinho do lado (que, por
acaso, era um tipo pacato).
Ora nem a tradição significa uma paragem no tempo, nem a história é um alibi para os erros
do presente. O esclavagismo, o racismo e a xenofobia de hoje não podem encontrar justificativo no
passado, impondo-se como a lei da vingança, ou uma reacção natural aos actos do passado. Mesmo os
reencarnacionistas não podem justificar o presente com as vidas passadas, porque o passado não é um
cliché. A teoria das reencarnações é demasiado elaborada para cair em tal redundância. O
reencarnacionismo pretende ser uma hipótese de resposta e não uma justificação do anti-evolucionismo
neste grande mistério que é a existência. Isto significa que, se alguém mata alguém, não é porque a vítima
foi, necessariamente, homicida. O homicídio acontece porque a natureza humana permanece idêntica ao
que sempre foi, e esse é um dos grandes problemas.
Mas não só. A sociedade global traz para dentro das nossas casas o outro, sem que
previamente lhe seja transmitido que terá que se adaptar a novas regras, sendo que quem lá vive sente-se
invadido e destronado no espaço que sempre lhe pertenceu. Isto distancia o todos iguais perante a Lei,
acresce a impunidade, os justificativos para a violência e agressividade, encarados como um acto natural.
Assiste-se, desta forma, a leis para governantes e para governados, para ricos e para pobres, para nacionais
e para estrangeiros, para etnias diferentes, de tal forma que o que é errado para uns não o é para outros, e
tudo num mesmo espaço.
Assim, nada mais inconsequente e impraticável que bloquear quem chega ao acesso às
novas regras, deixando-o comportar-se como muito bem entende e em total impunidade. Assim se violam
mulheres e crianças, se rouba e furta, se corrompe, se desrespeitam as autoridades.
Nesta inversão de valores, surge o sonho de um paraíso perdido, um passado estável, ainda que
nem sempre simpático, não raro ditador, como o garante da estabilidade.
Ao criticar a Europa, com o objectivo de fazer cair no esquecimento tudo o que de positivo
ela deu ao mundo, e sendo que muitos querem nela viver, tentam anular o importantíssimo papel do
Cristianismo, ou, melhor dizendo, Judeu-Cristianismo, tornando-o o grande pecado do mundo. É certo que
há sempre contágios religiosos, o que num objectivo cem por cento de paz é sempre bem-vindo, mas o que
não pode acontecer é a subversão dos valores judaico-cristãos em detrimento de outros, baseados em
pensamentos guerreiros, ou, mesmo que o não sejam, intolerantes, anti-democráticos, racistas, na medida
em que pretendem impor regras só para si.

Este eclipse do humano, mediante comportamentos absurdos,
pretende que este se perca, caindo num desnorte existencial, exposto ao
novo colonialismo da era moderna, baseado na degradação salarial e social,
onde a família é para desmoronar e onde a máquina vai invadindo um espaço
que não lhe pertence. Perante este quadro, pergunta-se: o que é que se está,
verdadeiramente, a combater? A corrupção? A crescente desigualdade? A
inversão de valores que estão a pôr em causa a democracia? Pode ser tudo
isso, mas a perda da identidade é a cabeça desta manifestação de
descontentamento, palavra de ordem que grita “que é feito da minha casa?’”
Se observarmos com relativa atenção a temática dos discursos com
que invadem a televisão, deparamo-nos facilmente com jogos de linguagem
manipuladores das sensibilidades. Não são apenas os políticos que se
esmeram em promessas eleitoralistas, as religiões dão-lhes o mote: a
ascensão a um mundo de felicidade.
Porém, quando tudo, ou quase tudo, dá sinais de não ser assim,
surgem os processos pseudo-explicativos tais como: “nada aparece feito; as
pessoas procuram milagres e são demasiado exigentes; este mundo não é um
paraíso; dificuldades, quem as não tem?” , culpabilizando o auditório.
No entanto, a par da justificativa individualista, fundamentam-se na
História. Ora, isso é duplamente perigoso. O Holocausto na Segunda Grande
Guerra não pode justificar os genocídios de hoje; a colonização de há séculos
atrás não pode justificar desentendimentos políticos do presente; o racismo
de outrora não pode justificar ódios inter-raciais de hoje.
A História é um imenso palco pedagógico que ensina mentalidades,
comportamentos, manifestações de fé, relações internacionais, etc. Jamais
pode ser utilizada como justificação de comportamentos menos assertivos do
presente.
Assim, mediante o consequente enfraquecimento das democracias,
gerou-se um clima de perseguição, baseado no passado de há séculos ou
mesmo milhares de anos, que alimenta ódios onde deveria haver tolerância e
bom entendimento.
Aquilo a que assistimos, lamentavelmente, é ao enfraquecimento do
poder político, substituído pelos tribunais, uma classe média sobrecarregada
de impostos e que vai perdendo voz na vida política, e um crescente
distanciamento de todos iguais perante a Lei.
Desta forma, em jeito de balão de oxigénio, nunca se falou tanto de
pesquisa etnográfica como hoje, pretendendo evidenciar uma raiz cultural,
lembrar os avós que tanto lutaram, que tantas dificuldades tiveram para fazer
dos filhos gente de bem, quase sempre em grande adversidade, onde
emerge, também, a fonte onírica do folclore com os seus monstros e terrores
nocturnos, geradores de fantasmas que se materializaram em figuras
coloridas e estranhas, enfim, uma espiritualidade transversal a todos os povos
que, no conjunto, encarnam o corpus cultural do mundo. Eles são o profano e
o sagrado, o laico e o religioso, o equilíbrio antropológico do animal Homem.
Porém, e é de reflectir sobre isso, até a Etnografia começa a ser
excluída dos curriculos das faculdades porque, dizem, “já ninguém vive nas
aldeias”, como se o etnográfico fosse apenas aldeão. Ora, nem isso é de todo
verdade, nem se pode fazer da cidade um local onde vive gente aos magotes,
à deriva, sem identidade cultural. Como pode a cidade receber estrangeiros
se estes não são confrontados com a felicidade das raízes identitárias de
quem os recebe?

Por seu lado, o religioso, seja em que ponto do planeta for,
deve ensinar o crente a tornar-se melhor. Se o não fizer, não passa
de uma organização de mentira. O religioso não pode apresentar-se
como o terror social, o horrível, o gigantão da morte cruel, facto que,
não se pense, vem apenas pelas armas.
Afirmar que a felicidade não é deste mundo significa não
lutar por melhorá-lo. A felicidade não pode ser pertença exclusiva de
um mundo que não se sabe qual é nem onde está. A felicidade não
pode ser uma ilusão ou uma quimera existente num mundo ideal
que nos transforma em paradigmas do mesmo, num suposto paraíso
reino da preguiça. Temos que a ver como uma realidade a conquistar
e, como tal, aquilo por que vale a pena lutar, precisamente porque
está, efectivamente, ao alcance de todos e realizável neste mundo.
Sonhar com um paraíso no lado de lá cria
descontentes e desempenhados com o mundo em que vivemos, gera
mentalidades suicidas e homicidas, irracionais. Esse mundo, se
existisse, seria tão terrífico como um qualquer império do mal, pois
que o já feito impor-se-ia, adormecendo as mentes que, na inércia,
deixariam de produzir. O mundo do já feito e perfeito é impensável
pois, sem a acção humana, tudo se torna caótico. Mas, pergunta-se:
“Não haverá um mundo melhor do que este?” A haver, ele começa
aqui e agora. “Ir desta pra melhor”, como muito bem diz o povo, só é
uma verdade mediante o que construirmos no mundo em que
vivemos. Tudo se encadeia. A Felicidade, que é Deus, é outra coisa,
que deixa de estar ao nosso alcance quando cada qual pretende
impor, alucinadamente, a imagem que Dele criou. Deus é Amor, e
não uma representação discursiva.
Que resposta dão as religiões, os grupos espiritualistas
e espíritas? Talvez a questão não deva colocar-se nestes moldes,
mas: Que papel desempenha cada crente convicto, cada crente que
não abdica de um Deus que se manifesta na História, que pretende
aprender com ela os erros do passado para não os repetir no futuro?
Aqueles que no seu seio promovem a fé em Deus acima de todas as
coisas, a fé libertadora, que conduzem o ser humano a repensar a
sua identidade e, com ela, empenhá-lo na luta por um mundo
melhor, além de marginalizados tornaram-se indesejados. Mas são
esses que estão no bom caminho.
Isto e muito mais faz parte do inexplicável mundo que
construímos, fragmentado e desiludido. Enquanto uns tiverem tudo
e outros nem o indispensável, política e religião têm muito que
trabalhar. A crescente adesão, não só a novas religiões, mas também
a novas formas de viver o religioso, procurando a humildade numa
meditação, uma oração em grupo ou um ritual ecuménico e eclético,
vai ganhando corpo neste mundo do “crer sem pertencer”, ainda
que visto com relutância pelo poder político. São os crentes
defensores do Amor universal que vão humanizando a religião,
democratizando-a, contra tudo e contra todos.
Com tudo isto, a religião está a tornar-se demasiado
pequena para a fé, que não dissocia os assuntos do céu dos assuntos
da terra, num ideal comum, contíguo e fraterno. Sopram outros
ventos e outro Deus começa a manifestar-se na História.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

21. «Então tu és doutor da Lei e não sabes isso?»
Claro que Nicodemos sabia, todos sabíamos, pelo menos o princípio da
reencarnação estava implícito no viver como o ar o está no respirar. E como era algo
assim tão simples e natural, raramente pensávamos nisso e mais raramente
falávamos. E como não escreveste (só pósteros o fizeram) vieram dizer que uma lei
natural libertadora era herética e escreveram anátemas- e assim se fizeram escravos
das suas próprias leis.
Chorares sobre Jerusalém é chorares sobre esta humanidade que corre
atrás do sofrimento. A cerviz dura – o orgulho – sabe-se um mal e procura a dor
como remédio.
Choraste, sim. Lágrimas de compaixão.
Tanto sofrimento evitável. Bastava seguir-te. Bastava, àqueles que não te
conheciam, seguir o deus interior – a luz da sua filiação divina.

22. Querias que fossemos luz do mundo e sal da terra, mas para
isso teríamos de ser verdadeiros; teríamos de procurar para achar;
teríamos de pedir para obter; teríamos de bater para que se abrisse. Ou
seja, teríamos de operar uma transformação radial na maneira de pensar,
de ser, de estar.
E depois, como um sopro, puseste essa instrução a correr os
séculos futuros para que aqueles de boa vontade que sentissem o hálito o
pudessem inalar. Havia a esperança de que muitas almas tivessem sentido
de poesia e em solidão e silêncio deixassem o verbo fluir.
Infelizmente, porém, poucas foram as almas generosas e
abnegadas que quiseram ser luz do mundo e sal da terra. Porque dá
trabalho. Porque traz incompreensão. Mas, presciente, já tinhas avisado
de que difamação e perseguição são ónus da verdade enquanto reinar o
príncipe da mentira. E que a verdade era para corajosos. Daqueles que
estão capazes de ir até à crucificação.

23. Disseste que não vinhas derrogar a Lei, mas dar-lhe
cumprimento, e quantos pensaram que te referias às leis dos homens,
às suas convenções, usos e costumes, qual das coisas mais presa de
enraizados preconceitos. E esse errado entendimento varreu os séculos
– e varreu as almas sequiosas de bem para as furnas do mal.
Entendam, o reino do Cristo não era, não é, nem será um
reino deste mundo de orgulhosos, prepotentes e egoístas. Creiam, a
Lei a que Yeshua veio dar cumprimento é a lei da compreensão, da
fraternidade, da tolerância, do respeito. «Amai-vos uns aos outros
como eu vos amo», o disse muitas vezes.
O mundo não gira às conveniências da vontade dos homens;
o mundo gira à vontade de quem o criou e cumpre, inexoravelmente,
os desígnios que lhe estabeleceu.
A Lei a cumprir por todo o universo é a do amor. Ninguém a
derroga.

24. Raramente nos tocavas, mas, às vezes, quando querias que
sentíssemos algo intensamente, para que entendêssemos a mensagem e
para que percebêssemos também que se nos aplicava particularmente, lá o
fazias. Era um toque breve e tendencialmente sub-reptício.
Mais que uma vez referiste a necessidade dos escândalos,
lamentando aqueles que os praticam, pois que pela lei de retorno – a lei de
causa e efeito – o escândalo fere o seu objecto. Numa dessas vezes, uma
qualquer, enquanto o dizias pressionaste-me de leve um dos cotovelos.
Uma dor de coração senti. Que tinha feito ou que iria fazer
merecedor desse reparo? Que massa era a minha que não me preservava
ainda do bolor? Quem ferira eu desnecessariamente, sabendo-se que a
natureza é agente justiceiro que não fica escravo do livre-arbítrio?
Doeu-me o coração e lancei-te um olhar súplice tentando obter a
paz da tua correspondência.
Sim, devia precatar-me e orar e vigiar para não cair em
tentação.
O sol quente fazia doer as têmporas – ou era já a desilusão
comigo mesmo, a quem não bastava seguir-te pelo pó dos caminhos para
se santificar?
Sim, era preciso mais, muito mais.

A Espiritualidade na prevenção e cura da droga
Por João Passos Gonçalves
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O espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Ao posicionar-se no
domínio filosófico e científico, a pesquisa espírita que conduziremos sobre a Espiritualidade na cura
e prevenção de drogas ou outros vícios, terá de permitir- nos extrair dela diretrizes
comportamentais, as quais chamamos de morais, mas que têm de ser justificadas como bem
proceder, à luz da Ética, que é sinónimo de Filosofia Moral.
Vamos estabelecer a nossa linha de investigação:
O nosso primeiro passo será lembrar o conceito de saúde, aprovado pela Organização Mundial da
Saúde das Nações Unidas.
Em seguida, procuraremos a raiz deste problema de saúde. A droga é a causa ou apenas um
meio? Se queremos atacar um problema, temos que determinar exatamente qual é a causa e não nos
deixar equivocar por um meio.
Depois de determinar a causa, investigaremos as suas diferentes naturezas e veremos como
podemos influenciá-la, recorrendo ao conhecimento espírita, para preveni-la, ou curar aqueles que já
estão sofrendo os seus efeitos indesejáveis. Vamos levá-lo em alguns momentos a pensar "fora da
caixa", embora sempre com racionalidade. Cada um deve pensar por si mesmo, o que vamos
apresentar é apenas a nossa verdade ... Mas há outras e só progredimos se as contrastamos com
outras e avançamos abraçando a melhor.

•Conceito de Saúde
Vamos começar então com o conceito de saúde. Desde 1983, a Organização Mundial de Saúde das
Nações Unidas considera, na sua definição, uma dimensão de bem-estar espiritual e não apenas as
dimensões física, mental e social. A saúde é "um estado dinâmico de completo bem-estar físico,
mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade"
(WHO/MAS/MHP/98.2.15 - AG 1983) (Saúde, 1998)
Se se reconhece uma dimensão espiritual, então a ciência espírita terá aqui um campo aberto à
sua investigação. E queremos aqui sublinhar a Ciência, já que a espiritualidade é um campo muito
amplo, e só analisaremos um fenómeno limitado, comprovável pela experimentação, que é o vício e
que sobre a nossa própria espiritualidade impacta.
Recordamos aqui a diferença e relação entre a Filosofia e Ciência, que coloca a Ciência num plano
inferior e limitado (filha da Filosofia) ... Segundo Platão, a filosofia procura justificar, através da
razão, uma crença que é considerada verdadeira. Contudo, e segundo Aristóteles, discípulo de
Platão, a Ciência procura ir além e comprovar aquela crença, que já era justificada pela razão.
Embora possamos tentar justificar qualquer realidade que observamos, só podemos comprovar e
deduzir leis que regulam um limitado conjunto de fenómenos dessa realidade maior. Devido a esta
relação hierárquica entre Filosofia e Ciência, o termo "Hipótese" (hipo-baixo, justificação-tese) é
usado no desenvolvimento do método científico.

Damos-vos um exemplo dessa relação hierárquica ... A Deus nunca o conseguiremos sujeitar à
comprovação, no sentido de O levar a um laboratório, para explicar como ele funciona, as leis que
o regem. Só podemos chegar ao conceito de Deus pela razão, baseado na lei de Causa-Efeito. O
mesmo é dizer, filosofando! Mas se olharmos para o fenómeno do clima, uma de Suas criações, já
hoje descobrimos alguns padrões de comportamento e lemos dele algumas tendências,
comprovadas pela experiência, e que nos permitem inferir algumas leis meteorológicas que nos
ajudam a prevê-lo. No fenómeno meteorológico passámos, pois, de uma crença verdadeira
justificada, uma hipótese (filosofia), a uma crença verdadeira justificada e comprovada, uma lei ou
regra (ciência). Passámos então ao domínio científico. Na doutrina espírita também temos pedaços
de conhecimento que é científico, como sejam as leis que regem as diversas capacidades
mediúnicas, comprovadas e coligidas por Alan Kardec no Livro dos Médiuns, (1861)o ainda melhor
manual de paranormalidade humana de que dispomos.

•A raiz do problema. Efeito, Meio ou Causa?
Vamos então procurar a raiz do problema do vício... no nosso universo tudo é efeito de uma causa e
este é um paradigma das nossas ciências atuais.
Remontando do efeito à causa, conclui-se que tudo tem uma causa e uma finalidade. E estabelecer
uma finalidade é um ato inteligente, pois pressupõe que uma inteligência a tenha pensado e
determinado antes. Então é necessário que um ser inteligente tenha a montante decidido usar a droga,
para obter com ela alguma finalidade.
Se ninguém a utilizar, ela nenhum efeito produzirá, em ninguém! O acaso não existe. O que existe é
causalidade e sempre remonta a uma causa. Se existe uma causa, existe uma finalidade e se existe
uma finalidade, é necessário que haja um ser pensante que a tenha determinado. Então teremos que
reconhecer que o problema do consumo de drogas pressupõe um fato inteligente do consumidor. E
isso coloca a substância viciante no plano dos meios e não no da causa. A causa será então a
inteligência do consumidor! E quanto aos efeitos de seu uso, podemos identificar efeitos no corpo, de
natureza física:
ou sobre o comportamento:

Efeitos da droga sobre o corpo

Efeitos da droga sobre o comportamento

Se o comportamento é determinado por um ato inteligente, então esse efeito se repercute sobre a
própria causa, a inteligência.
Assim, parece-nos lógico concluir que o papel reservado às drogas é apenas de meio ou
intermediário para obter tais efeitos, físicos e comportamentais.

•A Inteligência, a Causa. Sua localização e naturezas
A doutrina espírita postula que o ser humano é um ser triplo, constituído pelo corpo, pelo
perispírito e pela alma, que o espírito é um ser duplo, constituído pelo perispírito e pela alma, e a
alma é um ser simples. (Kardec, O que é o Espiritismo, 1859) (Kardec, O Livro dos Espíritos, 1860).
O perispírito é um tipo de luva que envolve a alma e não é permanente, é apenas necessário para
uma alma que vá encarnar num mundo físico. A única entidade permanente, dos três, é a alma.
Assim, a inteligência, e também a memória, que são entidades específicas e inseparáveis de cada
ser humano, devem residir na alma, uma vez que são elementos intrínsecos e diferenciadores de
cada um de nós. Elas devem, portanto, sobreviver também à morte, e continuar a existir, mesmo
quando a alma já avançou tanto que já não precisa encarnar e não necessita mais de um perispírito.

Desde o início do século passado que os cientistas
estudam a natureza da nossa inteligência. Na
realidade, reconhecessem-se já hoje três naturezas
distintas de nossa Inteligência, a Intelectual, a
Emocional e a Espiritual.

Do livro Um Dia, Uma Vida
de A. Pinho da Silva

X
Sei que posso ser reconhecido com alguma facilidade, pois o manto de
esquecimento do tempo ainda não me cobre na totalidade. Não me causa transtorno ser
identificado, pois se mudei de campo foi porque assim o quis, e se aprendo a humildade
no trabalho anónimo, reconheço a utilidade do testemunho visível no sentido do
esclarecimento da verdade, porque eu também ajudei ao engano.
Fique claro que não sou um espírito evoluído. Se quiserem ver em mim
um padre de cavalo e chicote aprenderão a desculpar a terminologia imprópria e o
desconhecimento nos mais elevados assuntos.
Ninguém ignora o ascendente que os padres de paróquia exerciam, e
ainda exercem nos meios rurais, sobre os paroquianos. Palavra de padre é
inquestionável, na mesma linha da infalibilidade papal (imposta por decreto à falta de
argumentos para rebater os avanços do pensamento científico). Inquestionável nas
coisas de Deus e inquestionável nas coisas de Estado – a perspectiva promíscua milenar
entre Deus e César que teimamos manter. Uns impõem, crendo-se lídimos
representantes de Deus, outros aceitam a imposição, acobardando-se também quando
atingidos na mais elementar razão.
Essa recíproca dependência estabelecida na esfera corpórea transfere-se
para a esfera incorpórea; assim é que eu e o meus paroquianos mantivemos idêntica
relação após o decesso: eles vindo para a missa e para as confissões, eu celebrando
missa e confessando. Apesar de depressa saber que era espírito, não alterei conceitos.
Continuaram válidas as práticas e tudo aquilo em que acreditava, até porque faltavamme alternativas. Mantive-me perto das enlutadas mulheres que rezavam terços e dos
homens que menos beatos conversavam no adro. Anos a fio continuei a referência para
dezenas de almas sem norte, não tendo eu mesmo grandes referências, pois a realidade
sob a sotaina era a de um negociante de madeira e apicultor, logo não pude colher de
imediato vislumbres espirituais.
Durante o exercício da actividade sacerdotal, fui um muito requisitado
exorcista. Para mim, como para todos nós, sacerdotes, em geral, as pessoas com
mediunidade mais não são que doentes e os perturbadores espíritos malignos a soldo
do príncipe das trevas. Acreditava nisto e agia como tal, e só há bem pouco tempo me
foi dado ver que, afinal, andava enganado. Redondamente. Fui atraído para o
espiritismo, e concomitantemente despertei para a verdade, por alguém que, meu
conhecido, aparecendo-me algumas vezes, por desdobramento durante o sono, me
levou a segui-lo, interessado e magneticamente atraído por aquela faculdade que
outrora levara a que fosse chamado a acudir quem a possuía de modo mais ostensivo. E
como só conseguia ver uma determinada casta de espíritos, essa limitação ajudou a
manter o reduzido entendimento que tinha das relações entre mortos e vivos.

A princípio recusei-me a ler a Codificação, ou qualquer outra obra sem o
imprimatur católico, por ver nesse simples acto uma traição ao compromisso assumido de
defender a fé, que entendia ser a única verdadeira, pese embora o meu desejo de ajudar a
minorar o sofrimento não olhasse muito à crença alheia. Porém, tantas e tão reiteradas vezes
fui convidado a assistir a uma sessão de trabalhos mediúnicos espíritas, que lá fui,
acompanhado de um mentor e de um bispo trânsfuga (pensei eu no momento) que me
garantiu o secretismo. Vencida a casmurrice e dado o primeiro passo, tudo o mais foram
surpresas em catadupas sucessivas. Eu não sabia nada de nada!
Rituais, sacramentos, sacramentais, indulgências – tretas, tretas, tretas! Por
causa dos formalismos é que a minha igreja a enche um murmúrio de rezas ininterrupto, por
causa dos formalismos é que no cemitério o pranto não cessa, por causa dos formalismos
continuam as almas longe de Deus!
Ainda que involuntariamente, também contribuí para este estado de coisas;
voluntariamente entrei num trabalho de equipa para libertar do erro, da ignorância e da dor
aqueles que seguiram os ensinamentos inúteis das minhas prédicas. Nas esferas superiores
nada é feito ao acaso; obedecendo a esse princípio de utilidade, buscaram-me visando um
fim específico. Claro que, como filho de Deus, mais tarde ou mais cedo seria chamado ao
esclarecimento, mas honraram-me dando um propósito definido àquele momento inicial em
que me senti atraído por alguém em particular.
Não, não é com confissões auriculares que serenam as consciências. A
confissão auricular é apenas mais uma das violências impostas à multidão por líderes sem
escrúpulos. Inventam absurdos e como não conseguem dar-lhes explicação lógica e racional
chamam-lhes mistérios que temos de engolir e fazer engolir. E para aqui andamos todos,
aturdidos, medrosos, cegos, fanatizados e jungidos ao torniquete de propostas supostamente
religiosas, enquanto os proponentes gozam entre púrpuras os mais mundanos prazeres em
seus episcopais palácios...

Ser espírita é muito mais do que ser assíduo às palestras e ao passe. Ter
o entendimento de que essa assiduidade é hábito bastante para fazer o monge é estar
ainda no tempo do achar-se muito católico por ir todos os domingos à missa.
Ser espírita é estar impregnado dos princípios de justiça, amor e
caridade, princípios esses que o racional deverá impor sobre o que ainda resta de
irracional no ser.
Para ser espírita não basta existir. Para ser espírita é necessário sacrificar
a mentalidade medieva que ainda se carrega, porque pôr vinho novo em odres velhos
estraga o vinho – que é como quem diz, estraga o espiritismo.
O espírita completo, que é aquele que está impregnado pelos princípios
acima referidos e não se fica pelo meio espírita do palavreado, posiciona-se pela nãoviolência mesmo que lute contra si; posiciona-se pela igualdade de género mesmo que
intimamente isso lhe repugne; posiciona-se pela liberdade mesmo que ainda tenha
apetência ditatorial; posiciona-se pela igualdade de direitos e deveres mesmo que o
orgulho e o egoísmo ainda reclamem discriminação e diferença.
Ser espírita é ter a coragem de assumir na vida os princípios morais e
respectivas implicações sociais que o espiritismo ensina, porque hoje em dia o simples
dizer-se espírita tende já a ser mais um acto de vaidade do que de coragem.
É certo que há quem não consiga ver para além dos limites que velhos
preconceitos impõem (e ainda não será desta que o espiritismo lhes alarga os
horizontes); por esse motivo isto que aqui se diz é o que se chama pregar aos peixes.
Mas, como santo António, o pregador cumpre o que tem a fazer, o problema é já de
quem não quer ouvir.

