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A falsa filantropia
Margarida Azevedo

De um ponto de vista social e político, a solidariedade nunca deu tanto dinheiro e
prestígio, nunca colocou na berlinda políticos, respectivos familiares e amigos como nos dias que
correm.
Por toda a parte aparecem pessoas a pedir para tudo e mais alguma coisa, cheias de
sorrisos e boa vontade, a solicitar a moedinha milagrosa “que para si não fica a fazer falta, mas para os
necessitados fará toda a diferença”.
Formas de solicitar colaboração manipuladoras de consciências colocam entre a espada
e a parede o potencial “caridoso” à força, criando a instabilidade emocional tipo “amanhã poderá ser
você a precisar”. E com essa conversa lá vai caindo a esmola, não por amor, mas por medo, não em
manifestação de uma religiosidade livre e emancipada mas em gesto pobre de superstição.
Desconhecendo que esse gesto não é uma espécie de vacina social, pois não é um
garante de que alguém fique impune da miséria, escapar-lhe ou não as razões são outras, as pessoas
continuam a dar pensando exclusivamente em si próprias e não no outro. Mais, o outro, o pobre e
desconhecido, ainda carrega com a culpa do medo de que “se não dou, algum mal pode cair-me em
cima”. Por outras palavras, o pobre ainda é o responsável pelos desajustes da vida, os quais nos
apanham quase sempre de surpresa. Ele torna-se desta forma um meio para a felicidade, quando cai a
moeda no saco, para a infelicidade quando a moeda não cai.
Neste mundo de superstições criadoras de dependência de toda a ordem e desajustes
psíquicos, dar não é um acto de solidariedade, social ou religiosa, mas uma mostra objectiva de
inferioridade espiritual. Aquilo que deveria elevar passa a acto minimizador de quem dá como de quem
recebe, se é que recebe, pois ninguém tem provas de que a totalidade do fruto da colheita vai
integralmente para quem de facto precisa.
Educar para ser autónomo, desenvolver o espírito crítico e a criatividade, pôr à
disposição meios que permitam desenvolver a agricultura tornando os povos autónomos do ponto de
vista alimentar, ou o mais próximo disso, apetrechá-los técnica e tecnologicamente, é caridade que
ninguém faz. E mesmo que façam algo rudimentarmente parecido, o objectivo é mantê-los sob a sua
alçada, não vá dar-se o caso de “ensinei-os a ladrar e agora já mordem”.
Os países mais ricos gabam-se de o ser pelo facto de produzirem inteligência, mais do
que os países subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento, isto é, capacidade e meios de
transformação de matérias-primas. Não é rico quem produz cortiça ou diamantes, mas quem os
transforma, pagando a respectiva mão-de-obra ao preço da chuva.
Este sistema, gerador de dependência, mercados paralelos e pobreza, tráfico de
pessoas e paraísos fiscais, é o mesmo que desenvolve uma rede complexa de instituições de caridade
multinacionais que actuam por toda a parte, e principalmente nesses países, a fim de “colmatar” as
necessidades mais elementares dos pobrezinhos, levando-lhes alimentos tais como arroz, sementes
(muitas nem chegam a ser plantadas, mas sim cozinhadas), roupas, muitas delas vendidas no mercado
negro, entre outros produtos. Algumas constroem um hospital ou uma escola, tudo dependendo das
benesses que daí advierem, nomeadamente redução da carga fiscal, benefícios políticos para a
instituição doadora ou para ficar bem visto na fotografia. Esquivam-se a obrigar os respectivos chefes
de estado dos países mais pobres a fazer o seu trabalho, não mais que conferir aos seus povos a
dignidade que legitimamente merecem através da criação de boas condições de vida, sob pena de
falharem acordos políticos.
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Se transferirmos esta situação exclusivamente para as religiões e seus digníssimos
representantes, a situação é duplamente vergonhosa. Armados com as palavras-chave do género
amor, solidariedade, igualdade perante o Criador, ou expressões tipo “vamos levar um sorriso aos
nossos irmãos; dar confiança e fé; restituir a alegria de viver…” fazem desses homens e mulheres uma
espécie de depósitos onde descarregam as consciências, os que a têm, a troco de manipulação
ideológica e laboral, mão-de-obra submissa e barata, ou simplesmente levando-os a acreditar nos
falsos sorrisos de orelha a orelha, ou num deus construído à imagem e semelhança de quem empenha
a vida de outrem: gostos, tendências, apetências, vocações, afectividade, sonhos, etc, etc...
No entanto, se transportarmos esta falsa caridade para o Espiritismo, a situação é, e
para usar uma expressão muito querida em certos meios espíritas, umbrálica, na nossa linguagem,
tenebrosa.
Movidos pelo chavão mal interpretado “Fora da caridade não há salvação”, os falsos
espíritas esquecem-se de que é o amor a maior fonte de caridade, a única, e que o dar não é construir
casas de caridade que nem cogumelos, instituições luxuosas, com o objectivo de à viva força ganhar
um lugar nas mais altas falanges da espiritualidade.
É muito fácil criticar as outras religiões e igrejas por desenvolverem a prática das
promessas, construírem santos, darem dinheiro aos templos, serem ricas; é fácil criticar tudo o que
acima foi dito, tal como é fácil dizer, como vem no Evangelho Segundo o Espiritismo, que mortificam o
corpo em vez de mortificarem a alma, (“Provas voluntárias. O verdadeiro cilício” *). Em face do
exposto, afirmamos que ainda não vimos simpósios sobre a humildade, o espírito de entreajuda,
como praticar as máximas do Evangelho tal como a referida obra aconselha.
É assim que se desmascaram os falsos espíritas, os que fazem autênticos prodígios,
quando o maior prodígio é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Como podem os espíritas ser caridosos se não se amam entre si? Esses não são espíritas, são os falsos
que usam esta Doutrina para se auto promoverem, não mais que movidos por negatividades de que
eles são os protagonistas, com as consequentes alterações de personalidade e os seus mesmos
fantasmas, aprisionando as Entidades mais fracas e submetendo-as aos seus caprichos.
Por isso afirmamos, com base em observação no terreno, que não há apenas falsos
espíritas na Doutrina. Como consequência lógica, há igualmente falsos centros espíritas, casas que se
dizem cristãs e kardecistas mas que em verdade não o são, pactuantes com a falsa filantropia.
* KARDEC, A., O Evangelho Segundo o Espiritismo, Livros de Vida, Editores, Lda., Mem-Martins, 2002,
cap. V, p.91.
_______________________________________________________, FEB, 1979, p.127.
______________________________________________________, CEPC, 1987, p. 98.
“… fustigez votre orgueil; recevez les humiliations sans vous plaindre; meurtrissez votre amour-propre
; roidissez-vous contre la douleur de l´injure et de la calomnie plus poignante que la douleur
corporelle. Voilà le vrai cilice dont les blessures vous seront comptées, parce qu´elles attesteront
votre courage et votre soumission à la volonté de Dieu. »
___________, L´Evangile selon le Spiritisme, « Epreuves volontaires. Le vrai cilice », Les Editions
Philman, Marly-le-Roi, 2001, pp.112-113
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Vida Após a Morte (I)
António Soares

Algumas religiões ou doutrinas, acreditam que existe a ressurreição, outras,
acreditam na reencarnação, outras ainda que se pode renascer no corpo de algum animal ou
vegetal. Existem algumas religiões orientais que acreditam que o conceito da reencarnação é
a continuação de um processo de purificação. Assim nas diversas religiões e doutrinas, o
homem vê a morte como uma passagem ou viagem para outro mundo.
A sobrevivência do espírito humano á morte do corpo físico e a crença na vida
e no julgamento após a morte, era já reconhecida na filosofia grega ao tempo de Pitágoras,
Platão e Plotino. Já Sartre, filósofo francês, defendia que o homem tem uma única existência.
Para ele não existe vida nem antes do nascimento, nem depois da morte.
Niilismo: - Doutrina filosófica que nega a existência do Absoluto (único,
perfeito), seja como verdade ou como valor moral. Nega a existência de Deus, pois se Ele
existe por si mesmo, sem ter sido causado por uma outra causa, é Absoluto, e sendo Absoluto
é inexistente. Afirma também que tudo é relativo e dependente de outros para existir. Não há
nada que exista por si mesmo, que tenha em si próprio o motivo ou a causa de ser ou existir.
De acordo com Nietzsche, seu maior porta-voz o homem não necessita dos valores morais e
regras estabelecidas por Deus, uma vez que Ele não existe. Sendo assim os niilistas são
incentivados ao gozo dos bens materiais, pois para eles quanto mais puderem usufruir desses
bens, mais felizes serão, uma vez que para eles não existe vida após a morte.
Panteísmo: - O Panteísmo é um movimento filosófico-religioso que observa o
Universo como um Todo, como sinónimo do princípio teológico de Deus, rejeitando a crença
numa entidade superior, dando por isso ao próprio Universo os atributos de Divindade. No
Panteísmo moderno não existe a crença na existência de uma alma sobrevivente á morte.
Não existe no panteísmo o anseio na busca de uma salvação metafísica. Tudo é fluído no
Universo, tudo se transforma sem excepção, inclusive as diversas formas de individualidade.
O espírito ao encarnar é extraído do Todo Universal. Toma uma individualidade em cada ser
durante a vida, e volta com a morte á massa comum, perdendo-se no infinito como uma gota
de água se perde no oceano.
4

Budismo: - O Budismo aceita o renascimento ou reencarnação. Após a morte,
o espirito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos ( homens
ou animais ), mediante sua própria conduta. O espirito morrerá e reencarnará quantas vezes
for necessário até que se liberte do seu carma ( acções que deixam marcas e que estabelece
a lei da causa e efeito ). Dependendo do seu carma, o homem pode renascer em seis mundos
diferentes : reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, espíritos
insaciáveis e reinos infernais. Estes reinos determinam a Roda de Samsara ou seja, a
transição incessante de um mundo para outro, ora feliz e angelical, ora sofrendo terríveis
torturas. Em qualquer destas etapas, o homem está sujeito a transformações.
De acordo com o Livro Tibetano da Morte, existem 49 etapas, ou 49 dias após
a morte. Os monges oram para que as pessoas atinjam a Terra Pura (lugar de paz,
tranquilidade e sabedoria iluminada ou possam renascer em níveis superiores ).
Para que o espirito se liberte do carma e alcance a iluminação ou o Nirvana, a
ignorância, a sede de viver e o apego ás coisas materiais deve deixar de existir na mente dos
homens. Para isso, a doutrina budista ensina a evitar o mal, a praticar o bem e a purificar o
pensamento. Todo o homem deve praticar três virtudes: fé, moral e benevolência. Para eles
todo o ser humano é iluminado embora não tenha consciência disso.
Hinduísmo: - A visão hindu da vida após a morte centra-se na ideia da
reencarnação. Para a doutrina hinduísta, a alma está ligada a este mundo através de
pensamentos, palavras e atitudes. Como no Budismo, quando o corpo morre, ocorre a
mudança da alma para o corpo doutra pessoa ou animal, a tal teoria da metempsicose que
vem já da pré-história e da antiguidade, entre os egípcios, os gregos, romanos, chineses,
Índia. Os esquimós e outros povos considerados “primitivos” mantém ainda hoje essa
convicção , refutada pelo Espiritismo, uma vez que o espirito não pode nunca reencarnar
num estado inferior ao seu, pois isso seria retrogradar e iria assim contra a lei do progresso.
No hinduísmo enquanto não se atinge a libertação final chamada de Moksha, atravessa-se
um ciclo de mortes e renascimentos chamado de Roda de Samsara até se atingir a
iluminação.
A alma pode habitar 14 níveis planetários, chamados de Bhuvanas dentro da
existência material, sempre de acordo com seu nível de consciência. Quando se liberta, a
alma regressa ao lar, um mundo onde não há mais nascimentos nem mortes.
Islamismo: - Um pouco como o Catolicismo, a religião muçulmana defende a
ressurreição no último dia. As almas serão julgadas e depois de avaliadas entrarão numa
nova vida, seja no Céu ou no Inferno. Quando a pessoa morre começa aí o primeiro dia da
eternidade. Esta fica a aguardar então o juízo final. O Alcorão, livro Sagrado dos
muçulmanos, diz que o inferno, lugar preto com fogo ardente, está destinado às almas
desobedientes e onde serão castigadas eternamente. Para o Paraíso vão aquelas almas que
seguiram a mensagem de Allah e os exemplos dos Profetas; destacam-se cinco por serem os
principais ( Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Mohammed ). Descreve também o Paraíso como
sendo um lugar onde correm rios de leite, mel e outras belezas jamais vistas pelo homem.

Referências:
Philip Wilkinson – O livro ilustrado das Religiões
Myrcea Eliade – História das crenças e das ideias religiosas
Allan Kardec – O Livro dos Espíritos
Gabriel Dellane – A alma é imortal
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Haja paciência
Joana Carvalho
“Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência.”
Santo Agostinho

No sofrimento, na amargura, na ansiedade. Haja Paciência.
Na saudade, no desespero, na tristeza. Haja Paciência.
Na tormenta, na solidão, na infelicidade. Haja paciência.
Na tortura, na falta de fé, na injustiça. Haja paciência.
Haja paciência. Muita. E que ela nunca falte.
Ah se nós tivéssemos o atributo da paciência! Mas não temos. Nem nos esforçamos para ter.
Nem treinamos para ser. É, a paciência também se pratica.
Paciência é tolerância, perseverança, autocontrole, compreensão. Paciência pratica-se com
tudo em geral. Com o colega de trabalho, o vizinho, o familiar e com as coisas que
ambicionamos e ainda não temos. Como disse Chico Xavier: “Não há problema que não possa
ser solucionado pela paciência.” Assim sendo, a paciência é solução para as irritações,
incómodos, desrespeitos… E porque temos de ter nós paciência para com o outro? Estamos
perante um espírito errante, como tal, comete erros, erros dos quais podem nem se estar a
aperceber. E depois, porque nós próprios somos espíritos errantes e com certeza que nos
momentos em que falhamos queremos que sejam pacientes para connosco. A máxima de
“não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti” é sempre aplicável em
qualquer situação da vida.
Em “Depois da Morte” de Léon Denis, pode-se ler: “A paciência é
a qualidade que nos ensina a suportar com calma todas as
impertinências. Consiste em extinguirmos toda sensação,
tornando-nos indiferentes, inertes para as coisas mundanas,
procurando nos horizontes futuros as consolações que nos levam
a considerar fúteis e secundárias todas as tribulações da vida
material.”
Então, podemos praticar a paciência com pessoas ou com
situações da vida. Porém não nos iludamos, há situações em que
se torna necessário fazer alguma coisa, não chega ser paciente e
esperar que aconteça. É preciso fazer o que está ao nosso alcance
e depois sim, ser paciente e esperar, que tudo a seu tempo virá.
Mas andamos com muita pressa, pressa demais! Não paramos
para pensar nas nossas atitudes do dia a dia. Não paramos para
pensar naquilo que temos de mudar interiormente… E quando
nos lembramos é tarde demais. Bem, nunca é tarde demais!
Contudo, vamos ficando atrasados na jornada evolutiva.
Vamos parar para pensar. Sim, somos incomodados, mas também
incomodamos. Sim, queríamos que as coisas acontecessem ao
nosso ritmo, mas sabemos que tudo na vida tem o seu tempo.
Então sejamos pacientes porque essa é a solução.
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Carolina Fortuna (DIJ-ACEMI)
“Definição de mãe… o amor mais incondicional e infinito que alguma vez iremos
experienciar na nossa existência…”

Sim, é isso mesmo, o amor mais puro é o amor de mãe. Mas apesar de ser o mais puro,
como disse, muitas vezes não lhe é dado o devido valor pelos filhos, isto porque obviamente são crianças,
depois adolescentes, depois jovens, depois adultos e como todos sabemos algumas dessas fases “afetam”
de certo modo as pessoas, ou são as hormonas, ou o constante mau humor, o simples facto de que a
adolescência é a idade da parvoíce ou que na idade adulta as pessoas tem mais no que pensar do que nos
pais… há sempre qualquer desculpa, e as mães perdoam sempre.
Grande parte das pessoas já passou, está a passar ou ainda vai passar por isto e digam-me
se estiver errada mas aos 10 anos é “adoro-te mãe”, aos 14, com a adolescência é “ai mãe, és tão chata”,
aos 16 ela não sabe nada, não percebe nada, só nós é que sabemos tudo e ninguém nos percebe, depois
aos 18 vem o “quero sair desta casa”, aos 25 olhamos para trás e admitimos que ela sempre teve razão,
aos 30 anos pedimos perdão por tudo o que a fizemos a passar, aos 50 apercebemo-nos de que não a
queremos perder, e aos 70 voltamos ao “mãe, amo-te tanto”, tenho razão ou não? E apesar de tudo isto,
apesar de aturarem todas as nossas mudanças de humor, de maturidade, elas perdoam sempre, amam
sempre incondicionalmente mesmo que fiquem magoadas com palavras ou gestos nossos.
Sim, às vezes principalmente quando somos jovens é fácil falar sem que as palavras
passem por aquele filtro que não nos deixa dizer porcaria, e é fácil magoar as pessoas, mas muitas vezes
percebemos que o que dissemos ou fizemos foi errado e temos que aprender a pedir desculpa e pensar
que podemos vir a estar no lugar das nossas mães e não vamos querer que alguém a quem demos tanto
amor, alguém a quem demos a vida nos trate mal.
Mas, quando falamos de “mães” e deste amor materno, é bom que fique claro que este
amor incondicional não vem apenas da mulher que nos dá a vida, que nos carregou no ventre durante 9
meses, até porque em vários casos não é essa que cuida da criança, que a educa, que a acompanha
durante a vida, que a ama. Muitas vezes “mãe” não é de sangue, não é biológica, é adoptiva, mas mesmo
assim, continua a amar incondicionalmente a criança que acolheu, como se esta tivesse vindo de si, como
se fosse ela quem a carregou.
Agora, comparando o Homem e o animal, será que este “amor maternal é uma virtude ou
um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais?” No LE, temos a resposta a esta pergunta:
“É uma coisa e outra. A Natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação; mas,
no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais: cessa quando os cuidados se tornam inúteis.
No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação (ou seja, uma
renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria) que constituem virtudes;
sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além-túmulo. Vedes que há nele alguma coisa
mais do que no animal”. Isto é, no animal, o amor materno não passa de um instinto, enquanto que no
ser humano é muito mais do que um simples instinto, é também uma virtude.
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Mas como tudo neste mundo, nada é certo e este amor materno não é garantido. Há
mães que não gostam dos filhos os filhos, não os querem, que os abandonam, não os querem ver
felizes por mais horrível que isso seja da parte de uma mãe. contudo, “se o amor materno é uma lei
natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento?” “É, às
vezes, uma prova escolhida pelo Espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe
ruim ou mau filho noutra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão
por um mau Espírito, que procura criar dificuldades ao (Espírito) do filho, para que ele fracasse na
prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune e o Espírito do filho será
recompensado pelos obstáculos que tiver superado.” Resumindo, não passa de uma prova pela qual o
Espírito tem que passar, em consequência do que fez em vidas passadas, mesmo indo contra leis
naturais.
A última pergunta sobre o Amor Maternal e Filial presente no LE, pergunta-nos se
“Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são escusáveis de não terem por eles a
ternura que teriam caso contrário?”, isto é, se o facto de os filhos darem desgostos aos pais não
funciona como uma desculpa para os pais não os amarem como se eles não dessem esses desgostos.
Ao que respondem com um “Não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e a sua missão
é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase
sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço; eles
colhem, portanto, o que semearam.” Ou seja, esses desgostos são provenientes de uma educação não
tão boa, de deixarem os filhos fazer o que bem lhes apetecia e dizer o que lhes fosse na cabeça, sem
filtros, sem pensar duas vezes sequer, por isso não se torna uma desculpa para os amar menos. É a
função dos pais evitar isso, dar uma boa educação aos filhos, mostrar-lhes os bons caminhos, os quais
depois é função destes decidir seguir ou não.
Concluindo, sim, os pais têm que nos educar, amar, ensinar a distinguir o bem do mal,
mas só nós mesmos é que podemos decidir entre seguir os seus ensinamentos ou não. E podemos até
pensar que os nossos pais não têm razão quando somos jovens mas mais tarde vamos olhar para trás e
perceber que eles tinham razão e que só queriam o melhor para nós, só queriam que fossemos o mais
felizes possível. Por isso pensem sempre duas vezes antes de descartar um conselho das vossas mães
ou pais, ninguém quer olhar para trás em arrependimento, a pensar em “e se”s, em como as coisas
seriam se tivéssemos seguido aquele conselho, ou aquele aviso.
E dêem sempre valor às vossas mães, não queiram aperceber-se do valor que elas têm
e da falta que vos fazem quando for tarde demais. Quer nos tenham carregado dentro delas, quer nos
tenham acolhido, o que interessa é que nos amem, incondicionalmente, sem quaisquer restrições. O
que interessa não é o sangue até porque quando olhamos para alguém, quando amamos alguém não é
pelo sangue da pessoa, neste caso é pela educação que essa pessoa nos deu, pela pessoa em quem ela
nos ajudou a tornar, pelos valores que nos transmitiu.
Dêem-lhe elogios, digam-lhe o quanto está bonita todos os dias, agradeçam-lhe, peçam
perdão, digam-lhe o quanto a amam. Eu sei que não é fácil dizer essas coisas, mas para começar
porque não deixar uma nota na mesinha de cabeceira a dizer que a amam? Uma mensagem a dizer o
quanto estava bonita hoje? Um papelinho na mesa do pequeno-almoço a dizer obrigada? Pequenas
coisas contam muito, e às vezes não é preciso um grande gesto para transmitir um monte de
sentimentos, para que as nossas mães saibam o que significam para nós. Pensem nisso.

“… mãe… o amor mais incondicional e infinito que alguma vez iremos experienciar na nossa
existência…”
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Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

Vejo sem ver as figuras mistura
de humano com animal. Apenas piscam na
minha visão, mas tenho a certeza que são
reais, porque tudo o que for mau é real. É
a única certeza que tenho. Estes seres
terrificantes são um daqueles casos em
que a realidade é mais medonha que a
alucinação da loucura.
E o pior é que sinto que sabem
que estou aqui. Tento nem respirar, na
expectativa de passar despercebido, pois
algo me diz que se deitam a mão seviciam.
Quem me dera encontrar um refúgio
seguro. Mas não sei para que lado dirigirme. Medo, muito medo.
Não sei que fazer à vida.
Quando pensava que podia fugir dela,
sabia; agora que descobri a custas próprias
que não posso fugir da vida, sinto-me mais
desnorteado que antes.
Que vai ser de mim? Resta-me
isto de andar a juntar miolos? E a sentir ad
aeternum a corrosão do ácido remorso
aqui à altura do peito?
Vá lá, tacteei uma parede. É
viscosa, mas não deixa de ser uma parede.
Vou segui-la para a direita, por mera
superstição.

Não sei onde estou. De perto e
de longe ouço gemidos, e estertores, e
sons outros de quem sufoca, mas todos
reveladores de grandes aflições – mas
nenhuma tão grande quanto a minha (ou a
aflição é apenas a minha e tudo o que
ouço sou eu?).

-2-

Não, isto aqui parece mesmo
um cemitério de mortos-vivos. Será que é
mesmo um cemitério e o que toco é
parede da cova? Não, não pode ser. Já
andei uns metros e este lúgubre depósito
de almas penadas sem direito a perdão,
assemelha-se,
pelas
características
reverberatórias dos sons dos infelizes, a
uma câmara subterrânea, qual gruta com
salas e galerias, mas onde ao invés das
agradáveis notas das gotículas no espelho
d’água apenas ecoam lamentosos ais
roncados.
Se estou onde julgo, mais me
intriga como vim aqui parar. Não me
lembro de fazer caminho que aqui me
trouxesse. A não ser, deixa ver, que as
quedas no grande abismo fossem viagem
entre dimensões. Talvez isto aqui seja um
mundo dentro de outro mundo, ou
paralelo a outro mundo, talvez dentro ou
paralelo àquele onde decorre uma triste
batalha (ao juntar alguns fragmentos de
cérebro, recolhi alguns fragmentos de
memória).
Não sei onde fica este lugar
mas, seja onde for, é péssimo. Sinto-me
mesmo muito mal.
Já que não posso morrer, se ao
menos pudesse dormir uns segundinhos
que fosse... Ao menos nesses breves
segundos teria um incomensurável
descanso desta agonia.
Mas nem morte nem a bênção
do sono, nem qualquer outra bênção; só
uma enorme maldição sobre a cabeça.
Nem importa onde estou;
afligente é o como estou.
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Aterrador é se não estou assim,
mas se sou assim. Porque se eu estiver
abjecto, a abjecção passa; mas se eu for
abjecto...
Será que a gente quando se
mata se transforma nos demónios dos
tolos?
Será que também sou como
essas coisas que sem ver vejo?
Palpo-me e pareço-me só
humano, mas já ponho tudo em causa.

Tropecei em algo que grunhiu.
Passado o susto, pude perceber que era
alguém ainda em pior estado que eu, pois
parece que só grunhe, que nem pensa, e
tão pouco se mexe de onde está. Caiu ali,
vindo de uma morte violenta e auto
infligida, deduzo eu, e ali ficou. Mas se não
pensa, talvez tenha a sorte de nem saber
que sofre, que é o mesmo que não sofrer.
Mas causa tamanha repulsa, mesmo mal
percebendo ali uma coisa meio amorfa no
chão, que não quero saber minimamente se
pensa, se sofre, se é gente. Cheira mal.
Aliás, o cheiro por aqui é todo ele a podre.
Eu cheiro a podre, o ar cheira a podre, a
humidade cheira a podre. Esta cloaca que
nunca viu sol, nem vento, é apenas mais um
factor a agravar o inferno em que vivo – em
que vivemos, pois já somos pelo menos
dois.

E continuam os lamentos e os
impropérios e as maldições e os gritos por
socorro e – novidade! - uma voz a martelar
o vocábulo suicida terminado com um
ponto de exclamação afirmativo. E acusa
sem dó nem piedade, pois sente-se-lhe
misturado um riso escarninho. Não gosto
nada de ouvir esta voz, pois que parece vir
de dentro de mim. Já não bastava esta tão
terrível quão indesejada aflição, quanto
mais ainda eu ser meu próprio acusador. Já
basta a desgraça, para quê mais libelos?
Ter a capacidade de pensar com
alguma razoabilidade ainda torna a minha
situação mais cruenta, porque aumenta a
percepção da adversidade. Aquela coisa que
grunhe talvez esteja num limbo; se eu
pudesse saber que sim com certeza, invejála-ia.

continua
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Meus queridos irmãos em Cristo,
Que Deus vos proteja e aos vossos trabalhos. Que a paz reine sempre entre vós.
Meus queridos irmãos, todos temos o dever de fazer e praticar os ensinamentos que
Jesus Cristo trouxe à terra por incumbência de Deus, criador supremo de todas as coisas.
E vós, meus irmãos, e nós, do outro lado da vida, temos de ser os obedientes servos que,
irmanados pelo mesmo ideal, nos comprazemos em aplicar esses ensinamentos e em
espalhá-los para todos os cantos do mundo, de modo a que maior numero de irmãos
tenha acesso às informações veiculadas pela nossa Doutrina.
Meus queridos irmãos, a tarefa que Deus nos entregou é muito difícil e árdua, com muitos
obstáculos pelo caminho, mas Deus, como sabemos, não dá a tarefa mais pesada do que
aquilo que cada um de nós pode suportar.
Assim, meus irmãos, a tarefa que nos coube é difícil e ambiciosa. Mas está dentro das
nossas capacidades e está ao nosso alcance poder desempenhá-la para podermos subir
mais um degrau no caminho que conduz a Deus pai Todo Poderoso.
Todos os meios de que dispomos actualmente, tanto materiais como espirituais, e que
são cada vez mais e melhores, foram disponibilizados pelo Mundo Maior de modo a que
possamos ir aumentando a complexidade dos trabalhos e, assim, podermos ajudar o
maior numero de irmãos, encarnados e desencarnados.
Esta é uma tarefa de puro amor, de cuidado e de caridade fraterna.
Que nunca nos faltem as forças e a vontade de continuar a desempenhá-la, meus irmãos
caríssimos.
Segui nesta senda de luz, semeada de escolhos mas que no final vos aproximará do Pai,
objectivo ultimo de todas as almas por Ele criadas.
A tarefa é urgente, irmãos meus, e muito difícil de levar a cabo.
Por isso, deste lado da vida, as equipas espirituais que vos ajudam estão a ser
engrossadas com um numero crescente de almas para poderem aumentar a corrente
energética que protege a vossa casa e a defende dos ataques das trevas que sempre aí
estão, tentando atacar os trabalhos e os trabalhadores.
Assim, meus irmãos, muita força e muita coragem para continuar o vosso nobre trabalho.
Nós aqui estaremos sempre, a apoiar-vos e a proteger-vos, e a proporcionar as condições
necessárias para que possam fazer do vosso trabalho uma bênção e um lenitivo para os
que sofrem.
Que Deus vos abençoe e proteja sempre.
Muita paz e muito amor.
O grupo de guias espirituais da vossa casa.
Psicografia de M. C. Cativo
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Esperar é viver
A. Pinho da Silva

Walter Osswald, no ensaio Sobre a Morte e o Morrer, no capítulo sobre o
suicídio, diz: «Sendo bem conhecida a enorme força inata do instinto de conservação, o que
fará com que haja pessoas que decidem pôr termo a esse bem precioso, a vida? Não é,
certamente, a miséria, a extrema degradação das condições de vida, as agressões e a
violência: foram excepcionais os casos de suicídio entre detidos nos diversos campos de
extermínio com que a História ficou tristemente assinalada. Também não são frequentes os
casos em que se detecta uma perda, frustração ou revelação de factos socialmente
vergonhosos ou marginalizantes como factores desencadeantes, embora a literatura abunde
em descrições deste tipo. (…) Ao contrário do que tem sido por vezes afirmado, é raríssimo o
suicídio de pacientes conhecedores da sua condição terminal.
Então, qual a motivação para o suicídio?»
Como seres no mundo, inteligentes de pensamento contínuo, interrogamonos sobre a razão ou razões de existirmos e a própria razão de haver existência, dado que a
realidade podia ser a não-existência (e não estarmos cá para nos angustiarmos com essas
questões). Mas, jogados na existência, que é, radicalmente, o facto de ser, temos o encontro
raramente pacífico com o Eu e o Outro, com a Consciência, com a Morte e a Imortalidade e,
sobretudo, temos a frequente e até agora fortíssima experiência da dor e do sofrimento.
A este respeito, não tem sido animadora a resposta das religiões, e os
caminhos da filosofia não têm sido melhores. E porque as respostas não têm vindo a
satisfazer a razão e, pior ainda, não têm aliviado a angústia própria de interrogar o existir,
naturalmente cai-se no ateísmo e na nadificação, o que não facilita as coisas.
Quando alguém tem o raciocínio de que se não existisse não sentiria nem teria qualquer tipo
de percepção das coisas existentes, conclui que isso, em face do sofrimento, seria o bom.
Quer-se acabar com o sofrimento que não acaba e cai-se no desespero.
«O psiquiatra João Barrento, que dedicou especial atenção ao estudo deste
tema, conclui que cerca de 95% dos suicídios ocorrem em pessoas com perturbações
psíquicas, nomeadamente de tipo depressivo. De facto, a depressão grave acarreta consigo
sofrimento insuportável, ao eliminar da vida toda a satisfação, interesse, iniciativa, alegria e,
sobretudo, esperança. Costuma dizer-se que a esperança é a última a morrer, mas no
deprimido é a primeira vítima da doença.» (Osswald, op.cit)
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Enquanto há vida há esperança? Não: enquanto há esperança há vida.
Corroborando esta ideia, pode ler-se em O Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap.V, itens 15 e 16: «(…) para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se
acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução
para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar
pelo suicídio as suas misérias.” e “Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do
seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou lêem que estes nada têm a esperar
depois da morte, não estão de facto levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa
melhor não lhes resta senão se matarem? Que esperança lhes podem dar?»
O que é a esperança?
São Paulo diz que é «espera confiante e paciente daquilo que não se vê»;
Gabriel Marcel, filósofo, jornalista e dramaturgo francês (1889 – 1973) define-a como «a luz
que penetra nas trevas de nossa existência, preservando-nos do desespero, sem saber para
onde nos conduz.»
Quais os fundamentos da esperança?
Para Marcel (Costa, C.A.: Considerações sobre a esperança na filosofia de
Gabriel Marcel) a esperança funda-se no invisível, e no fundo de todo o acto de esperar há
uma resposta do ser ao infinito. Passa de um “eu espero que” para um “eu espero”
absoluto, ou “eu espero em”.
Sob certo aspecto, esperar é um dar, onde fé e esperança estão ligadas entre
si. A plenitude da esperança somente acontece no intercâmbio espiritual, ou seja, na
participação do amor. Esta participação supõe na ordem fraterna do nós, e não do eu
isolado. Na visão de Marcel, um ser sem amor não pode ter esperança.
Em resumo, amor e esperança fazem juntos o homem superar a tentação de
isolamento salvando-o de um esvaziamento empírico.
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Arlindo Pinho

Na nossa eterna busca pela felicidade, continuamos a confundir o sentir-se feliz,
com o acumular de bens materiais. Infelizmente, e derivado á falta da verdadeira educação do
homem, a Educação Integral, a mensagem que tem sido passada pelo geral da sociedade ao longo
dos tempos, é a de “ter muito para ser alguém”, como se, o ter muito ou ter pouco, fizesse de
alguém melhor ou pior pessoa. Infelizmente também, essa mensagem tem passado para homens
dotados de bastante inteligência, e que devido a isso, a têm usado só e apenas em proveito
próprio, e pior ainda, explorando, prejudicando, extorquindo e impedindo até, que outros que
andaram mais lentamente, consigam sequer aproximar-se deles em riqueza e património;
esquecem-se contudo que todos têm direito a viver bem, que nem todos tiveram as mesmas
condições, e que existem também patamares muito diversos no desenvolvimento da própria
inteligência. Apesar disso, todos devem ter o direito a ter as condições necessárias a uma vida
saudável e acesso às coisas que os podem ajudar a desenvolver-se a todos os níveis.
Os homens que assim entenderam a felicidade, usam todos os meios ao seu
alcance, para comprar, açambarcar e acumular tudo o que podem só para si; quanto mais
conseguem, mais longe querem chegar; lutam para ocupar os primeiros lugares dos considerados
“mais ricos”, ou pelo menos, para fazerem parte dessa lista. Ricos, mas ricos de quê? Conseguirão
comprar a saúde? A paz interior? O amor? A vida? Não, claro que não. Pura ilusão dos sentidos;
mentes bloqueadas, apenas voltadas ao egoísmo, á avareza, á vaidade, e tudo isto como reflexo
de um super orgulho que trazem em si; nem pensam que um dia a vida física acaba, e pior, que
esse dia pode ser amanhã, ou hoje mesmo; não pensam que os lugares do além não são
comprados com o dinheiro ou com todos os outros bens e riquezas que amealharam, tudo isso vai
ficar aqui, sem qualquer valor para eles, mas pior ainda, é que achando-se tão importantes, irão
verificar que não terão importância nenhuma, e mais atroz para eles, é que alguns daqueles que
aqui desprezavam, estarão em muito melhor posição, e, talvez quem sabe, até necessitarão do
seu auxílio. Que farão nessa altura?
Jesus alertou-nos sobre isso quando esteve entre nós, e na sua infinita sabedoria
disse: “guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não
consiste na abundancia dos bens que possui”. Em seguida contou a seguinte parábola: “as terras
de um homem rico produziram muito fruto. E dizia ele para consigo: que farei, pois não tenho
onde recolher os meus frutos? E concluiu: derrubarei os meus celeiros e os reconstruirei
maiores, aí poderei guardar toda a colheita e os meus bens, e, em seguida, direi: minha alma
tens largos bens em depósito para longos e dilatados anos; descansa, come, bebe e regala-te.
Mas disse Deus: Néscio, esta noite exigirão tua alma; e as fazendas que ajuntaste, para quem
serão?”
Que fabulosa lição, numa tão simples parábola! A vida do homem não consiste
nos bens que possui!
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Já todos deveríamos saber isto, mas não, continuamos cegos a acumular bens que
de nada servem, para tentarmos alcançar a felicidade, felicidade essa, que na Terra, e por muito
tempo ainda, é tão relativa, que podemos dizer que apenas podemos alcançar a alegria de viver,
de estar de bem com nós mesmos, com os outros e com a vida, mas isto continua a ser um
sentimento interior, que independe daquilo que temos a nível material.
Jesus disse-nos que essa paixão por ter cada vez maior quantidade de bens ou
riqueza, provem da avareza, avareza essa que pode ter varias formas de se manifestar para
dominar o coração do homem.
Há menos tempo, também Alexandre Herculano, meditando sobre isso, ficou
impressionadíssimo com as diversas faces do orgulho e exclamou: “Orgulho humano! Que serás
tu mais: estupido, feroz ou ridículo”?
Nesta análise temos nós a avareza a comportar estes três qualificativos:
Estupida, quando faz com que o homem se prive do conforto e até do que lhe é
estritamente necessário, apenas para não tocar no que amealhou.
Ridícula, quando faz do dinheiro o seu ídolo, absorvendo-o numa preocupação
constante, embora vivendo no luxos e satisfazendo os seus caprichos.
Feroz, a pior e mais perigosa de todas, é a dos que querem o mundo inteiro só para
eles, açambarcam tudo o que podem e organizam monopólios, numa cobiça e ambição
desmedidas, que os leva por todos os meios ao seu alcance, a conseguir se possível o mundo,
mesmo que para isso tenham que reduzir á miséria toda a humanidade.
Para piorar, como já o referimos no início, nesta classe da avareza, é comum
encontrarmos homens muito inteligentes, ricos, astutos e de boa posição social, e por tudo isso, é
a que mais e maiores danos tem causado á humanidade.
Essa classe que há seculos atrás era composta pelos conquistadores e grandes
latifundiários, hoje encontra-se dentro das grandes organizações comerciais e industriais, em
grandes companhias e empresas poderosas, que estendem os tentáculos de sua ganancia por
toda a parte, tentando comprar seus concorrentes e aumentar cada vez mais seu património. Já
não se satisfazem com um país, espalham-se pelo mundo. Todos eles querem ser os maiores e
mais importantes.
Meia dúzia de pessoas desta natureza podem reduzir á fome e á miséria um povo
inteiro, como uma dúzia podem levar o mundo á falência material, e isto não nos é estranho neste
momento; tudo o que o mundo está agora a passar, é produto dessa classe. As crises económicas
em todo lado, as guerras fratricidas que enchem as notícias que nos chegam, os milhões de
desempregados nos países industrializados, o impedimento do livre comércio entre muitas nações
e a própria legislação que favorece esses pretensos poderosos, provem da classe da avareza feroz.
As outras duas classes prejudicam o próprio, mas esta, para alem do próprio, pode levar á miséria
toda a humanidade.
Que Deus tenha piedade desse tipo de homens, pois a felicidade para eles está
ainda muito distante; quanto mais se esforçam para alcança-la através da satisfação dos seus
desejos materiais, mais expandem seu egoísmo; cobiçam tudo, dando assim alimento a suas
ambições que jamais conseguem satisfazer.
Esquecem-se por isso, de trabalhar por eles mesmos; não têm tempo para se
dedicar a sua própria melhora e evolução; ficam presos na sua própria teia e não conseguem
encontrar a felicidade. Um dia irão desencarnar em enorme sofrimento moral e consciência
pesada, porque em vez de acumular riqueza e bens materiais, podiam ter melhorado, sua própria
vida e a de muita gente á sua volta, inclusive, muitos dos quais, os ajudaram a conseguir tudo o
que têm, só que agora é tarde e já nada podem fazer. Triste vida que escolheram.
Tantos erros, tanto trabalho, tanta preocupação, tanto tempo perdido, para no fim
darem conta de que perderam a própria vida para nada. Afinal, bastava-lhes ter um pequeno grão
de amor no coração, e seria o suficiente para levá-los ao verdadeiro caminho da felicidade.
15

Notícias de Agosto
01: Passeio/convívio da ACEMI

16

