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Mediunidade
António Soares
A Doutrina Espírita, explica-nos que a mediunidade é uma faculdade orgânica, parte do corpo
físico, que se manifesta de forma específica em cada um de nós.
Allan Kardec afirma que todos somos médiuns, uma vez que todos sofremos influências dos
Espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos.
Desde os tempos mais remotos da humanidade terrestre, os Espíritos estabelecem contato
com os seres encarnados, na procura do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Em toda a
parte na antiguidade, em qualquer cultura ou em qualquer lugar, os Espíritos se comunicavam e deixavam
registadas suas mensagens.
No Livro dos Espíritos, podemos confirmar, através das respostas dadas pelos Espíritos, que os
seres humanos possuem certas faculdades, que lhes dão a possibilidade de entrar em contato com o Mundo
Invisível. Assim os Espíritos atestam a Allan Kardec, a possibilidade do acesso à mente dos encarnados por
parte dos desencarnados: “ Quando vos julgais mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado
uma multidão de Espíritos; influem a tal ponto em vossos pensamentos que, de ordinário,
são eles que vos dirigem; no conjunto dos pensamentos que vos acodem, estão sempre de
mistura os vossos com os nossos “.
A possibilidade dos Espíritos desencarnados poderem interferir na vontade dos espíritos
encarnados, demonstra por si só a existência dum canal recetor, ao qual chamamos de mediunidade. Mas
atenção, contudo, sofrendo essa influência, não significa que os encarnados se tornem vítimas indefesas ou
fantoches de todo e qualquer Espírito, pois nenhum Espírito invade a mente doutro, sem que este o autorize,
consciente ou inconsciente, segundo os comportamentos que adota em sua vida.
Kardec, ensina-nos no Livro dos Médiuns, cap. 14, item 159, que: “ Todo aquele que
sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é, por esse fato, médium. Essa
faculdade é inerente ao homem; não constituí, portanto um privilégio exclusivo. Por isso
mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode pois, dizerse que todos são mais ou menos médiuns “.
A mediunidade desenvolve-se?
Léon Denis diz que o homem tem de se submeter a uma rigorosa preparação e estar atento
a certas regras de conduta para poder desenvolver em si o precioso dom da mediunidade. Para isso é
necessário em conjunto, a cultura da inteligência, a meditação, o recolhimento e o desprendimento das coisas
humanas.
Já Divaldo P. Franco, diz-nos que a educação mediúnica exige em primeiro lugar, o
conhecimento através do estudo do que é a mediunidade. Segue-se a educação moral, e, como consequência,
o trabalho e a vivência da conduta cristã. Através dos hábitos sadios do estudo e da prática do amor, o médium
liberta-se de atavismos, para tornar-se ponte entre ele e o Criador, sob a inspiração dos Espíritos Superiores.

Para Yvonne A. Pereira, o melhor modo de desenvolver a mediunidade, é não se
preocupar com o seu desenvolvimento, mas sim, preparar-se moral e mentalmente para poder assumir o
compromisso de se tornar um médium desenvolvido. Mas essa preparação pode levar o seu tempo, pois se a
mediunidade não se apresenta assim, espontaneamente, naturalmente é sinal de que ainda não está madura o
suficiente para desabrochar.

Chico Xavier, dá também o seu parecer. O desenvolvimento da mediunidade, deve ser o
aperfeiçoamento da criatura em si, porque, o aprimoramento do instrumento, naturalmente permitirá ao
Espírito comunicante manifestar-se em melhores condições.
Ao contrário do que muitos pensam, os médiuns não são pessoas especiais, nem Espíritos
Superiores reencarnados com missões específicas na Terra. Na maioria são seres que falharam em suas vidas
passadas, e que agora receberam a oportunidade de fazerem algo de útil pelos seus semelhantes, reparando
ao mesmo tempo suas falhas passadas. É por isso que existem médiuns em todas as religiões e mesmo fora
delas. A esse respeito elucida-nos Kardec no Livro dos Médiuns, cap. 17, item 200: “ Ela (mediunidade),
encontra-se nas crianças e nos velhos, entre os homens e as mulheres, quaisquer que
sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau do desenvolvimento intelectual e
moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, que é o de experimentar “.
A ligação que existe entre o Espiritismo e mediunidade, e que leva a maioria das pessoas a
considera-los a mesma coisa, o que é errado, é única e simplesmente, porque a Doutrina Espírita estabeleceu
nos seus conceitos, normas seguras para a prática da mediunidade. A Doutrina Espírita considera a
mediunidade um meio do qual Deus se serve para auxiliar a humanidade em seu processo evolutivo. A
mediunidade, sendo praticada em nome e sob a responsabilidade do Espiritismo, será sempre um instrumento
de educação para quem a possuí, uma vez que, por ela, os aflitos são consolados, os enfermos curados e os
ignorantes esclarecidos.
Podemos e devemos identificar a mediunidade da seguinte forma:
•Aquela que se exerce em unção de objetivos superiores ( mediunidade com Jesus ). Sua finalidade é
exclusivamente o bem e a elevação espiritual dos homens.
•Aquela que se exerce em função de interesses inferiores ( mediunidade sem Jesus ). Sua finalidade é somente
de interesses pessoais, e o objetivo de intervir maleficamente na saúde e na vida do próximo, a troco de
dinheiro ou outros benefícios.
Posto isto, a prática da mediunidade, não pode nem deve ser remunerada seja de que modo
for, sob pena de quem a pratica, ver aumentados seus débitos perante as Leis Divinas. Jesus deixou bem claro,
quando disse aos Seus apóstolos; “Dai de graça, o que de graça recebestes”. Todo o médium
esclarecido no estudo e no evangelho, está a pagar com o seu trabalho o que deve à Lei Divina, pois em
tempos passados esteve de costas voltadas ao equilíbrio, hoje é um instrumento do amor, da paz e da
harmonia. Seja qual for a sua faculdade mediúnica, deve sempre utilizar seus recursos para se corrigir, e ao
mesmo tempo ser de consolo, esclarecimento e de orientação a todos os irmãos necessitados, encarnados e
desencarnados. Kardec ensinou-nos assim: “ A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada
santamente, religiosamente “.
Uma mensagem de Chico Xavier para refletir:

“ Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da
virtude e do conhecimento e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o
Plano Divino, se elevará connosco “.

O NASCIMENTO DE UM JUDEU
Graça Magalhães

Margarida Azevedo

Jesus nasceu no judaísmo do segundo Templo, aquele que irá ser destruído no ano 70 d.C., pelas
tropas do Império Romano. Na altura, o mediterrâneo oriental era dominado por Roma: Herodes Antipas –
tetrarca da Galileia e Pereia; Pôncio Pilatos – prefeito da Judeia e Idumeia. José Caifás era o sumo-sacerdote
em Jerusalém (Sanders **).
É neste contexto, deveras complexo, que o profeta Jesus veio pregar o Reino de Deus, dentro do
Judaísmo, defendendo que o mesmo só é atingível através de um sentimento divino, o Amor. Já não basta
cumprir os preceitos que foram transmitidos de geração em geração; é no coração de cada ser humano que
podemos encontrar Deus, através do Amor, o sentimento universal. É pelo Amor que o humano se transcende
encontrando-se com Deus, e, simultaneamente, que Deus se torna imanente no coração do humano.
Para tal, os conceitos de próximo e de outro vão tornar-se decisivos para a temática da nova pregação.
Serão pontos de charneira para Quem o primeiro mandamento já não é somente o não curvar-se perante
qualquer figura, nem adorar outros deuses além do Deus Único (Deut 6:4); impõe-se, agora, o amá-Lo acima
de todas as coisas, primeiro mandamento, e ao próximo como a si mesmo, segundo mandamento (Mt 22:3740; Mc 12:32.
O outro já não é um ser espartilhado pela classe social ou pelo comportamento na vida, mas pessoa no
caminho para Deus, excluindo o que socialmente representa. Há uma mudança de paradigma, os valores
mudam e Deus, através de Jesus, é o Deus da misericórdia. Isto não significa anulação da Lei/profetas, mas
pensar Deus como esperança, refúgio e das coisas sem sentido até então, tais como o óbulo da viúva.
Assim, pode-se afirmar que surge uma democratização do modo de estar na religião do Deus Único,
mas não segundo os parâmetros da retórica helénica, tão em voga na altura, objectivanto a necessidade de
bem discursar, mas segundo o pluralismo característico do Judaísmo, fazendo-o sair dos debates intelectuais,
transpondo-o para a singularidade do coração humano. Dito de outro modo, não se trata de sentir-se como
parte integrante do Judaísmo pela via da Lei/profetas/Tradição, mas da humanidade inteira pelo sentimento
maior, o Amor. O Deus-Lei passa a Deus-Amor, numa maior abrangência.
Isto significa que a importação do helenismo, com o seu vasto aparelho conceptual, nomeadamente, o
Bem, o Belo, a Virtude, etc, são manifestamente insuficientes face a um Judaísmo que cresce através do Amor
universal. No entanto, esses conceitos sofrem, também, uma teologização - acresce-se ao sentido filosófico a
temática Deus - . A dificuldade em aceitar a nova doutrina (jamais uma nova religião), deve-se ao facto de que
o Amor ultrapassa escolhidos, puros e impuros, sábios e ignorantes, pobres e ricos, pecadores e santos, judeus
e gentios, samaritanos, idumeus, etc. Não é um amor intelectual, ou dentro da mesma congregação, mas à
escala universal.
Lembremos que o Judaísmo da Sinagoga era tolerante face às outras crenças. Hayoun afirma que “(…)
o exclusivismo religioso nunca foi apanágio da Sinagoga, e esta jamais pretendeu que extra Synagogum non es
salus.” (p.57).***

Ninguém melhor que Paulo percebeu a dimensão espiritual do Amor a que Jesus aludia, como refere
no complexo texto de 1Cor 13:1-13. Os nossos actos, por muito belos a assertivos que sejam podem não ser
representativos de uma vivência interior de Amor pleno de gratuitidade. Aqui temos uma feliz aplicação do
helenismo: a separação entre a aparência e a realidade, sendo a realidade o fundamento do acto, invisível,
mas aplicada à reflexão teológica. Na parábola do homem caído á beira da estrada (Lc 10:25-37), temos um
excelente exemplo do amor ao próximo, além da própria noção de próximo, tão cara ao Cristianismo, e de
puro/impuro, tão caros ao Judaísmo, numa reflexão ímpar. A linguagem do Amor sobrepõe-se fazendo-nos
reflectir que estamos no mundo com uma missão: não deixar de ajudar quem precisa, quando precisa, seja
ele quem for. O próximo não é o homem caído à beira da estrada, mas o benfeitor que acorreu em seu
auxílio. Quem é esse próximo? Donde vem? Para onde vai? Não importa. Sabemos que é alguém que se
compadece.
Podemos pensar que, segundo Jesus, há uma relativização do religioso em detrimento do
social (Mt 5:23-24). Pode ser. Mas a questão é mais abrangente. O próprio social é religioso na medida em
que apresenta o outro como um elemento de re-ligação. Trata-se de olhá-lo todo filho, todo companheiro,
todo irmão. A questão do puro/impuro torna-se, agora, uma questão a ser revista. Podemos dizer que, no
judaísmo jesuânico, não há impuros, mas os de corações disponíveis versus os de corações indiferentes.
Não estamos em presença do amor dos filósofos, pela sabedoria e grandes temáticas afins, de
longas discussões e retóricas, pertença de uma classe de sábios, mas do Amor que não se discute e que habita
no coração de toda a gente. Não são incompatíveis, complementam-se se para tanto tiverem a sabedoria de
bem se harmonizarem.
O que é que não faz parte destas temáticas e que lhes foi sobreposto?
A concepção virginal de Maria; o pecado original; Deus Uno e Trino; Jesus, encarnação de Deus
(o Judaísmo, Jesus, os Doze, Paulo ignoravam semelhantes temáticas). Ora estes dogmas não são
representativos de todos os grupos cristãos, nomeadamente do Espiritismo.
Por outro lado, o que significa dizer que Jesus é o Salvador? Dentro de uma perspectiva histórica,
Jesus é salvador na medida em que a sua pregação procede a uma inevitável desfatalização da História. O
Natal de Jesus é o da esperança de uma vivência fraterna em que o ser humano não está condenado a uma
vida de sofrimento. A felicidade, o Banquete celestial que nos espera, o festim espiritual são o corolário de
um trabalho em prol do Bem. Vivendo em amor, o Reino de Deus é na terra e não fora dela. Há cristãos que
vivem à espera de um golpe de Deus sobre uma fatia considerável da humanidade, com fim a uma limpeza
espiritual radical e, dessa forma ,implantando um novo reino para um punhado de escolhidos. Esses cristãos
ainda não entenderam que é cada um de per si que tem que trabalhar para a implementação do reino de
Deus, na medida em que ame o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas.

O paganismo, uma das riquezas do Cristianismo, não significa fé num deus mágico. Deus não tira
coelhos da cartola nem é um herói. O Paganismo é, sobretudo, o respeito pelas forças da Natureza como
manifestação de Deus.
Assim, lembrar o Natal significa entrar num momento único de espiritualidade num momento
histórico preciso; Jesus não veio contradizer a Lei e os profetas, pois são inúmeras as referências aos
mesmos, sendo que os dois primeiros mandamentos resumem “toda a Lei os profetas” (Mt 22:37-40; Mc
12:32). O Natal é entrar no universo de uma memória que lembra simultaneamente a irrupção do helenismo
no pensamento judaico, que vinha a acontecer muito antes de Jesus, e a tomada do território de Israel pelo
Império Romano, com consequências histórico-religiosas importantíssimas. Se o primeiro impõe a
intelectualidade da retórica com o objectivo de melhor expor a pregação teológica, o que os judeus não viam
com bons olhos, o segundo irrompe pela força. Ambos conduzem à necessidade de duas novas páscoas:
1.
Não já geográfico-teológica (do Egipto para a Terra Prometida), mas para a liberdade de crer
segundo os seus mesmos conceitos. O messias político e salvador coincidentes na mesma pessoa, tão
criticado por alguns cristãos, faz todo o sentido para um povo que estava a viver a irrupção da cultura
helénica, que se impunha com toda a sua pujança. Pretendia-se a continuidade de uma fé sem interferências
avassaladoras de intelectuais gentílicos.
2.
O Natal de Jesus conduz a uma passagem subtil na medida em que há uma observação da Lei e da
Tradição, é certo, as práticas exteriores, para a interioridade do coração humano. Além de uma vivência, o
Judaísmo é algo que se transporta na fé.
Com o Natal é uma nova humanidade que se pretende construir. Nascer numa cabana, ser visitado
por impuros, os pastores, por Magos vindos do Oriente, é uma novidade, principalmente se essa criança for
o Messias. Esta Natividade impõe-se como uma esperança: o sofrimento terá um fim.
Por isso, não é apenas Jesus que nasce, mas a humanidade inteira porque, tal como se
encontra, está de passagem.
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Príncipe
(continuação)

Depois de alguns meses de silêncio mas de muita actividade.
“Príncipe!”
“Venho porque quero, ninguém me obriga.”
“Também não quero que te sintas obrigado. Gostaria que tivesses prazer em conversar comigo.”

“Não tiro prazer nenhum disso.”
“Percebo. Mas vens, não é?”
“Não vou a lado nenhum. Não saio do meu trono. Quem te julgas? O meu poder mental é tanto que
chego onde quero sem me deslocar.”
“Vamos onde o nosso pensamento vai. Há algo de nós presente que permite sejamos identificados.”
“Só os fortes o conseguem.”
“Há mentes mais poderosas que outras, isso é certo, mas faz parte do processo evolutivo.”
“Odeio que os fracos possam crescer. Os pequenos deviam ficar sempre servis. Odeio que apregoeis
igualdade como um direito natural. Apelais à rebelião dos escravos. Odeio os cristãos libertários.
Odeio que se apoiem no Cristo para defender essas teses. Odeio. Odeio.”

Às organizações das trevas interessa-lhes qualquer tipo de mal, o que não impede que se
“especializem”. Esta aqui, como quer manter o obscurantismo religioso, ou não fossem os seus
mentores antigos cardeais da Cúria romana de negro período, ataca tudo e todos que possam
despertar consciências e iluminar corações. Como de equívoco em equívoco colapsaram, sendo
trevas, odeiam visceralmente a luz. Quanta mais luz encontram, mais intensa a raiva com que a
combatem.
Temíveis sobretudo são os agentes e interlocutores frios, que mantêm a impassibilidade perante
qualquer argumentação e qualquer situação adversa, logo, não são demovíveis do obstinado
propósito. Este interlocutor, devido às condições peculiares em que se dá o intercâmbio
telepático/mediúnico, é, de certa forma, obrigado a trair a “serenidade” e a dizer o que não quer
dizer, mas efectivamente pensa.
“Se mesmo telepaticamente não te dá prazer falar comigo, porque não recusas fazê-lo?”

“Espertinho.”
“Sentes-te coagido a fazê-lo, não é? Isso quer dizer que há algo ou alguém mais forte que tu que te
impele a fazer algo que não queres.”
“É assim que respeitais o livre-arbítrio? Falais muito bem.”
“As ascendências intelectuais e morais exercem-se naturalmente. Este tipo de supremacia não precisa
de braço armado para se impor. E acima de tudo e todos está Deus.”
“Ficaste sem palavras.”

“Não posso aceitar alguém superior a mim. Se não o aceitei no mundo maldito dos homens, também
não os aceitarei no mundo maldito dos Espíritos.”
“És tão infeliz, Príncipe! Quanto sofrimento não escondes tu.”
Entretanto veio a confirmação de que, tal como suspeitava, pertenci à organização do Príncipe.
Na altura em que mudei para o campo do Cristo Jesus terei assumido o compromisso de, logo
que me fosse possível, trabalhar no sentido do resgate deste companheiro de grandes equívocos.
E agora assumi-o perante o próprio, garantindo-lhe que não o abandonaria.
Nesta via crúcis em curso, alguns, quiçá muitos Espíritos vão encontrando a sua libertação.

a. pinho da silva

Às filhas e aos filhos do sofrimento:
Que os servidores de Deus que visitam os filhos do Calvário
consigam penetrar os vossos corações e o entendimento da
necessidade da dor como remédio para os males da alma e
como estímulo para o processo de cura plena a desenvolver
pelo esforço próprio se faça em vós.
Que se pacifique o vosso espírito para que a resignação
produza frutos de luz e o conhecimento das realidades maiores
da vida cale fundo na inquietação que vos consome.
Deus é Pai e, garantidamente, não abandona os seus filhos;
todavia, comummente os filhos abandonam este Pai,
preferindo os reclamos do mundo. Este Deus, que é Pai,
respeita as escolhas dos filhos, mesmo sabendo-os a incorrer
em equívocos que os amargurarão, porque os merecimentos,
ou a falta deles, resultarão do livre-arbítrio de cada um.
Mas ninguém se perde, e este Pai solícito é sempre pronto a
atender o menor sinal de aproximação. ”Pedi e obtereis; batei
e abrir-se-vos-á; procurai e achareis.” Jesus, o Filho dilecto e
vosso irmão maior, deixou claro que os frutos da Alegria estão
disponíveis, apenas se faz necessário que os colhais. Terá,
portanto, de ser vosso o trabalho, mas os frutos também
vossos serão.
05.01.2018

JUSTIÇA NATURAL
(OS QUE HOJE SOFREM SÃO OS TRANSGRESSORES DE ONTEM)
Arlindo Pinho
Iremos falar aqui de sofrimento, e falar de sofrimento e dor torna-se difícil, quando quem vai ler não
consegue entender as causas que deram origem a isso. Na maioria dos casos aqueles que hoje sofrem, de
nada se lembram ter feito para merecer tal sofrimento, principalmente quando lhes é ensinado desde a
infância que Deus é Justo e Bom. E não falamos apenas da dor física mas também da dor moral e dos
sofrimentos de ordem psíquica, completamente interligados a sentimentos de vários níveis e em diversas
áreas da vida humana.
O que falta á maioria da Humanidade, e que faz com que isto seja o maior problema, é o desconhecimento
total das Leis que regem a Evolução e a Vida, e infelizmente a maioria de nós não quer saber, achando-se,
muitas vezes, superior a crenças que não as suas, sem sequer se dar ao trabalho da analisar pela razão, se
existe ou não, mais lógica e justiça naquilo que lhes dizem ou se naquilo que lhes ensinaram a acreditar.
Se pelo menos acreditam em Deus ou em alguma Inteligência Superior a tudo que existe, e lhes foi ensinado
que Deus ou esse Ser Supremo, é todo Bondade, Justiça e Amor, então, terão todos os motivos para meditar
em tudo aquilo que lhes parece injusto. Como poderia Ele deixar que acontecessem injustiças, na vida dos
seres que ama e que ele mesmo criou?
Com todo o discernimento que nos for possível ter e com a mente aberta, sem pré-julgamentos e sem
medos infundados de castigos, pecados ou ofensas, analisemos com toda a calma alguns assuntos.
Haverá motivo para governantes, empresários e outros ricos e poderosos, que já têm e ganham mais do que
conseguem gastar em toda a sua vida, continuarem a explorar os pobres, seja no trabalho mal remunerado,
nas exigências desmedidas ou nos aumentos imorais de impostos, apenas para arrecadarem mais dinheiro,
não para utilizar em beneficio dos povos e nações e na melhora das condições sociais, mas sim, em beneficio
próprio com fins completamente egoístas, ou em beneficio de amigos e familiares que de nada disso têm
também necessidade?
Haverá motivo para alguns homens com esposas carinhosas e boas, as maltratarem e escravizarem, usandoas como se fossem um objeto seu?
Haverá motivo para que pais bondosos e honestos, que tudo deram para que seus filhos se tornassem cultos
e capazes de ter um bom futuro na sociedade, sejam maltratados e abandonados por esses mesmos filhos,
por quem tanto se sacrificaram, no momento em que mais necessitam da sua ajuda?
Haverá motivo para que filhos meigos, educados e humildes, sejam maltratados por pais viciados e que cuja
única educação sabem dar, é a da violência física e as más palavras, sem nunca sequer terem um gesto de
carinho para com eles?
Haverá motivo para certos homens, alguns dos quais já muito ricos, burlarem aqueles que lutam,
trabalhando no dia-a-dia para terem uma vida mais tranquila na sua velhice?
Haverá motivo para que o filho de alguém com muitas posses, seja inteligente e saudável, enquanto seu
vizinho, pobre e com dificuldades de outros níveis, tenha um filho deficiente e sem grande inteligência?
Haverá motivo para que muitas vezes, um criminoso saia impune e a vítima fique sem qualquer apoio,
abandonada á sua sorte?

Haverá motivo para alguns esbanjarem autênticas fortunas em coisas que não lhe trazem qualquer valor
acrescentado, enquanto continuam a morrer milhões de crianças, á fome no mundo?
Vendo tudo isto, será que podemos acreditar em um Deus Justo e Bom?
Afirmamos nós, com toda a certeza. Sim, Deus é Justo e Bom. Se não conseguimos entender isso pelos
motivos atrás citados, é porque efetivamente desconhecemos por completo as suas Leis, Leis que regem
toda a Justiça, toda Evolução e toda a Vida, e porque também não nos esforçamos nem preocupamos em
encontrar as repostas para tal.
Quando a Ciência nada disso explica; quando a religião que seguimos não nos dá respostas convincentes
sobre aquilo que necessitamos compreender e temos vontade de saber, há que procurar, mas procurar
respostas concretas que possamos analisar pela razão e capazes de preencher esses vazios interiores,
deixando-nos sem dúvidas sobre o funcionamento da Verdadeira Justiça e de todo o Amor que a ampara.
O Espiritismo explica tudo isso sem deixar margem a dúvidas, mas existem outras filosofias e religiões que
também o fazem. Só teremos o trabalho de fazer essa busca e analisar á luz da razão cada resposta que nos
derem.
Como disse o Mestre Nazareno: Temos que ver com os olhos do Espirito e não nos cingirmos apenas á letra
que mata. Jesus falou ao Espirito e não ao corpo, as religiões é que preferiram interpretar á luz da carne,
trocando o que era para o Espirito e para o interior de cada um, pelo corpo, pelo material e pelo exterior.
Seguindo a Lei da Reencarnação e vendo tudo isto á luz do Espirito em evolução constante; esquecendo os
olhos do corpo e vendo com os olhos da alma, veremos que a vítima de hoje foi o algoz de ontem; veremos
o filho maltratado de hoje, sendo o pai tirano de ontem; veremos o empregado com baixo salario e
constantemente humilhado de hoje, sendo o patrão duro, exigente e sem respeito para com quem para ele
trabalhava de ontem; veremos o filho deficiente em uma família pobre de hoje, sendo o homem inteligente
e saudável de ontem, que só fez o mal e utilizou sua inteligência apenas para o mundo do crime.
Falamos apenas de alguns exemplos, no entanto, sabemos que todo o efeito teve uma causa e que toda a
causa gerará sempre um efeito, e sabemos que em tudo estará sempre a mão de uma justiça infalível mas
também carregada de Amor, pois apenas pretende que possamos compreender e corrigir os erros, de forma
a não mais repeti-los. Resgatamos assim no presente os erros cometidos no passado, e não podemos
esquecer que aquilo que hoje fizermos irá também refletir-se no futuro, com toda a certeza.
Um futuro bom ou mau será sempre o efeito do que hoje fizermos, pois a justiça que repreende, é também
a mesma que nos dará os louvores, se assim o merecermos.
Acreditando nós ou não, o presente será sempre o efeito do passado, como será também a causa do futuro.
Os nossos sentidos ainda tão materializados é que nos fazem viver nesta ilusão de prazeres imediatos, sem
refletir sobre a origem de nossas tendências, e sem medir as consequências dos nossos atos no futuro. A
Terra é ainda um mundo de ilusões. A verdadeira realidade é a vida do Espirito pela eternidade, acumulando
Sabedoria e aumentando o Amor, ao longo de muitas experiencias de vida, em muitas reencarnações.
Pensemos nisto, e com verdadeira fé, procuremos abrir os olhos da alma á verdade, sem preconceitos ou
medos e sem apego a qualquer religião, apegando-nos sim, às verdades que elas nos possam trazer ao
conhecimento. Deus jamais se ofende com quem busca encontrar a VERDADE.

Do livro Um Dia, Uma Vida
de António Augusto (A. Pinho da Silva)
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O mau da fita da Síndrome de Down é um cromossoma extra no par 21, e por isso a dita síndrome é também
chamada de trissomia do par 21. Jerome Lejeune, cientista francês, descobriu em 1958 a causa genética e o termo Down foi uma
homenagem a John Langdon Down, cientista inglês, que em 1866 questionou por que algumas crianças, mesmo filhas de pais
europeus, eram tão parecidas entre si e tinham traços que lembravam a população de raça mongol. Devido a esta associação, o
termo mongolismo entrou no vocabulário popular para designar os portadores de trissomia 21, ou síndrome de Down.
Mas o mongolismo é um assunto tabu. Tentem demonstrar publicamente a relação entre desvios da conduta
sexual e o quadro clínico da trissomia 21. Sabemos, por relatos do mais além, que quem vive ao sabor de taras e perversões
sexuais quando desencarna aterra do lado de lá dominado pela loucura. E sabemos, por verificação empírica, do acentuado
pendor sexual dos pensamentos, diria, da obsessão sexual, dos portadores da síndrome de Down. Assim, para nós,
reencarnacionistas, não é difícil imaginar qual terá sido o comportamento destes nossos irmãos na área sexual em circunstâncias
outras, que não sob as actuais limitações.
E como a vida é regida por códigos sagrados, nenhum infractor nem nenhuma infracção ficam impunes. O que
não vemos é razão para tanto incómodo, pois sendo a paraplegia congénita consequência de suicídio e este mais grave que um
distúrbio de natureza sexual, não é a associação causa - efeito objecto do mesmo silêncio. Talvez tabu seja mesmo o sexo e a
sexualidade, porventura fruto de séculos sob conotação pecaminosa. Mas, adiante.
Para todos os efeitos, quando existe uma necessidade correctiva o próprio espírito reencarnante impõe a si
mesmo essa correcção e nela os genitores colaboram dando-lhe cromossomas para escolher através de influenciação magnética.
Cabe aqui que fale do Dr. Harold Saxton Burr, membro docente da Yale University School of Medicine e autor do livro “Blueprint
for Immortality, The Electric Patterns of Life”. Pois investigações do referido estudioso indicam que o campo electrodinâmico de
vida, adiante designado por CEV, ou campo de energia, ou campo vital (a aura dos seres vivos), tem a função de molde. A
inspecção feita com voltímetros ultra-sensíveis no CEV é capaz de, em seu estágio inicial, revelar o formato do material que será
moldado ali. As mesmas experiências evidenciam que o CEV controla o código genético. Não é apenas este, dentro das células
físicas, que cria o desenvolvimento do feto, mas um CEV, exterior, que governa o próprio código genético. (Creio não seja difícil
associar este campo electrodinâmico de vida ao modelo organizador biológico, ou perispírito.)
Sabe-se que uma única célula traz em si mesma o código do ser inteiro, podendo dali formar-se pernas,
cabeça, ou o sistema nervoso. Essas formações dependem tão somente das determinações do CEV. A vida é anterior à vida, ou
seja, a vida não começa com o nascimento.
Constatou-se também que o CEV persiste, caso haja a perda de alguma contraparte física correspondente. A
fotografia Kirlian mostra o delineamento de pés ou dedos perdidos por amputação. É pela persistência desse CEV que muitos
amputados continuam a sentir dores em membros ou parte de membros que já não têm.
O nosso Ninguém, utilizando o seu CEV, ou MOB, fez-se único responsável pela sua limitação, ajustando-se à
lei. O mongolismo de que é portador não é o acidente da genética nem o azar dos pais, tão pouco o cromossoma extra é o mau
da fita. Não se pode apontar o dedo a Deus, que dá o livre-arbítrio mas nada tem a ver com o uso que dele se faz, nem aos pais,
que por certo querem filhos sãos. Como sabemos que nada existe ou acontece por acaso, necessário se torna, então, buscar para
achar e não se deter na superfície. O que se desconhece não é para remeter para o misterioso mas para investigar. Há um
preceito evangélico que aconselha conhecer a verdade, que a verdade nos libertará; esse preceito é de todo conveniente toma-lo
à letra. Se soubermos porque nascem crianças com a síndrome de Down, vigiaremos muito mais os nossos actos para prevenir
regressos à carne assaz dolorosos.
A maternidade é missão do mais elevado valor espiritual. E sonegar o direito à vida na carne de espíritos
altamente endividados é não colaborar no processo evolutivo, com a consequente estagnação nos círculos sombrios do
pensamento, onde existe a possibilidade real de imantações de ódio e vingança atrozes.
Regresso ao Dr. Burr, à guisa de conclusão. Diz: “É impossível imaginarmos que o desenvolvimento, estágio
por estágio, do sistema nervoso tenha ocorrido ao acaso, sem qualquer directiva. Somos produtos de um padrão de organização;
o que equivale dizer: somos a consequência de um desígnio”. Também: “Precisamos admitir uma desoladora ausência de
conhecimento, não apenas da verdadeira natureza da mente ou da emoção, mas também do mecanismo de relacionamento
entre mente e corpo”.
Ora se somos a consequência de um desígnio, o desígnio não é nosso; logo, a liberdade de dispor do que não
nos pertence acarreta riscos e responsabilidades que precisamos medir – e temos vindo a encarar a vida de ânimo muito leve,
mormente no que concerne às práticas abortivas.

