Quando se põe em causa que o
Espírito de Verdade tenha presidido à
Codificação; quando se põe em causa
que Allan Kardec tenha transmitido
fielmente os ensinamentos, facilmente
se regressa a Bizâncio para novamente
discutir o sexo dos anjos e pretender
justificar as dúvidas filosóficas com
especulações falaciosas.
Então, as opiniões pessoais passam a certezas, o discernimento desaparece, os dizeres dos espíritos deixam
de ter necessidade de um controlo universal para que sejam aceites como
verdades inequívocas.
Então, aceitam-se obras que vão
contra e não de encontro à Codificação;
aceita-se que dentro de Centros Espíritas se defendam teorias não espíritas,
esquecendo que cada coisa tem o seu
lugar próprio e esquecendo que estudo
comparado não é o mesmo que defesa
de opiniões pessoais nem de correntes
paralelas e antagónicas.
Então, acusa-se de dogmatismo,
fundamentalismo e por aí adiante
quem defenda que Espiritismo é o que
foi codificado por Allan Kardec.
A referência de que os inimigos do
espiritismo estão dentro do espiritismo
não é dirigida aos outros (sempre os
outros); é dirigida a todos aqueles que
não concordando com os postulados
espíritas nele se mantêm a inocular, de
modo mais ou menos deliberado, os
mais variados vírus, com a ligeira e
alegre conivência de tanta alma...
A. Pinho da Silva
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“Deus, para o ser, tem, certamente, a omnipotência como atributo. E tem também outros, como omnisciência, imutabilidade… Bom, é a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas.
Criou, portanto, as leis que regem o material e o espiritual. Essas leis ou são
perfeitas, ou são imperfeitas. Se são perfeitas, são imutáveis, porque a imutabilidade é, como aceitamos, um dos seus atributos e, por força dessa imutabilidade,
podemos vir a conhecê-las, pois que obedecem a um determinado padrão; se são
imperfeitas são também mutáveis, ao infinito, e o mais que se pode saber delas é
que são mutáveis. Esta possibilidade traz duas consequências: o homem não pode
aceder ao conhecimento e Deus não é perfeito porque criou leis imperfeitas – e,
logo, não é Deus, no conceito que o espiritismo, e Jesus, apontam.
Existindo Deus, no conceito que Jesus e o espiritismo apontam, as suas leis
são perfeitas e imutáveis, mesmo tendo Deus poder para as derrogar, por outro
motivo que não seja para as podermos conhecer.
Assim sendo, a lei natural da vida conduz à morte e à transformação da matéria, o que desde logo impede a ressurreição, no sentido mais comum do termo. Não
há, pois, ressurreição da matéria às vezes. A havê-la, teria de ser sempre, para dar
cumprimento a uma lei natural, logo divina, logo imutável.
Deus não está sujeito a leis, mas sujeita-nos a leis. Se há um fenómeno de
aparente ressurreição, terá de se procurar uma explicação outra, que não esta de
excepção que peca por não ser racional. Ou então todos os axiomas científicos
estão errados. ”

MH/aps
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09/02 – Convosco não deve ser assim; que o maior entre vós seja como o menor, e aquele
que mandar, como aquele que serve. – Lc 22, 26
A humildade, que nada tem a ver com humilhação, é o segredo da virtude. O virtuoso tem a
humildade como alicerce para a sua grandeza espiritual. Enquanto não entendermos isto não
aceitaremos, e enquanto não aceitarmos jamais encetaremos a conquista da humildade, conquista que é bem mais trabalhosa do que à primeira vista parece, porquanto o orgulho estános na raiz e não na rama .

16/02 – E vós, replicou ele [Jesus], porque transgredis o mandamento de Deus por causa da
vossa tradição? – Mt 15, 3
Fazemos das nossas tradições mandamentos de Deus e dos mandamentos de Deus tradições, isto é, valorizamos os preceitos que fazemos por conveniência, e desvalorizamos as leis
imutáveis que, queiramos ou não, sempre irão reger a vida. Mais tarde ou mais cedo a força
das leis imutáveis impor-se-á sobre a fragilidade das nossas legislações chamando-nos à
razão, mas poderíamos poupar-nos dissabores se fossemos menos convencidos.

23/02 – Jesus disse-lhe: “ Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. ” –
Mc 10, 18
Jesus estabelece aqui uma diferença entre ele e Deus, mas também nos alerta para a facilidade que temos para idolatrar homens, e às vezes espíritos, inebriados por entusiasmos que
tanto têm de intensos quanto de efémeros. Jesus certamente merece o qualificativo de bom,
mas não menos certo é que temos de conhecer Jesus para o poder qualificar, pois de contrário dizemos coisas que não sentimos

02/03 – Não penseis que Eu vou acusar-vos ao Pai; outro vos acusará, Moisés, em quem
depositastes a vossa esperança. – Jo 6, 45
Depositamos a nossa esperança no espiritismo, mas não deixamos que o espiritismo nos
penetre e mude a nossa atitude perante a vida em geral, perante o nosso próximo, perante
nós próprios. Então, o espiritismo que conhecemos mas não vivemos será nosso juiz, porque
utilizamo-lo como motivo de inércia e não de movimento
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O estudo constante da Doutrina Espírita com base nas obras de Allan Kardec e o propósito
permanente de colocar em prática os seus ensinos, são fundamentais para a correta execução
de toda atividade espírita.”
CEI – Diretrizes de Apoio para as Atividades Espíritas
O espiritismo não quer colher louros onde não trabalha, nem colher má fama onde não errou.
Para que alguém possa ser considerado espírita, terá necessariamente de ter os seus conhecimentos embasados na doutrina espírita e a sua prática ser consentânea com esses conhecimentos.
O espiritismo basta-se a si mesmo. O espiritismo não é contra coisa alguma, mas cada coisa
tem seu lugar próprio. O espiritismo veio para enriquecer todo o mais saber e todo o mais bem
fazer; enxertar ao contrário, isto é, enxertar no espiritismo teorias e práticas outras é inverter os termos. Ou então não acreditamos mesmo que o espiritismo foi trazido por Espíritos superiores e tudo
aquilo que temos andado a defender não passa de uma negociata de Allan Kardec com os espíritos, como já lemos num órgão de informação espírita.
Se nos dizemos espíritas devemos observar os procedimentos espíritas; se não, como para
coisas novas palavras novas, inventemos uma que reflita o sincretismo que professemos, para que
não induzamos ninguém em erro.
APS

“… Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo
dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés…”
“…Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência; não
forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa…” (ESE cap.xxv itens 10 e 11)
Todos os homens, mesmo aqueles que demonstram nada lhes interessar, no que diz respeito á evolução
do espírito ou sequer á existência ou não de Deus, apesar de tentarem camuflá-lo têm no seu intimo uma ânsia
sem explicação de saber a verdade; a verdade a respeito da vida, do que somos, do que fazemos aqui, de onde
viemos e para onde vamos.
Ao longo dos tempos esses ensinamentos têm chegado até nós pelos grandes filósofos e seus seguidores
através das doutrinas secretas, mas por serem secretas nem toda a gente ou muito poucos lhe tinham acesso.
Quando chegou Jesus, trouxe todos os ensinamentos a público, passando a ensiná-los a todo o povo, para que
mais rapidamente pudessem todos os homens alcançar patamares mais elevados de perfeição e saírem mais
rapidamente do sofrimento, que não entendiam. Só que para a grande maioria tudo era novidade e não estavam
preparados para entender essa doutrina, tal como ele a queria ensinar, sem dogmas nem mistérios, por isso na
maioria dos casos tinha que lhes explicar através de parábolas, tendo no entanto o cuidado de sempre que queria passar grandes ensinamentos dizer: “quem tiver ouvidos de ouvir oiça”, pois sabia haver no meio da multidão alguns para quem os ensinamentos não eram totalmente novos, e para esses estava a dar a oportunidade de
o seguirem para mais poderem aprender. Para o restante da multidão, não havia outra forma de lhes explicar,
tal era o seu desconhecimento.
Aguardando que os seus ensinamentos amadurecessem no coração e mente da Humanidade, prometeu ainda
antes de partir enviar-nos um dia o Espírito da verdade, o Consolador, pois que nessa altura já estaríamos mais
preparados para receber os seus ensinamentos sem rodeios nem parábolas.
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Chegaram então os espíritos, para nos explicar o que ainda não tinha sido entendido dos seus ensinamentos e assim nos podermos aproximar cada vez mais da verdade, a caminho da perfeição. À doutrina de Jesus
explicada pelos espíritos, deu-lhes o seu codificador, Allan Kardec, o nome de “Espiritismo”. Doutrina essa,
que como outras que sempre existiram, nos leva ao conhecimento da verdade, queiramos nós segui-la e pô-la
em prática na nossa vida.
Não é a única a ensinar a verdade, no entanto, quando resolvemos seguir os ensinamentos de uma doutrina após a termos submetido a uma análise em todos os aspetos, confrontando-a com a lógica e a razão, sem
que nada tenha sido deixado ao acaso ou em dúvida e que preencheu todos os campos possíveis, não podemos
nem devemos após isso deixar-nos influenciar por feitos alheios, que, tantas vezes, são apenas fruto do pensamento ou opinião de uma única pessoa ou grupo.
ão podemos permitir que emoções de outros determinem o nosso modo de pensar e agir. “Quando
alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés”. A recomendação de Jesus diz-nos que quando isso
acontece devemos libertar a nossa consciência de qualquer culpa, pois demos e fizemos o nosso melhor até
onde nos permitiam as nossas condições, e se não nos quiseram ouvir é apenas porque ainda nem todos tem
“ouvidos de ouvir”, como disse o Mestre. Ao mesmo tempo, quer-nos dizer que não devemos querer impor ou
convencer os outros da nossa realidade, como se a nossa maneira de traduzir as Leis Divinas fosse a melhor ou
a única, nem achar que a verdade é única e exclusivamente da nossa propriedade.
Muitas vezes se não estivermos atentos e vigilantes, a título de aconselhar melhores opções e diretrizes,
tentando dar esclarecimento e orientação, sentimos necessidade de “corrigir”opiniões, “indicar” caminhos,
“induzir” experiências, e estamos a privar as pessoas de viverem suas próprias experiências e a ocupar indevidamente o domínio do outro.
Ao aceitar as pessoas conforme a sua própria personalidade, respeitando as suas opiniões, ideias e conceitos e até mesmo os seus preconceitos, estaremos a dar-lhes um fundamento para que ouçam aquilo que
temos para dizer ou esclarecer, deixando-lhes em seguida a liberdade para meditarem e assim elas mesmas,
com tempo, poderem, se assim o entenderem, mudar as suas opiniões e as suas diretrizes vivenciais.
Deixar cair e levantar-se, amar e sofrer, permitindo aos outros que por si mesmos possam alcançar seus
próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua própria maturação e crescimento pessoal, é o mais correto para que cada um possa encontrar a sua própria verdade e o melhor caminho a seguir.
“Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras”, é demonstrar que não temos pretensão de ser
os únicos possuidores da revelação divina e, ao mesmo tempo, deixamos campo aberto para que possam meditar, comparar e confirmar.
Devemos largar as sementes sem a pretensão de aplausos e reconhecimento, até porque não sabemos em
que terra está a cair a sementeira. Se cair na terra fértil dos sentimentos humanos, chegará o dia em que esse
campo dará os seus frutos, de outro modo, o que esperámos?
Aqueles que esperam louros de consideração de quantos os escutam e que pretendem sejam compreendidas todas as suas intenções, estão a ser servos imprudentes, pois por enquanto ainda é difícil na Terra o plantio
e menos generosas ainda são as colheitas.
Infelizmente existem ainda muitas criaturas intransigentes e rigorosas que não entendem, impõem; não
ensinam, pregam; não amam, manipulam; não respeitam, criticam; e por não serem sinceros é que fazem o
género de “suposta santidade”.
Assim, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciemos
sem qualquer “reação” aos contratempos, prosseguindo convictos de nosso ideal de amor, palmilhando entre
as realizações possíveis, rumo a um final que esperamos muito feliz, nosso próprio caminho, cujo mapa está
impresso em nosso próprio coração.
Se assim agimos, também não podemos nem devemos deixar que outros possam agir de modo diferente
para conosco, pois se assim o fizermos, estamos a ser coniventes com o seu próprio erro, fazendo-os pensar
que é certa a sua maneira de agir.
Ensinar com todo o amor possível, esclarecer e alertar, sem nada impor, é nossa obrigação. Aprender,
compreender, confirmar e aceitar, é da responsabilidade do outro, de cada um, é a sua “liberdade”.

Arlindo Pinho
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Nem só de pão vive o homem, mas enquanto espírito encarnado não consegue sobreviver na matéria sem pão. Se a encarnação não tivesse uma finalidade útil, Deus não providenciaria que assim fosse; então, enquanto encarnado é dever do homem cuidar do seu
corpo. Mais: é dever dos homens ajudarem-se mutuamente no cuidado com o corpo,
nomeadamente na saúde e na alimentação. Mais ainda: tendo os espíritas consciência da
importância do corpo para o progresso do espírito, é grave dever cuidarem de si e ajudarem no cuidado com o dos outros.
Se não somos uns fascinados por cheios de conhecimento da doutrina mas vazios de
amor, entenderemos a obrigação moral e cívica de ajudar os necessitados de pão. Entenderemos e valorizaremos aqueles que antes de nós o entenderam.
A Associação Cultural Porto de Abrigo, de Ílhavo, distrito de Aveiro, além da acção doutrinária comum a todo o Centro Espírita, desde há 15 anos que está no terreno, matando a
fome de pão, que é real.
A esta data, assiste 142 famílias, mensalmente, o que, reconheça-se, é obra, atendendo à
dimensão da instituição e ao número de trabalhadores. Quando queremos, podemos; na
Associação Cultural Porto de Abrigo querer é poder e é, desse modo, um porto de abrigo
real aos que estão expostos à intempérie da fome, para que, de barriga composta, possam
ouvir falar de amor.
A. Pinho da Silva
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Dia 18: o presidente da ACBMI
palestrou na Associação Cultural
Porto de Abrigo, Ílhavo

Dia 22: Encontro, na ACBMI, com o presidente da FEP, Vítor Mora Féria, onde
se deu conta das actividades e dos projectos da associação.
A ACBMI reconhece sensibilizada a postura franca, aberta e respeitadora do
presidente eleito, desejando que ela possa ser mantida e entendida, a fim de que
o Movimento Espírita Português possa encontrar o impulso renovador e a união
de que tanto carece.
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maiores felicidades. O Espiritismo vem lhes oferecer os
recursos espirituais de que nossa época tem necessidade
para se regenerar. Ele nos faz compreender que a vida, em
sua plenitude, é apenas a concepção e a realização da
beleza eterna.
Viver é sempre subir, sempre crescer, sempre acrescentar em si o sentimento e a noção do belo.
As grandes obras só se elaboram no recolhimento e
no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. O
alarido das cidades não é conveniente ao vôo do pensamento; ao contrário, a calma da natureza, a paz profunda
das montanhas, facilitam a inspiração e favorecem a eclosão do talento. Assim, confirma-se, uma vez mais, o provérbio árabe: “O barulho é para os homens, o silêncio é
para Deus!”
O espírita sabe que imensa ajuda a comunhão com o
Além, com os espíritos celestes, oferece ao artista, ao
escritor, ao poeta. Quase todas as grandes obras tiveram
colaboradores invisíveis. Essa associação se fortifica e se
acentua pela fé e pela prece, que permitem às forças do
Alto penetrarem mais profundamente em nós e impregnarem todo o nosso ser. Mais do que qualquer outro, o espírita sente as correntes poderosas que passam sobre as
frontes pensativas e inspiram ideias, formas, harmonias,
que são como os materiais dos quais o génio se utilizará
A arte bem compreendida é um poderoso meio de para edificar sua maravilhosa obra.
elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeA consciência dessa colaboração dá a medida da nosres da alma; ela embeleza a vida, sustenta e consola na
sa
fraqueza;
ela nos faz compreender qual parte cabe à
provação e traça para o espírito, antecipadamente, as rotas
influência
de
nossos irmãos mais velhos, de nossos guias
para o céu. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma
fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecun- espirituais, daqueles que, do espaço, se inclinam sobre
da de instrução, um meio incomparável de civilização e nós e nos assistem em nossos trabalhos. Ela nos ensina a
ficar humildes no sucesso. O orgulho do homem é que fez
de aperfeiçoamento.
a fonte das altas inspirações secar. A vaidade, que é o
Porém, em nossos dias, muito frequentemente ela é defeito de muitos artistas, torna o seu espírito insensível e
aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por mes- afasta as grandes almas que concordariam protegê-los. O
quinhas teorias de escola e, principalmente, considerada orgulho forma uma espécie de barreira entre nós e as forcomo um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. ças do Além.
Emprega-se a arte para adular as más paixões, para supeO artista espírita conhece sua própria indigência, mas
rexcitar os sentidos, e assim faz-se da arte um meio de
sabe
que acima dele, abre-se um mundo sem limites, pleaviltamento.
no de riquezas, de tesouros incalculáveis, perto dos quais
Quase todos aqueles que receberam a sagrada missão todos os recursos da Terra não são mais que pobreza e
de conduzir as almas para o alto se eximiram dessa tarefa. miséria. O espírita também sabe que esse mundo invisível
Eles se tornaram culpados de um crime, recusando-se a – se ele souber tornar-se digno dele, purificando seu peninstruir e a esclarecer as sociedades, perpetuando a desor- samento e seu coração – pode tornar mais intensa a ação
dem moral e todos os males que se precipitam sobre a do Alto, fazê-lo participar de suas riquezas pela inspirahumanidade. Esse comportamento explica a decadência ção e pela revelação e delas impregnar as obras que serão
da arte em nossa época e a ausência de obras importantes. como um reflexo da vida superior e da glória divina.
O pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte,
Léon Denis, in O Espiritismo na Arte
nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as
A arte, sob suas formas diversas, como dissemos no
artigo anterior, é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o Universo; é o
raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as
obscuridades da matéria, e nos faz entrever os planos da
vida superior. A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida,
e que a alma anseia tornar a encontrar um dia.

Pe ç as e n c e n adas pe lo GTEMMI
2 0 0 8 – S e rafin a, o e s pan t alh o (adapt aç ão )
2 0 0 9 – A m argarida (o rigin al)
2 0 1 0 – vida para alé m da m o rt e (t e at ro n e gro . Origin al)
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