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“A sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade
básica e um aspeto do ser humano que não pode ser separado de outros aspetos da vida. A sexualidade não é sinónimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito
mais do que isso. É uma energia que motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade e se
expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas.” - Organização Mundial de Saúde

Sexualidade. Visão médico
médico--espírita

A sexualidade está presente e atuante em todos os nossos dias, porque
no cerne das nossas motivações está a necessidade de amor, seja para dar, seja
para receber. Existimos entre atrações e
repulsões, obedecendo às próprias leis
eletromagnéticas.
Isto é tanto mais verdade porquanto André Luiz, Espírito, em Ação e Reação, cap. 15, diz-nos: “Examinado como
força atuante da vida, à face da criação
incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios
subatómicos à atração dos astros porque, então, expressará força de amor, gerada pelo amor infinito de Deus.”
E todos nós sabemos, por experiência, que essa energia motivante nem
sempre corre em canais retilíneos e desobstruídos de lixo, o que dá origem a
perturbações na sexualidade.
A OMS acrescenta ainda: “A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia a saúde física e mental.”
Significa que se a sexualidade se encontra de algum modo desequilibrada,
a forma de sentir, de estar e de se relacionar não é de molde a transmitir-nos a
alegria e o bem-estar desejados, sendo embora esse o fim a que o Criador a propôs.
Foto
Foto--reportagem na última página

Centro de Força Genésico

Responsável pelos órgãos
reprodutores e das emoções daí
advindas. Como nos diz André
Luiz, nele se assenta o santuário
do sexo. É responsável não só pela modelagem de novos corpos físicos como pelos estímulos criadores com vistas ao trabalho, à realização e associação entre as almas. São essas energias sexuais
quando equilibradas que levam os
homens a pesquisar no campo da
Ciência e da Tecnologia, com vistas a descobrir remédios, vacinas,
inventar aparelhos e máquinas que
visem a melhorar a qualidade de
vida dos homens. Essa força, que
revigora o sexo, pode ser transformada em vigor mental, alimentando outros Centros de Força. Leva
a pessoa a criar no ramo das artes, da literatura ou a outras atividades no campo cultural.

Lamentáveis: abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes e estimulantes sexuais de toda
ordem, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool e tóxicos.
São requeridos: controle e educação da sexualidade e suas funções, uso de ideias criativas e
ausência de vícios.

Doenças associadas: síndrome do intestino irritável, lombalgia, problemas reprodutivos
(infertilidade, amenorreia, endometriose, cistos ovarianos, câncer de ovário, erosão cervical,
cervicite e câncer cervical, TPM, fibroma, menopausa), doença testicular e da próstata

.

Evangelho no Lar
05/06—“Ao pôr do sol, todos quantos tinham doentes, com diversas enfermidades, levavamlhos, e Ele, impondo as mãos a cada um deles, curava-os.” – Lc 4, 40
Porque é que estes factos não são frequentes em nossos dias, se Jesus disse que podíamos fazer o que ele fez? Simplesmente porque falta-nos fé, humildade, desinteresse
e um vivo desejo de ajudar.
Kardec estudou devidamente esta questão e chegou precisamente a esta conclusão,
como igualmente à de que, cumprindo-se aqueles requisitos, se multiplicariam os curadores.

12/06—“E havia entre o povo grande murmuração a seu respeito. Uns diziam: «É um homem
de bem». Outros, porém, afirmavam: «Não; o que ele anda a é a desencaminhar o povo!»” Jo 7, 12
Quando alguém se distingue cria divisão nas opiniões, as quais são quase sempre incertas. Umas endeusam, outras diabolizam, raras se ficam no termo certo. Isto porque
a capacidade de entendimento é limitada e tudo que ultrapassa essa capacidade de entendimento confunde. A instrução, que aguça o entendimento, é um dever ao alcance
de cada um; se nem todos podem obter títulos académicos, todos podem estudar.

19/06—“O Pai, aliás, não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que
todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou.” Jo 5, 22-23
Se um pai envia um filho em sua representação e o filho for desprezado, esse desprezo
é dirigido ao pai, que é o representado. Por isso, quem quiser honrar o representado
terá de honrar o representante, ainda que não goste dele. É o que se passa com JesusCristo relativamente a Deus.

26/06—“Estas palavras desencadearam um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia
dividiu-se, porque os saduceus negam a ressurreição, assim como a existência dos anjos e
dos espíritos, enquanto os fariseus ensinam publicamente o contrário.” – Act 23, 7-8
É antiga esta divisão entre os que acreditam e os que não acreditam.
Para entendermos esta passagem, dêmos a ressurreição o valor de reencarnação, a anjos o de espíritos puros e a espíritos o de espíritos impuros (que são toda a população
da Terra, visível e invisível. Os espíritos puros vivem em mundos de ordem superior).

“O gás se mineraliza,
O mineral se vegetaliza,
O vegetal se animaliza,
O animal se humaniza,
O homem se diviniza.”

(…) Com base nos factos apresentados, é
possível afirmar, sem temer erros, que o
veredicto da ciência futura só poderá ser
favorável no sentido de que existem no
subconsciente animal as mesmas faculdades que encontramos no subconsciente
humano; e como o facto da existência latente, no subconsciente humano, de faculdades paranormais, independentes da lei
da evolução biológica, constituía a melhor prova a favor da existência no homem de um espírito independente do organismo corporal, e, consequentemente, que sobrevive à morte
desse organismo, era racional e inevitável concluir a partir daí que, já que no subconsciente
animal encontramos as mesmas faculdades paranormais, a psique animal está também
destinada a sobreviver à morte do corpo.
Ernesto Bozzano, A Alma nos Animais

Vidas Translúcidas
Passam as vidas translúcidas,
Vagas e difusas como sombras fugidias.
Atuam neste palco temporário por momentos
À luz dos holofotes na ribalta.
Surgem da líquida genética mistura
Caldeada nos cadinhos ancestrais,
Do fogo aconchegante penumbroso das cavernas,
Do oculto lugar no íntimo refúgio da matéria,
Da inominável nebulosa indefinida,
Do silêncio primitivo, intemporal,
Do profundo mistério inacessível das origens.
(De onde proveio a semente que deu vida?)
Vivem breves fugazes lampejos de luz solar inteligente,
Na forma de energia organizada e consciente,
Delicadas bolhas de sabão a navegar nas mãos do vento,
Suspensas, por segundos, na claridade material da húmida manhã.
(Será o pensamento que nos pensa energia organizada?)
Breves são as vidas transitórias que cedo se dissipam.
(Porque buscam as razões e os porquês do existir?)

Não há vida nem há morte, apenas energia:
Ativa, manifesta, transformada em seu fluir.
Tudo o mais é ilusão e sonho, impalpável devaneio.
(Sagrado é o imenso território para nós desconhecido).

Reinaldo Barros, in A Melodia das Almas I

É, sim, tempo para o Sentimento. É, pois,
tempo para a Arte, para a Filosofia, para a Religião. É tempo para tudo isso, mas sem pieguice. O
sentimento pode ser viril e, portanto, a Arte e a
Filosofia e a Religião podem ser racionais. E é assim que tem que ser, porque só assim faz sentido que
seja em sua nova aurora.
A Arte e a Filosofia e a Religião beberão no Espiritismo e ele não só as dessedentará como as encherá de
vigor, fazendo delas árvores indiscutivelmente frutuosas
e belas.
A Arte não será vil nem mercantilista; a Filosofia
não se enrodilhará em sofismas nem em sistemas
de vaidade estéril; a Religião não se condenará
em dogmas nem em simonias.
A Beleza, a Sabedoria e o Amor serão aspiração genuína, porque é tempo e é o tempo que
Deus lhe quer.
Depois de termos no coração a beleza, a
sabedoria e o amor, podemos intentar conhecer o
Espírito, porque só então nos conheceremos.

… / aps

Nota: Os seres inteligentes da criação só se
conhecerão a si mesmos pelo domínio da beleza, da
sabedoria e do amor, porque é daí que vem o conhecimento intuitivo. O conhecimento analítico (lógico dedutivo e laboratorial) apenas lhe dá a certeza de que o
Espírito existe.
… / aps

William Crookes e Katie King

Pais e Filhos
Sara Rodi

Tendemos a pensar no que temos a ensinar aos nossos filhos e a esquecermo-nos de
encarar o tanto que temos a aprender com eles. Esquecemo-nos que os filhos não são nossos nem nós deles. Passam pela nossa vida e nós pela deles, numa dependência fundamental mas efémera, numa relação de instantes mas eterna. Estamos sempre sem podermos estar sempre. Amamos sempre sem o podermos mostrar sempre.
Mas não, os filhos não são nossos nem nós deles. Passam pela nossa vida e nós pela
deles, para ensinarmos uns aos outros o que sabemos de melhor. Nós preparamo-los para
viverem sem nós, ensinando-lhe a presença na ausência. Eles preparam-nos para vivermos
sem eles, ensinando-nos a ausência na presença. Nós fazemos por estar sem estarmos. E
eles, à medida que crescem, ensinam-nos que podem estar sem estarem. Fogem de nós
devagarinho. Primeiro à nossa frente, à nossa mesa, no nosso sofá, para nos irmos habituando. Depois desaparecem-nos mesmo, estejamos ou não habituados. Nós ensinamo-los a
viverem sem nós, e eles tentam ensinar-nos também a
vivermos sem eles. A sermos,
para além deles, com tudo
aquilo que eles nos ensinaram a ser.
Nem sempre a lição é
fácil, mas torna-se ainda mais
difícil quando faltamos às aulas. Se não estamos presentes, como queremos ensinar?
Se não estamos presentes,
como podemos aprender? E
as lições perdem-se, os ensinamentos esfumam-se. As
relações quebram-se, e nenhuma ausência é já presença, nem há já presença ausente. Perdemos demasiado
tempo na pressa da vida. Na luta pelo que não interessa. Na revolta contra nada que mereça. Perdemos demasiado tempo sem sermos uns dos outros, no tempo certo. Quando o
tempo certo passa, procuramo-nos e já não nos temos. Nunca fomos uns dos outros, de
facto e, se não aprendermos nada uns com os outros, no tempo certo, corremos o risco de
não sermos sequer já de nós próprios.

Vindos de Januária - 12
Romance mediúnico

Livro II

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

VI
Depois de uma aula sobre reencarnatrar para nos darmos mutuamente forção, ministrada a propósito da reencarnação ça.
cada vez mais próxima da freira, Arvi e Ul- Deus deve pôr as almas a caminhar
pukka, independentes, orgulhosos, teimosos e
aos pares. Sentem-se tão próximas, que se aninseparáveis, puseram-se a discorrer sobre a
darem a velocidades diferentes a momentanearelação deles próprios.
mente mais veloz atrai a momentaneamente
- Se na próxima ida ficássemos juntos mais lenta.
como casal seríamos felizes.
- Já ouvi qualquer coisa nesse sentido.
- Pois, mas parece que isso não pode
ser.
Vinha lá Siiri e mudaram de assunto.
- A culpa é tua, que és tão ruim – e riuse.
Depois de um momento de silêncio:
- Como é que vai ser quando formos?
- Nem ideia faço quando vamos, quanto
mais como vai ser. Mas que não vai ser tão
agradável quanto é agora aqui, isso é certo.
- O que me interrogo é se nos vamos reencontrar, e reconhecer…
- Pode acontecer que nem mereçamos o
reencontro…

A freira e Arvi guardavam forte afinidade, fruto de muitas experiências comuns em
que a lealdade imperou. Essa lealdade proporciona responsabilidade enobrecedora. Ainda
não o sabem, em 1918, mas mais uma geração
e estarão a alternar posições: um na Terra, como trabalhador do Cristo, e outro na erraticidade, como guia. Isto pressupondo que nenhum dos dois fracassa.

Estes próximos dois ou três anos terrestres vão viver aqui sob o mesmo teto para que
- Quando estivermos lá temos que cum- melhor se afinem fluidicamente para as realiprir as promessas que fizermos cá.
zações que se desejam, porque afinados pelo
diapasão do trabalho já eles estão.
- Esquecemo-nos tanto…
Eram visíveis as permutas energéticas.

- É por causa desse esquecimento que
ainda não será desta que vamos ser felizes lá
No coração de Margherita, já generoso
em baixo.
em Marcvs Avrelivs, muitos filhos vão caber,
- Por outro lado, a nossa felicidade co- mas a nenhum eximirá do trabalho redentor.
mo casal seria tamanha que nos bastaríamos Ninguém que esteja sob sua direção espere facilidades. Mas podem substituir os impositivos
um ao outro e esqueceríamos os demais.
da justiça pela escolha do trabalho.
- E pelo que diz o João, temos uma mulQuem já foi capaz de todos os sacrifícios
tidão para socorrer.
pelo brilho exterior do ouro, tem que ser capaz
- Ainda não estou a ver como poderei.
dos mesmos pelo brilho interior do amor.
- Temos que arranjar muita força e muitos amigos, porque não vai ser fácil.
- Por isso é que vamos ter de nos encon

VII

Tisanas, e preparações, não faltam.
(Na cidade octogonal a fitoterapia será
ciência a estudar.)

Se no desdobramento o cérebro não
participa das atividades do Espírito, natural
se faz que posteriormente não haja lembrança
(Cirinha é uma preta de olhos verdes.
do que ocorreu. De igual modo, se no desdoQue cruzamento lhes deu origem? É permitido
bramento o Espírito não participa das necesporem-se a adivinhar. E também alguma exsidades do corpo, não lhe sente as injunções.
plicação haverá para o facto de poder manter
Por esta razão, as dores que diuturna- uma dispendiosa casa de ajuda. Terá alguma
mente incomodavam Cirinha ela não só não mina de ouro? Será herdeira, mais ou menos
as sentia durante o sono, como nos instantes legítima, de algum engenho? O palpite vai
imediatos ao despertar lhes eram de todo au- caindo para o interesse maior de cada um.)
sentes, a ponto de pensar que tinha sarado.
Apenas gradualmente as dores retornavam ao
(Sericotico foi incumbido de avisar Ciriestado de sensibilidade vígil.
nha para ser parcimoniosa nos desdobramentos, porque mal imagina os perigos a que se
O esquecimento está, portanto, no cor- expõe, já que o perispírito pode ser maltratapo, mas não no Espírito. A lembrança do pas- do, por Espíritos e por homens, o que terá
sado e a lembrança dos acontecimentos no efeitos iguais no corpo somático. Mal imagina
desdobramento não eram conscientes, mas o que se um encarnado lhe der uma facada no
subconsciente dava-lhe as explicações e indi- coração perispiritual, o que é perfeitamente
cava-lhe os caminhos do alívio, senão da cura. possível, pode dar-se a morte carnal.
Posto isto, a virtude medicinal das plantas – o
A magia negra sabe o que faz.
emprego dos simples – era-lhe intuitivo.
Em desdobramento quando os guias
Ajudava por esse meio quem procurasespirituais a tal convidarem.)
se ajuda e tratava-se a si mesma. Neste mister, Anamaria era sua aplicada colaboradora e
aprendiz.
(A uma mãe, mesmo que só com quinze
ou dezasseis anos, não se chama Sebinho. A
partir de agora é Anamaria.)
Cascas, raízes e rizomas, folhas, flores,
sumidades floridas, frutos, plantas inteiras,
enchiam o arrumo a que chamavam Botica.
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Sexualidade e Mediunidade
Gláucia Lima *
* psiquiatra

Pineal (glândula)
Também conhecida como “Epífise”.
Localizada entre os dois hemisférios, acima do aqueduto de Sylvius e abaixo do corpo
caloso.
Tem o tamanho de uma ervilha (cinza -avermelhada), pesa cerca 150 mg de massa.
É uma estrutura diencefálica, derivadas de celulas (como a retina), desenvolve-se da
invaginação do teto da parede do terceiro ventrículo.
Vê-se através do Raio X, pela sua alta incidência de calcificação.
A glândula pineal tem a forma de um cone de pinha (pinea) e no adulto mede 8 mm de comprimento por 4 mm de largura e pesa 0,1 a 0,2 gramas.
Apesar de sua anatomia tão discreta está sempre envolta por um misticismo. Citada em várias doutrinas, desde 3.000 anos a. c.
Descartes, no século XVII, atribuiu a pineal como sendo o ponto de união da alma ou espírito
ao corpo biológico.
O Espiritismo no século XIX a coloca como importante região na mediunidade e na deflagração da puberdade.
Parece exercer um papel importante na regulação dos ciclos circadianos (principalmente o
sono) e no controle de actividades sexuais e da reprodução
Parece ter um importante papel
no desenvolvimento sexual.
Tem na sua constituição
“cristais de apatita”, que vibram
segundo
as
ondas
electromagnéticas que captam,
explicando
inclusivé
o
fenómeno mediúnico.
André Luiz, define como “a
glândula da vida espiritual”.
(Missionários da Luz).

Em 1959 Lerner et al. isolou o hormônio da glândula pineal, a que chamou de melatonina.
A melatonina, ou N-acetil-5 metoxitriptamina, é o maior produto metabólico da pineal.
A sua síntese depende das condições ambientais de luz.
A luz tem ação inibitória.
A Pineal é a estrutura responsável pela transmissão de informação foto-periódica ao organismo, e exerce papel regulatório sobre os ritmos circadianos. (Ex: Reprodução, ciclo sonovigília).
Na Pineal os estímulos electromagnéticos transformam-se em estímulos neuroquímicos
sobre o sistema neuro-endócrino.
Mudanças sazonais na duração do dia tem efeitos profundos sobre a reprodução de muitas
espécies.
A glândula pineal é capaz de medir a duração do dia e produzir a secreção de melatonina.
Tem efeito antigonadotrópico (LH - Luteinizante / FSH – folicolestimulante) da pituitária anterior.
Similarmente a atividade sexual humana declina durante os meses de inverno quando a secreção da pineal é aumentada.
Como a informação da exposição de luz-escuridão chega a glândula pineal?
Luz – Retina – 1.ª Núcleo Supraquiásmático no hipotálamo (ritmos biológicos) – medula espinhal – gânglio cervical superior – glândula pineal – sinal hormonal.
O estímulo da Pineal durante o exercício mediúnico, estimula a melatonina?
Isto terá efeito antigonadotrófico?
Considerada como órgão de elevada expressão do perispírito (André Luiz), teriam os médiuns mais facilidade na sublimação da sexualidade?

Sexualidade e mediunidade

equilíbrio e comunhão

NOTICIÁRIO DE MAIO
Dia 11: Formação de Contabilidade de Associações, FEP

Dia 18: Seminário “Sexualidade. Visão médico-espírita”
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra

Pedro Carvalho

Carla Vieira

Paulo Mourinha

Sexualidade: alegria ou dor?

Do Instinto sexual ao amor

Perspetiva antropológica da
sexualidade

Arlindo Pinho

A. Pinho da Silva

Gláucia Lima

Perturbações na sexualidade

Homossexualismo: ser ou estar?

Sexualidade e mediunidade

Dias 18 a 26: presença na 10ª Mostra Municipal de Gastronomia e Artesanato

Dia 25: presença na sessão solene comemorativa da elevação de Vale de Cambra a cidade

