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No comentário às questões sobre “Espírito e Matéria” (questões 21 a 28 de O Livro dos
Espíritos) o Codificador diz-nos que “(…) Elas se nos mostram como sendo distintas, daí o
considerarmo-las formando os dois princípios constitutivos do Universo.”
Ora, este comentário, resultante de reflexão sobre as respostas às questões acima numeradas,
abre espaço a mais reflexões e alguma especulação filosófica, que Emmanuel, Espírito, no livro
homónimo, quando trata precisamente sobre Espírito e Matéria (cap. XXXIII – Quatro questões de
filosofia) sintetiza da seguinte forma: “É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos
de uma essência imutável, chegando-se desta forma a estabelecer a unidade substancial do Universo.”
Então, a dicotomia antitética espírito-matéria é apenas aparente, depreendendo-se o mesmo na nota
do Codificador.
Quanto mais se avança no conhecimento melhor se percebe que não há solução de
continuidade do espírito para a matéria e da matéria para o espírito. Veja-se o caso do perispírito, que
liga dois polos, mas fá-lo porque ele próprio participa, na sua constituição, dos dois estados.
Quando hoje a Tradição Hermética e a Física Quântica se encontram a postular que MatériaEspírito e Energia-Consciência são polaridades de uma coisa única, isso em primeiro lugar destitui a
matéria do lugar soberano que vinha ocupando, e em segundo introduz o espírito como presença
determinante.
Esta nova abordagem permite uma aproximação ao pensamento de Emmanuel, pois se
matéria é energia e espírito é energia, ambas as coisas são estados diversos da mesma substância. É
como diz o Codificador: mostram-se-nos distintas e daí o considerarmo-las independentes. Na
verdade, porém, não passarão das duas faces da mesma moeda.
O dualismo, portanto, é uma questão de percepção e não de realidade última. A realidade
última será, por isso, a unidade (ou monismo). Vejamos também: quando dizemos que o mal é
ausência de bem, implicitamente negamos o dual e afirmamos o uno (que ainda não se realizou); o
mesmo se utilizarmos este tipo de discurso para as dicotomias (frio igual a ausência de calor; escuro
igual a ausência de luz; etc., etc.).
O Codificador termina a referida nota da seguinte maneira: “Vemos, acima de tudo isso, uma
inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos
essenciais: é a esta inteligência suprema que chamamos Deus.”
E agora, como complemento ao parágrafo anterior e a todo o artigo, citamos, sem comentar,
Nicolau de Cusa (1401-1464).
“A multiplicidade do mundo é uma exteriorização (explicatio) de uma possibilidade
(complicatio - concordância dos contrários) que existe na unidade infinita de Deus, que é infinito acto
e infinita possibilidade. Deus é Um, é todo ser possível, é o que não é e o que é, é o que quer que se
afirme ou se negue.” e “A razão, por sua vez, não pode atingir a síntese dos contraditórios, pois só
progride através de verdades naturalmente evidentes. A mística e a lógica não podem se confundir,
porque a unidade antecede a alteridade, e a razão é inferior ao entendimento, pois ela não consegue
conceber a unidade actualmente.”

* Publicado originalmente no Jornal de Espiritismo

Viver em harmonia no mundo
Filipa Ribeiro

“Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade
a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa
ventura a do herdeiro do Céu que conta os dias que
faltam para entrar na posse da sua herança.” (ESE,
cap.XVII)

Uma pessoa conhece-se a si mesma e é conhecida por outros através dos seus gostos e aversões. No entanto,
nem todos os nossos gostos e aversões são conscientes;muitos não são conhecidos por nós e estão ao nível do
inconsciente. Mas a pessoa continua dependente desses gostos e aversões. As suas expressões na vida em termos
de objectivos, de respostas a situações são, muito frequentemente, determinadas pelos seus gostos e aversões.
O problema é que enquanto a pessoa for dominada pelos seus gostos e aversões, ela vai continuar dependente de
determinadas situações. A pessoa deseja a ausência de situações indesejáveis e a presença de situações
desejáveis. Contudo, ao mesmo tempo, há um amor pela liberdade, por independência. Até na criança há esse
amor pela liberdade. Quando se diz à criança: “- Não faças isso !”, ela tentará insistir e, se não for possível,
começará a chorar. A criança que começa a andar, ao ficar em pé, quer andar sozinha sem nenhuma ajuda,
mesmo sabendo que poderá vir a cair. O amor pela liberdade é inato e ninguém está satisfeito até que seja
totalmente livre. Ninguém é bem sucedido a não ser que esta urgência pela liberdade seja satisfeita.
Este amor pela liberdade e pela independência juntamente com a amarra a gostos e aversões, gera uma sensação
de desamparo, pois a liberdade e a adequação dependem da satisfação dos gostos e aversões pessoais. Então, a
pessoa torna-se desesperada e frustrada; e, se ainda não o é, é por causa da esperença de satisfazê-los. Por outro
lado, abandonar todos os gostos e aversões também não vai resultar.
Ora, o que este item sobre o “Homem no mundo” nos diz é que cada um é colocado numa certa situação, num
certo esquema. E que devemos cumprir o nosso papel como uma pessoa relativa. Qualquer relacionamento
envolve mais do que um. Aqui há o indivíduo e o mundo. Como indivíduo a pessoa vê a si mesma como uma
pessoa relativa. Este é um facto inevitável. Podemos dizer que há relacionamentos próprios e relacionamentos
impróprios. Detentor da capacidade de escolha, o ser humano tem que decidir o que é certo e o que é errado em
qualquer situação. Quando a escolha é adequada, a pessoa está sintonizada com a situação, está sintonizada com
a ordem - a ordem do adequado e inadequado.

Eu quero viver e fazê-lo de forma feliz. Eu não quero que o meu vizinho faça qualquer coisa que me perturbe.
Da mesma forma eu não faço nada que venha a atrapalhar a vida do meu vizinho. Esta é a base para uma ética de
bom-senso. Através de considerações semelhantes eu não ofendo, engano ou iludo os outros ou roubo coisas de
alguém. Um grande número de valores torna-se natural quando observo a mim mesmo. Aquilo que eu desejo
torna-se um valor pessoal e aquilo que eu não desejo torna-se uma coisa ou situação a ser evitada. Tudo isso é
confirmado por Jesus nas máximas “amar ao próximo como a si mesmo” e “não fazer aos outros o que não
gostarias que te fizessem”.

Você vê –se a si mesmo com um filho, uma filha, etc. Não tem escolha sobre esse facto e não pode dizer “Eu não ligo
para o mundo, eu não ligo para nenhum relacionamento”. Vivemos bem no meio do mundo e temos tudo a ver com
este mundo. Na sua forma de lidar com o mundo há expressões apropriadas e há expressões inapropriadas.
Nós somos co-criadores com Deus. Somos também os beneficiários de tudo isto e temos que reconhecer este facto. A
vida diária deve consistir em acções que são esperadas de nós como uma pessoa relativa enquanto desempenhamos
diferentes papéis, tais como: pai, mãe, filho, filha, vizinho, cidadão, etc. Há certas acções que devemos fazer porque
estamos relacionados com toda a criação. Todo o universo pulsa num ritmo. Reconheça todas essas forças em
harmonia e a você mesmo como parte desta. Quando se mantém em harmonia com o ambiente ao seu redor, está
bem. Não seja indiferente ao nascer do sol; seja sensível, levante-se antes do nascer do sol e dê-lhe as boas vindas.
De forma semelhante aprecie as nuvens, o oceano, os rios, as montanhas, as plantas, as árvores.

Desfrutamos de uma cultura e temos acesso ao conhecimento transmitido pelas gerações que o precederam. Somos
capazes de olhar à frente, pois estamos amparados pelo ombro de gigantes. As pessoas que já morreram estão
certamente presentes em nós. Portanto, lembre-se carinhosamente delas regularmente. Não esqueça o esforço
destas gerações.
Desta forma, tornamo-nos uma pessoa sensível e responsável. Ofereça as suas preces aos antepassados e cuide dos
seres vivos que partilham este mundo, sejam plantas ou animais; eles também contribuem para o seu bem-estar,
directa ou indirectamente. Faça o que puder àqueles que não estão tão bem. Trate o hóspede ou qualquer pessoa
como o próprio Senhor, seja ele um santo ou uma pessoa comum, tal como nos ensinou Jesus. Sentir-se-á abençoado
que as pessoas venham até si. Tudo o que tem não é seu, mas lhe foi dado em custódia. E, ao final do dia, faça uma
prece: “Ó, Senhor! Abençoe-me e perdoe-me se eu tiver cometido, conscientemente ou não, acções que porventura
não estejam em harmonia com o universo”.
“Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma
vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estais condenados a viver. Não; vivei com os
homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia,
mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar” (ESE, cap.XVII)
Há obrigações que devem ser feitas estejam elas em conformidade ou não com os nossos gostos e aversões. Elas têm
que ser feitas. Faça de forma feliz aquilo que é esperado de si. Então, estará em harmonia com o Universo, com o
Senhor, com Deus. Isto dar-lhe-á uma visão, uma certa condição mental. E, assim, terá que se expor ao ensinamento
que Jesus nos deixou e com isto certamente obterá o conhecimento de si mesmo. Gostos e aversões deixam de ser
um problema, pois eles serão neutralizados por essa atitude.

“Não consiste a virtude em assumirdes severo e
lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as
vossas condições humanas vos permitem. Basta
reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vola deu; basta que, quando começardes ou acabardes
uma obra,eleveis o pensamento a esse Criador e lhe
peçais, num arroubo dalma, ou a sua proteção para que
obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a
concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à Fonte
de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações
deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de
Deus”. (ESE, cap. XVII).

Reforma Íntima
António Soares
Todos nós, como espíritos encarnados imperfeitos que somos, temos consciência de que necessitamos de eliminar
muitos defeitos que carregamos em nosso perispírito desde tempos remotos, e que ao longo de sucessivas
oportunidades que nos vão sendo dadas através da reencarnação, ainda não fomos capazes de nos libertar, pois o
orgulho estando ainda tão enraizado em nós, nossa transformação é tão lenta que nem nos apercebemos que
continuamos praticamente iguais, culpando tudo e todos das situações desagradáveis que vamos construindo à
nossa volta. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos as condições
indispensáveis para o serviço renovador em nós próprios. Então para começarmos a ter mais conhecimento e
vermos em nós o problema de nossos erros e fracassos, só temos um caminho a seguir. Esse caminho chama-se “
Reforma Íntima “.
O espiritismo como doutrina filosófica, consegue gerar e transmitir ao homem as regras necessárias ao seu avanço
espiritual e sua convivência em sociedade. Somente com o conhecimento dessas regras, será possível
desenvolvermos uma vida serena e harmoniosa, mas para isso é fundamental o crescimento da razão, sem
preconceitos e sem fanatismo, mas sim com critério. Assim a transformação interior vai-nos proporcionar a
mudança em todos os aspectos da vida, pois vai criar uma nova perspectiva que se alarga, mudando o ambiente e
influenciando positivamente o círculo de convivência.
Não existe dia nem hora para iniciarmos nossa transformação moral. Devemos sim, estar atentos e saber
reconhecer quando chega esse momento, entregando-nos com todas as nossas forças a esse trabalho.
Reconhecer que estamos afastados do caminho das Leis Divinas, é um grande passo para iniciarmos nossa
transformação. É sentir que necessitamos mudar nossas atitudes, é sentir que precisamos corrigir erros do
passado para podermos evoluir espiritualmente, é compreender que nossa meta é única e simplesmente a
perfeição. Portanto, mãos à obra a partir deste momento. Não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje.
Assim, examinando nossa consciência, chegaremos com certeza à conclusão de que somos espíritos ainda com
muitas imperfeições, pois vamos encontrar em nós tantos defeitos, que podemos até duvidar de nós próprios. Por
isso, quando fazemos nossa auto-análise, procuremos ser honestos e coerentes connosco, ter a humildade de
reconhecer os erros, e através da força de vontade tentar corrigir esses mesmos erros. A auto-análise feita em
consciência, faz-nos sentir o aperfeiçoamento conquistado pelo próprio esforço, cultivando em nós o estímulo
para continuar a remodelação de nosso interior.
Conhecendo nossa própria personalidade, é hora de corrigirmos nossos defeitos e trabalharmos nossas
qualidades, para nos tornarmos pessoas melhores. Allan Kardec, deixou-nos o seguinte ensinamento: “
reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que
utiliza para dominar suas más tendências “. O espírita, não é melhor do que os outros, mas tem
obrigação de ser melhor do que é. Tem por isso o dever de trabalhar para que hoje seja melhor do que ontem, e
amanhã possa ser melhor do que hoje.
A reforma íntima é pois, a renovação de nossas esperanças interiores, ambicionando o fortalecimento da fé, a
solidificação do amor a si próprio e ao próximo, a incessante busca do perdão, o cultivo dos pensamentos
positivos, finalizando no aperfeiçoamento, num esforço constante que o homem faz para se melhorar
moralmente. Não existe reforma íntima sem dores, pelo que será oportuno reconhecer quais são as dores do
crescimento moral, e quais as dores que decorrem de nossa incapacidade de lidar com as forças ignoradas em
nossa vida pessoal. Temos de aproveitar as oportunidades da vivência terrestre, reencarnação por reencarnação,
de forma a ultrapassarmos os obstáculos que nos conduzem à Casa do Pai.
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Chorar demorada e silenciosamente esvazia de emoções e prostra na indiferença perante o
que possa vir a seguir. É também uma técnica de sobrevivência ante o incontrolável. Desde que fora capturada,
em consequência de uma delação, que Blondine tinha consciência que o seu destino lhe fugira das mãos.
Presumivelmente Patrick fora morto; ela, depois de cerca de quinze dias em bolandas, chegara a BergenBelsen. Sobrevivia, porque esse era o instinto, e as poucas horas de sono funcionavam como uma droga que lhe
impulsionava as pernas e os braços. Não sonhava dias melhores, mas também não se entregava ao desespero;
era, antes, uma resignação, porque perdera a batalha da resistência activa. Viver ou morrer, tanto lhe
importava. Era solidária com as demais, mas sem abnegação; condoía-se com as exaustas e as enfermas, mas
não deixava que a raiva derivada da impotência a tomasse. A emagrecer, foram passando as semanas (e depois
foram passando os dias, porque a sucessiva e monótona repetição esvaziou a contagem do tempo).
Num desses dias feito ponto numa linha intérmina, Blondine repartia o seu quinhão de comida
e apercebeu-se de ser observada no gesto por um guarda. Olhou-o surpreendida porque não o tinha visto
momentos antes, e mais surpresa ficou por lhe ter notado um olhar aprovador. Depois de ter baixado os olhos,
e pensando já que o guarda tivesse focado a atenção noutra coisa qualquer, levantou-os e novamente os
olhares se encontraram sob forte e mútua atracção magnética. O silêncio do universo envolveu Blondine e
Hans – até que um qualquer impropério em alemão quebrou a magia do momento.
A esperança que mora no sonho mesmo que impossível dá ânimo para resistir às vicissitudes
diárias da vida num campo de concentração. E foram-se procurando em silêncio, mas sempre a falarem-se e a
ouvirem-se pela voz do sentimento e da emoção.
Quando o tifo contaminou Blondine, todos os receios e medos de Hans caíram para segundo
plano e procurou-a na camarata sobrelotada. Apresentou-se, apontando para si próprio:
- Hans.
Blondine, febril mas lúcida, e a voz sumida também por meses de adiamento da oportunidade
de contacto próximo, sussurrou:
- Blondine.
E Hans definitivamente entregou-lhe o coração. Encostou o seu rosto ao dela e segredou-lhe
uma qualquer promessa ao ouvido. Blondine não a percebeu com a inteligência, mas compreendeu-a tão bem
com o coração que até lhe pareceu ter sido dita em francês.
Nesse dia Hans contraiu o tifo e não sobreviveu a Blondine. Não muito tempo depois a guerra
acabou. O armistício talvez os separasse; a morte provavelmente uniu-os.

“Por estes dias comecei a ir até ao jardim interior, iluminado por larga clarabóia, e hoje conheci lá um simpático
casal de enfermeiros, Blondine e Hans, de quem casualmente me acerquei enquanto, num intervalo entre
afazeres, analisavam determinadas flores.
Curiosa a sua história: ela francesa, ele alemão, conheceram-se num campo de concentração onde ele era
guarda e ela foi cair. Corações generosos (já sei perceber isto), foi um proibido amor à primeira vista. Ambos
contraíram tifo e pouco depois acabou a guerra – mas já lá não estavam para o presenciar.” - in Suicida
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Terminada a guerra e depois de muitas vinganças mesquinhas consumadas, e depois também
de os famintos lobos de poder terem repartido misérias humanas e fronteiras, Hans e Blondine já recuperados
encontraram-se na colónia Justiça e Trabalho. Trabalhavam no mesmo complexo hospitalar, mas em secções
diferentes, e afastadas. E era tanto o trabalho, pois durante anos chegaram mortos da guerra conforme se iam
libertando das amarras do corpo e do ódio, que nem havia disponibilidade para tarefas não prioritárias. Foi um
tempo de mal que a muitos que quiseram aproveitar serviu de bem, já que a dedicação granjeou créditos.
Mas o que vai no coração de cada um sempre se manifesta e pode ser percebido; daí, os
dirigentes, que a tudo estão atentos, convocaram-nos a uma “reunião”, e quando Hans esperava no gabinete o
orientador, Blondine entrou.
Há dias de intensas alegrias. (Acresce que já não existia a limitação linguística.)
E foi, efectivamente, uma reunião.
Na infinidade de histórias que se entrecruzam (quantos os irmãos que são postos à vida a cada
respiração divina?), a ordem orientadora é que após o desastre da separação levada a cabo pelas escolhas de
cada um, todos da mesma família espiritual se venham a reunir. Reunião assaz difícil porque, nunca é demais
repeti-lo para avivar a memória, o orgulho e o egoísmo muito complicam a harmonia, individual e colectiva.
Seguiram juntos e na história deles entrou Arvi, e depois Elo, que foi entrar na história de
Arvi...
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Fomos a Suomussalmi nos inícios de 1946: João (eu), Uhro, Cëmëh, Arvi...
Fenómeno estranho ao senso comum: a batalha de 1939 estava gravada em plano etéreo e,
desse modo, desenrolava-se com pormenores a quem estava habilitado a vê-lo. Para Cëmëh foi um choque
ver-se como se real a ser atingido pelo tiro, e mais uma sequência de horas dramáticas na existência do autor
do disparo que o tombou, a culminar no suicídio.
Este foi o sinal de partida para uma tomada de consciência mais apurada relativamente ao
número alarmante de suicídios e à gravidade do mesmo. Nesse dia, o facto de ser Espírito não obstou a que
Arvi sentisse lancinante dor e intimamente firmou que estenderia a mão socorrista a essas infelizes vítimas de
si próprios.
Uhro percebeu a vivência de Arvi e pôs-lhe a mão no ombro em atitude de compreensão,
solidariedade ou até de satisfação por o seu pupilo ter atingido o despertamento desejado. E Arvi não mais
esqueceu aquele rapaz que sucumbiu ao desânimo.

continua

O Outro, Eu e a Verdade
Margarida Azevedo

“O que é a verdade?” Jo 18:38

Uma trilogia basilar. A eterna problemática do dentro e o fora de nós, o que se revela e o que se oculta, mediante
um móbil, a Verdade.
Vivemos numa casa onde mora a relação entre o eu e o outro; a dialética entre a mesmidade e a alteridade,
temática importante da filosofia, em geral, e do cristianismo, em particular: Quem é o outro? Quem sou eu?
Também dois elementos fundamentais para o pensamento religioso fora do cristianismo, historicamente
abordados de formas diferentes.
Porém, sejam as doutrinas religiosas tidas como construções humanas ou de Espíritos do outro lado da vida, sem
esquecermos que esses mesmos Espíritos mais não são do que as almas dos que por cá viveram, e tendo em
consideração que perfeito só Deus, nunca é demais lembrar que todas são doutrinas falíveis, o mesmo é dizer que
são mais os discursos alucinados dos que os discursos assertivos.
A Verdade é uma construção sem fim, que implica partilha, tão infinita como infinito é o eterno renascer. Procurála confunde-se com a descoberta de si próprio em alteridade face ao outro mas com ele, e porque ele, numa
revelação contínua e perene. Dependente de uma infinidade de factores, por exemplo sociológicos, não apenas
religiosos, a Verdade fragmenta-se em verdades que, hoje, podem não o ser amanhã. Por outras palavras, a
procura da Verdade é resultante de uma instabilidade que nos causa desconforto. Queremos o contrário, a
estabilidade, o imutável, algo a que não seja possível acresccentar mais nada, que se baste a si próprio e nos traga a
felicidade.
A Tora aborda a questão existencial que preside à História, “E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão?”
(Gn 4:9). Isto significa que estamos em presença do que podemos chamar o fratricídio das origens. Se partirmos da
tese de que a procura da Verdade é um trabalho conjunto e não solitário, este crime representa, à partida, e nosso
fracasso na sua procura. Estamos existencialmente barrados à Verdade. O fratricídio das origens indicia o facto de
não possuirmos uma natureza compatível com tal mercê.
Percebamos que Caim e Abel são duas realidades culturalmente opostas: Caim, agricultor, sedentário; Abel, pastor,
semi-nómada. Duas profissões diferentes que correspondem a altares diferentes, a ofertas diferentes: Caim,
produtos da terra; Abel primícias dos animais (gordura). O texto não explica porque é que o Senhor se agradou da
oferta de Abel e não da de Caim, o que sabemos é que o fenómeno religioso parece estar ligado, nas suas origens, a
um fenómeno discriminatório; consequentemente, o desejo de ser alvo de agrado conduziu à violência. Por outras
palavras, os primórdios do religioso não tem que ver com a docilidade, uma vivência romântica e apaixonada, mas
uma resultante da discriminação de Deus. “Onde está o teu irmão?”, será sempre a questão ímpar na História das
Religiões.
Assim, o fratricídio conduz à reflexão sobre o outro, na medida em que ele é peça fundamental das procuras
incessantes do eu. Porém, o terrível pecado de Caim não se insurge como uma ruptura com Deus, nem uma
negação da Sua existência, diríamos nós hoje, mas porque quer fazer notar e sobrepor o seu altar. Ora o factor
religioso não pode anular, ocultar e justificar o crime. A religião não pode ser considerada uma fuga e uma
justificação de actos ignóbeis; a Verdade não é um conjunto de acções que acompanham os momentos históricos,
são estes que, aprimorando-se, criam as condições necessárias para que a Verdade se manifeste, ou melhor, se
revele, tal como Deus se revelou ao longo da História aquando de momentos a isso favoráveis.

No questionar sem fim deste episódio, revelador da nossa natureza, pergunta-se:
Que ameaça surge tamanha que supera aquilo que, no nosso processo evolutivo, é
capaz de superar e impor-se aos laços da consanguinidade fraternal, que neste
mundo parecem ser os mais fortes e estáveis? Que ameaça representa Abel para
Caim? Além disso, neste episódio, Deus não é apenas um ente religioso, passa a ser
uma questão familiar, social, política, histórica. Aliás, o Deus religioso deste episódio
é problemático na medida em que, se assumir o fratricídio no altar das oferendas,
sobrepõe a dádiva à vida humana, o que seria um contrasenso
Como contextualizar este espisódio no século XXI? Continuaremos rendidos ao medo
de que o outro seja o preferido, à procura de uma verdade única, sectária, criadora
de ídolos, projectada num para lá ou num tempo imaginários; uma verdade
castrante e desfuncional, impraticável e isolacionista? Continuar-se-á a querer impor
as nossas oferendas, como as únicas dignas de atenção, valorando o pessoal como
sinónimo de verdadeiro?
Não temos tamanho para o Absoluto, Deus não cabe nas nossas cabeças, mas
devemo-nos o bom senso de que, onde nos encontramos, estamos rodeados de uma
multiplicidade de caminhos cuja adesão se baseia em factores geo-culturais. Os
comportamentos de hoje, para alguns crentes, relativizaram-se face àquilo que
crêem como verdade. O problema agora é como conquistá-la nos mesmos moldes
fora do contexto geo-cultural onde a crença germinou e se desenvolveu. Globalizar
significa, incontestavel e simultaneamente, anulação e contágio, isto é, há elementos
que fora do seu habitat não conseguem sobreviver, há outros que, perante a
novidade, se implementam porque em terreno fértil.
Quando dizemos “a minha fé”, à partida, referimo-nos, pela natureza intrínseca da
fé, a uma conjuntura primeira: eu mais o algo em que reconheço alguma
transcendência, que pode ser Deus ou uma Pedra. Há um suposto poder atractivo,
no desconhecido ou no concreto, que nos leva a crer num ou noutro ou em ambos,
porque também cremos em forças opostas, ou supostamente classificadas como tal:
o concreto também é transcendente e vice-versa, e o mesmo acontece com o
desconhecido.
Mas o problema não está, essencialmente, aí. O problema reside no modo de estar
na fé, confundindo-a com a Verdade. Se o crente pensa que a sua fé se constitui
como uma verdade suprema e intransponível, a única verdade, seja Deus, seja uma
Pedra, então cai na não fé, pois segundo as suas convicções atingiu a verdade, sem
se dar conta de que é da natureza da Verdade a Perfeição; desconhece que não há,
nem poderia haver, doutrinas que encerrem tudo o que há para dizer do alvo da fé,
seja Deus ou uma Pedra.
Ora a Verdade não é o encontro das minhas respostas existenciais, a revelação de
um fim programado de uma forma de fé. Dizer eureca não significa instalarmo-nos
confortavelmente numa verdade eterna num mundo onde estamos de passagem.
Não podemos antecipar a escatologia existencial de uma vida em mutação porque
ela não reside, certamente, num amanhã sombrio, fantasioso, imaginário, impossível
de ser descrito pelos nossos meios. As nossas descobertas são as aporias dos nossos
escassos conhecimentos em que nos confrontamos com a não resposta para os
nossos problemas mais simples, se é que há problemas simples. Por exemplo,
falamos de mundo, mas não sabemos o que é o mundo, tal como falamos de
verdade sem sabermos o que isso é. Vivemos demasiado mecanizadamente,
demasiado estruturados, preparadíssimos para aceitar o desconhecido como
conhecido. Tudo o que somos e procuramos é demasiado complexo; eterno retorno
da nossa linguagem inspirada na natureza, da qual a palavra verdade toma
contornos ameaçadores, isto é, “Se eu encontrasse a Verdade, que faria com ela?”,
mais, como reconhecê-la?

Além disso, quem diz que a Verdade é pertença única e exclusiva do
universo religioso? Fora desse universo há toda uma vivência que lhe
confere legitimidade, e o contrário também se verifica. Não
podemos esquecer que somos seres construtores de mitos; as
fantasias que criamos são o reflexo das nossas almas; as histórias
que contamos à noite para adocicar os sonhos, pois a nossa
estrutura psíquica não consegue arcar com a realidade nua e crua, o
que provoca insónia, ajudam-nos a sonhar e ir aprender, falar e ouvir
o que não é possível durante a vigília.
É tão importante estudar os mitos das origens como os átomos e os
líquenes; estudar as células que constituem o nosso corpo, A Bela
Adormecida e proferir orações. Lembremos a alegoria da caverna
(de Platão) que nos conduz a uma reflexão objectiva sobre uma
realidade concreta: estamos de costas viradas para a realidade,
presos numa caverna… Ou o big-bang explica tanto as origens do
mundo como as teogonias. Nada.
Porque é que o céu é azul e não verde? Porque ficamos com rubor e
não azulamos quando algo nos deixa desconfortáveis? Se não temos
resposta para questões tão aparentemente simples, como podemos
falar da Verdade? Os crentes têm feito da fé um aprisionamento a
uma suposta verdade que, no fundo, é a fantasia de que saíram do
aporético e que já estão no caminho certo e definitivo para o Reino
de Deus.
Ora a verdade é um conceito antropológico, antes de ser outra coisa
qualquer: uma fantasia sobre as nossas cabeças. O animal luta por
sobreviver, o homem acrescenta-lhe mais qualquer coisa. Somos um
corpo/temos um corpo. Este corpo, em Paulo (1 Tess 5: 3-8) está
fora do pecado, é apenas o lugar onde o pecado está inscrito. Esta a
riqueza do homem, nisso consiste o seu lado humano. É pelo pecado
que procuramos a Verdade; se Jesus é o Caminho, a Verdade e a
Vida, então é aquele que, perante nós, e não podemos falar perante
mais ninguém, é sem pecado.
Caim e Abel, a história das nossas origens religiosas que, ao longo
das sucessivas existências, nos induzem à única vivência que merece
o nome de Verdade: mudar o rumo da História e fazer dela a
mundivivência de todos os seres que se amam. Não podemos anular
o crime que está cometido, mas podemos perdoar. A Verdade
inerente ao fratricídio é que temos que aprender a viver sem o
fantasma do ciúme. As religiões não encerram a totalidade desta
procura, são uma ínfima parte; estão de passagem como as almas
dos homens e das mulheres por este mundo.
Recostar-se confortavelmente numa doutrina é fechar-se e fechá-la
ao progresso, em todos os níveis: científico, religioso, civilizacional. A
natureza humana está profundamente marcada pelo infinito, o sem
fim da insatisfação, o não basta. Vivemos uma busca permanente na
ânsia de encontrar um porto de abrigo onde repousem, para
sempre, os nossos anseios de paz e salvação. Mas isso é, por hora,
uma quimera.
Quanto à pergunta de Pilatos, Jesus silenciou, porque não veio
definir mas dar testemunho da Verdade (Jo 18: 17). Para quê definir
o que não é possível encerrar nas nossas linguagens?

Nesta terra onde, como homem e médico,
servi, agora, como Espírito e depois de
alguns ajustamentos à maneira de ver as
coisas, mais ainda quero servir. E já não é
só da minha natureza que alguns diziam
altruísta; é uma necessidade que se
impõe pelo seu carácter rectificativo.

Mas, se o que é de Deus não é fácil, com
fé tudo se consegue.
Então, é como amigo desta terra que
exorto a que a pureza do sonho se
mantenha e haja a firmeza de vontade e
de carácter para continuar a desbravar o
matagal da ignorância, a fim de que o
máximo número desperte do sono em que
vive, e o materialismo, com todas as
consequências nefastas inerentes, se
dissipe, e esta possa ser uma terra de
mais luz e menos sombra.
Para terminar, em nome do colectivo vos
endereço, a todos e a cada um, um bem
haja, rogando ainda a Deus nos conceda
a paz da consciência pelo trabalho.
Vosso,
E. C.

Medicina & Espiritualidade

Escreveu um médium poeta que “Deus
quer, o homem sonha, a obra nasce”. De
facto, faz-se necessário que o homem
sonhe sob a vontade de Deus para que a
obra nasça, mas não ignoramos que não
é tão linear assim o êxito duradouro,
porque para que o sonhador se mantenha
fiel ao sonho, a vontade tem de ser forte
para manter-se firme no propósito inicial,
o que de modo algum é fácil, atendendo
às contradições, às adversidades, às
tentações, até às dores resultantes de
traições e outros ataques que sofrerá ao
longo da jornada.

As doenças físicas e psicológicas como reflexo dos
desajustes da alma

Por isso aqui estou, interessado e
participativo neste evento, duplamente
maravilhoso e significativo, porque resulta
de dois sonhos que se unem sob a
vontade de Deus.

4/06: 21º CONCESP - Coimbra - Bruna (monitora), Francisco e Diana

17/06: Foto de grupo na hora da despedida da ACEA (Alcobaça), após uma tarde de trabalho espírita

