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Sempre fomos uma instituição espírita, na doutrina e na ação. Mas não constava tal
no nome.
O trabalho no tempo, porfiado, sério e consentâneo com a codificação espírita,
granjeou-nos respeito, credibilidade e reconhecimento. Foi, então, chegada a hora de pôr
a luz sobre o aparador e nos honrarmos com o adjetivo que nos define e distingue.
Abril viu nascer o espiritismo; abril é também um marco para esta associação. Saibamos nós, os de agora e os vindouros, merecer a honra.

Centro de força cardíaco
Regula as emoções e os sentimentos

Glândula: Timo
Em termos fisiológicos, o timo elabora várias
substâncias: timosina alfa, timopoetina, timulina
e o fator tímico circulante. A timosina mantém e
promove a maturação de linfócitos e órgãos linfóides como o baço e linfonodos. Existe ainda
uma outra substância, a timulina, que exerce
função na placa motora (junção dos nervos com
os músculos) e, portanto, nos estímulos neurais
e periféricos, sendo considerada grande responsável por uma doença muscular chamada miastenia grave.
Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Timo

É um dos pilares do sistema imunológico, junto com as glândulas adrenais e a espinha
dorsal, e está diretamente ligado aos sentidos, à consciência e à linguagem.
É muito sensível a imagens, cores, luzes, cheiros, sabores, gestos, toques, sons, palavras, pensamentos.
Amor e ódio o afetam profundamente .

Doenças associadas: doenças cardíacas, arteriais (colesterol), alergias, SIDA, cancro da mama, cistos de mama, doenças auto-imunes (artrite, esclerose, lupus, vitiligo
(depigmentação da pele), trombocitopenia idiopática – baixa de plaquetas), fibromialgia, leucemia, linfoma, gripe, bulimia, anorexia nervosa.

Evangelho no Lar
09/05— “O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem
para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito” - Jo 3,8
Quem nasce do Espírito? O espírito. Assim sendo, o espírito que somos nada tem a
ver, em termos de progenitura, com os pais carnais que temos, porque é Deus que
nos cria. Não saber de onde se vem nem para onde se vai quer dizer que somos preexistentes à vinda à matéria e que continuaremos a existir quando a largarmos, até
um novo regresso, em qualquer lugar.
16/05—“Quem procurar salvar a vida, há de perdê-la; e quem a perder, há de conservá-la.”
- Lc 18, 33
Comummente entendemos que ter a vida salva é possuir uma casinha, um dinheirinho de lado, seguros de vida e de doença…
Só que de um momento para o outro desencarnamos… e nada temos do lado de lá.
Mas se pensarmos em entesourar valores morais e boas obras, essas acompanharnos-ão e o espírito terá a que se agarrar para celebrar a vida.
23/05—“Desde o tempo de João Batista até agora, o Reino do Céu tem sido objeto de violência e os violentos apoderam-se dele à força”. – Mt 11, 12
Este apoderar-se do reino do Céu pela força só pode ser visto em sentido figurado, e
quer significar que entendia-se que a observância de preceitos e ritos obrigava a que
as portas do Céu se abrissem, como seja a de que o batismo teria um efeito definitivamente redentor.
Mas o que Jesus veio dizer foi que a purificação das almas se opera pela transformação moral, que depende do esforço de cada um, e que esta purificação é que dá
acesso ao Reino do Céu e não a formalidade.
30/05—“Estando os discípulos de João e os fariseus a jejuar, vieram dizer-lhe: «porque é
que os discípulos de João e os fariseus guardam jejum, e os teus discípulos não jejuam?»”
- Mc 2, 18
É salutar o comedimento no comer e no beber, mas não o é menos o jejum no que se
pensa, no que se diz, no que se faz, porque a intemperança no primeiro apenas prejudica quem a pratica, e a outra prejudica o próprio e todos aqueles que lhe entram
no raio de ação mental. Como Jesus disse em outra altura: “É o que sai da boca que
mata, não o que entra.” Até aos dias de hoje ainda não foi bem entendida a alteração
de parâmetros que Jesus propôs.

ESPERANÇA
Na Primavera toda a vida se renova. Mesmo quando catástrofes destruíram toda a aparência de vida; mesmo quando tudo parece morto, condenado à esterilidade – eis que sempre
surge, timidamente a princípio, pujante de seguida, a vida, a força da vida em toda as espécies e condições.
A vida sempre se impõe à morte; a organização ao caos; a ordem à desordem. A vida,
a força da vida, é uma partitura onde se encontra inscrita a harmonia perfeita no seu todo, a
despeito de aparentes dissonâncias, a despeito de acidentes que parecem despropositados.
Na Primavera a cristandade celebra a ressurreição de Jesus, essa imponente manifestação de vida – e de vitória sobre a morte. E ressurreição em corpo espiritual, esse que jamais
fenece e sempre se depura!
Na Primavera a natureza convida à renovação interior. Porque não há elixires da juventude e a matéria sempre se degrada e
transforma, a primavera anual dos homens há de ser interior; nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no
Ouço o canto do pássaro,
direcionamento da vontade. Porque é
Ouço o deslizar do riacho,
imenso o campo por onde o Espírito
Ouço da nuvem o silêncio.
tem de lavrar, arar, adubar, plantar,
Tudo me diz: tem esperança.
podar, regar; porque é imenso de comprimento o caminho por onde o EspíriOuço a borboleta na flor,
to tem de caminhar a fim de chegar ao
sol que vivifica, ilumina, atrai.
Ouço a brisa na ramagem,
Para o Espírito todos os dias
serão de primavera - na sua força, atuação e simbolismo -, se assim lhe
aprouver. E queira que lhe apraza.

Ouço uma vozinha a chilrear.

A Primavera é um cântico de
esperança (esperança filha da fé e irmã da caridade); cântico diário de esperança na alegria da vida do Espírito,
encarnado ou desencarnado, que se
permite essa renovação criadora.

Ouço o riso do jovem,

Tudo me diz: tem esperança.
Ouço o correr da criança,
Ouço o recordar do idoso.
Tudo me diz: tem esperança.
Ouço os grilos, ouço as relas,
Ouço a alegria a cantar,
Ouço a noite, ouço o luar.

A.S./aps

Tudo me diz: tem esperança.
Ouço a voz da natureza,
Ouço a harmonia do universo,
Ouço a Deus na alma em paz.
Tudo me diz: tem esperança.

Em que pensavam eles
Em que pensavam os nossos ancestrais
Que erguiam antas, menires cromeleques
E neles depositavam os seus valiosos pertences:
Cerâmicas, joias, ferramentas, amuletos, sementes
E, também, os corpos dos seus mortos estimados?

Em que pensavam eles
Quando, ao lado dos despojos sepultados,
Colocavam alimentos e coroas de flores na primavera?
Em que pensavam eles
Quando selavam as câmaras de culto
E cobriam de terra os recintos sacralizados?
Em que pensavam eles
Quando orientavam pelas estrelas essas pedras alinhadas?

Em que pensavam eles, semicivilizados,
Da morte e da vida e dos seus filosóficos mistérios?

Em que pensamos nós quando pensamos neles,
Agora que matamos o sentido do sagrado
E enterramos, na cidade, a vida escrava sem respeito?

Reinaldo Barros, in A Melodia das
Almas I

Superfluidos
Ernesto Bozzano, conceituado cientista espírita, refere que ao longo das sessões experimentais no momento das materializações mediúnicas sentiram a manifestação de sopro de vento gelado, o que também acontece em algumas aparições espontâneas, refere ainda, e em algumas situações de “exteriorização” perispiritual por ocasião do passe espírita, verificamos nós.
O espiritismo nos ensina que todos os fenómenos têm causas naturais, que todos eles podem e devem ser investigados e que, mais cedo ou mais tarde, lhes deslindaremos os mecanismos de realização.
Sendo o perispírito matéria, quintessenciada embora, os princípios que regem as leis da
física terão aplicação correspondente e poderão, eventualmente, explicar as propriedades dessa
matéria quintessenciada.
É aqui que poderá caber o superfluido,
que é matéria que arrefecida até ao
zero absoluto além de perder a energia térmica, perde também a resistência elétrica mas adquire a supercondutividade. A estas escalas e devido aos
efeitos quânticos da supercondutividade e à superfluidez, adquire comportamento de formas curiosas, como passar através de uma superfície sem fricção, atravessar as paredes dos recipientes fluindo pelos seus poros…
Acresce que, partindo dos superfluidos, há investigadores que procuram
demonstrar a existência dos supersólidos, que é um novo estado da matéria
em que os átomos se comportam como se fossem, simultaneamente, sólidos e fluidos.
Por livre associação de ideias, que não traduz uma verdade mas tão somente uma possibilidade filosófica, podemos imaginar a matéria que constitui o perispírito (que passa através de
superfícies sem fricção, atravessa paredes certamente fluindo pelos seus poros, e que se pode
exteriorizar como ectoplasma) como uma matéria fria resistente a qualquer campo magnético
(que poderá, eventualmente, ser constituída por elementos constantes da tabela periódica) e
que poderia explicar o vento gelado experimentado nas materializações e outros fenómenos da
mesma natureza.

a. pinho da silva

O paradigma do trabalho
Sara Rodi

O homem não é o seu trabalho. O homem tem de ser mais do que o seu trabalho. Quem
nos vendeu esta ilusão de que devíamos estudar a vida inteira para ter um trabalho, e trabalhar
o resto da vida para um dia viver daquilo que o trabalho nos rendeu?
Hoje, não somos mais o nosso trabalho. Porque não há trabalho. Mas também não sabemos ser mais do que o nosso trabalho, porque a maioria de nós nunca aprendeu a ser mais do
que ele. A ilusão desfez-se. Podemos estudar uma vida inteira para trabalho algum. E trabalhar
uma vida inteira para rendimento algum.
Talvez a solução passe por voltar a haver trabalho. Mas eu acredito mais (ou em paralelo)
numa solução que passe por sermos mais do que o nosso trabalho. Porque na verdade, no mundo que temos (veremos o que virá depois) não podemos não estudar. Não podemos não trabalhar. Mas podemos, talvez, começar a estudar por outras razões que não sejam a de ter um bom
trabalho. E podemos trabalhar por outras razões que não sejam a de ter um rendimento. Podemos estudar para saber. ("Conhece-te. Molda-te. E descobrirás em ti de que forma poderás vir a
ser útil") E trabalhar para fazer crescer. ("Constrói. Evolui. Contribui. É essa a tua grande riqueza") A mudança de paradigma é subtil. Mas acredito, talvez na minha inocência, de que poderá
fazer diferença numa sociedade que terá de se reencontrar. Num homem que terá de voltar a ser
homem.
"Tanto ação, labor e trabalho estão relacionados com o conceito de “Vita Activa”. Para
os antigos, a “Vita Activa” é ocupação, inquietude, desassossego. O homem, no sentido
dado pelos gregos antigos, só é capaz de tornar-se homem quando se distancia da “vida
activa” e se aproxima da vida reflexiva, contemplativa. É justamente nessa visão de mundo grega que os escravos não são considerados homens. O escravo ao ocupar a maior
parte de seu tempo em tarefas que visam somente à sobrevivência de si e de outros, é
destituído do conceito grego de homem, mas
por outro lado ele não deixa de ser humano.
Portanto, dentro dessa lógica só é homem
aquele que tem tempo para pensar, refletir,
contemplar. Nietzsche afirma em seu
“Humano, demasiado humano” que, aquele que não reserva, pelo menos, ¾ do dia para si é um
escravo."
(http://www.mundodosfilosofos.com.br/a-condicao-humana-hannah-arendtt.htm#ixzz2Mo9xJJo1)

Vindos de Januária - 11
Romance mediúnico

Livro II

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

V
Tiquinho aprendeu facilmente a ler e a
escrever e era o encanto do coração de Cirinha.
Tiquinho é daquelas flores olorosas que
fazem falta à Terra, mas que nela destoam.
E antes que o perfume seja adulterado,
Deus, que põe e dispõe, porque senhor de tudo
e tudo faz bem, subtrai Tiquinho ao convívio
físico dos januarenses.

damente não procuram o sofrimento nem a
dor!...
A independência da Finlândia, em 1917,
trouxe uma guerra civil. Nela, embora não pegasse em armas, tão pouco manifestasse simpatia por vermelhos ou por brancos, a irmã de
Arvi, aquela que lhe dirigia pensamentos afetuosos, levou um tiro. Em finais de 1918 chegou
à colónia espiritual de Januária. Siiri, a minha
menina do irmão mais velho. Mais uma para o
contingente dos futuros médiuns.

Plantar um roseiral de saudade no coração dos que ficam é plantar-lhes uma provação, mas é libertação para os que partem. E
Eu, a freira, Sericotico, Urho, Arvi, UlSericotico tão livre já era que não sentiu a quepukka, Siiri, passamos a constituir uma como
da do corpo na gruta.
que tertúlia vocacionada para questões da mePor seu turno, Sebinho ficou presa aos diunidade; tertúlia não restringida a estes eledias a fio a chorar. Os inaudíveis gritos do sen- mentos, mas em que os demais ainda não fotimento chamavam: “Tico!, meu amor!, meu ram apresentados. E questões da mediunidade
amigo!, meu irmão!”, mas por resposta só o porque nos aos olhos dos homens insondáveis
tremedal da solidão.
arcanos da divindade, planta-se desde já um
Jacira sentiu e percebeu que aquela flor alfobre de médiuns para atuar num tempo que
fora transplantada para um jardim mais belo. na Crosta é futuro desconhecido.
E a breve trecho começou a vê-lo. E se adiantarmos a narrativa, podemos afiançar que a
ouvi-lo.

(Previsivelmente, estes suomalainen pediram um lago, e se possível uma colina com
Jandira sentiu a perda do filho que gos- neve. Foi-me permitido dizer-lhes, para alguma
taria de ter tido.
surpresa, que não tardaria assim tanto a edificação de uma colónia em Portugal, para onde
iríamos, e que nessa ocasião os arquitetos ouO tempo passa, uns nascem, outros viriam os nossos gostos.)
morrem. Quem nasce morre, quem morre renasce.
Sempre foi assim, mesmo que se o não
soubesse.
Neste tempo que passa, as guerras, onde se morre massivamente, se começam também acabam. Assim, em 1918 acabou a I
Grande Guerra do século XX. Como a morte
não existe, não dá para lamentar as mortes,
mas é impossível não lamentar a estupidez humana. Ninguém gosta do sofrimento nem da
dor; no entanto, tão raros são os que delibera-

João Francisco António José Bento Bernardo de Bragança foi casado pelos interesses
de estado com sua prima Maria Ana Josefa Antónia de Áustria. Normalmente estes casamentos fundados em coisas outras que não o afeto,
cessam com a causa que os origina. Mas não
deixam de ser contraídas responsabilidades, e
às vezes um deles, por bem ou por mal, liga-se
ao outro. Estes dois não formaram um casal
na erraticidade subsequente ao decesso real,
mas entrelaçaram ainda mais os destinos. (1)
Mas o do João et cetera mais infeliz. Como ele
diz: “Nunca mais quero ser rei.” Mas ainda que
não rei, não foge a Portugal nem à Maria Ana
de Áustria, que não lhe quer mal, ressalve-se.

Revista SuperInteressante, Abril

Entretanto também já foram sinalizados
alguns espíritos encarnados, nomeadamente
uma poetisa na Rússia, e uma criança em Portugal de quem muito se espera no campo da

política, contando, e temendo, todavia,
os desvios corruptores que esta provoca.

com

Há movimentações no sentido de acudir
a um filósofo alemão numa esfera de dor e há o
toque a reunir de artistas.
Estas atribuições não são propriamente
as do grupo de tertúlia enquanto tal, mas no
permitido é-lhes dada conta delas, e algumas
vezes a maioria é chamada a participar nestas
ações.

(1) Destino no sentido de encontro necessário com fins
reparadores (Nota do autor espiritual)

CONTINUA

TALENTOS
CAPACIDADES NATURAIS A SERVIÇO DA HUMANIDADE

…”Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens…”
“…Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos; não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência…” (ESE cap. XVII, item 10)

Quando regressamos À Terra em nova reencarnação, na maioria dos casos é porque temos ainda uma lição a tirar ou um erro a corrigir. Se porventura somos agraciados com algum
dom, uma vocação especial para alguma coisa de nível mais elevado, ou contamos com algumas capacidades acima do comum dos homens, não é com certeza para nos envaidecermos,
para nos sentirmos superiores a quem que que seja, ou para deixarmos de conviver com a sociedade em que estamos inseridos, mas sim, para vivermos com toda a naturalidade, tal como somos, e participando nas atividades normais dessa sociedade.
Não sabemos (salvo raras exceções) o motivo pelo qual estamos nesta precisa encarnação; então, se possuímos algum talento especial, é porque precisamos exercitá-lo, pondo-o ao
serviço daqueles com quem convivemos. Esses talentos estão à espera do nosso empenho em
coloca-los em plena ação, no intercâmbio das relações com as pessoas e com as coisas.
Não devemos esquecer que viver no mundo, seja onde for, é entrar em contato com espíritos de natureza diferente e de caracteres muitas vezes opostos, como nos afirma o excerto em
analise, e por isso devemos sempre reconhecer que cada um dá o que tem, vive como pode,
percebe da maneira que vê, conforme sua capacidade de analise e assimilação, e que todos temos e devemos ser como somos, para podermos aproveitar as oportunidades que nos surjam,
de melhora e aperfeiçoamento.
A Natureza é uma verdadeira “vitrina” de biodiversidade ou multiplicidade de seres, e por
isso cada um tem suas próprias ferramentas, que devem ser utilizadas, para que no seu conjunto todo o trabalho possa ser efetuado.
Assim, se temos algum talento ou capacidade especial, não devemos andar com ares de
superioridade, nariz empinado, ou carrancudos, porque ninguém é bom em tudo, e todos são
bons em alguma coisa; por isso, a necessidade de colaboração e entreajuda, para um trabalho
útil e mais perfeito.

Jesus deu-nos o exemplo; cheio de dons, talentos e capacidades especiais, acima do comum de toda a humanidade, sempre se integrou no meio social por onde andou, relacionandose com todos os níveis sociais, sem preconceitos de qualquer espécie, participando de festas
de casamentos, fazendo refeições em companhia de varias criaturas, percorrendo campos e
cidades, acompanhado de multidões, que sempre atendia sem querer saber se era ou não culto, rico ou pobre, desta ou daquela raça, cor ou religião.
Necessitamos entender que “talentos” são impulsos da alma adquiridos pela repetição de
fatos semelhantes, através de vidas sucessivas.
Vocação, palavra do latim “vocatus”, que quer dizer chamado ou convocação, é a “voz
que chama”, normalmente a tendência, já programada, para se dedicar a um determinado trabalho ou causa.
Capacidades no fundo são talentos, que como alguém que pratica um determinado exercício diariamente acaba por conseguir mais tarde realiza-lo na perfeição. Assim, são trabalhos
idênticos exercitados durante varias encarnações que, agora, são efetuados com relativa facilidade.
Isto entendido, saberemos que todo o caminho que temos a percorrer deve ser trilhado
com alegria e muito ânimo, lembrando também aqui que “animo” é uma palavra vinda do latim
“animus”, e que quer dizer “alma”.
Ter ânimo na vida ou viver com alma, na sociedade, está também dependente de pormos
em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma, depois, viver com alegria e
felicidade interior, tendo a consciência de que somos espíritos imortais em crescimento e progresso constante, aliás, como toda a Natureza, da qual também somos parte.

Arlindo Pinho

NOTICIÁRIO DE ABRIL
29 e 30/03— Presença, como convidados, nas
XIV Jornada de Integración Humana, Ourense

Com José de La Torre, um dos fundadores da
Federação Espírita Espanhola

Dia 15: alteração da denominação da ACBMI
para Associação Cultural Espírita Mudança Interior

Dias 20 e 21—Jornadas de
Cultura Espírita da ADEP,
Óbidos
Dia 27: Luténio Faria, da Associação Espírita Consolação e Vida, Águeda, palestrou na ACEMI

