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Conhecimento académico e ignorância moral
Arlindo Pinho

Em pleno Sec. XXI, onde já deveríamos ter aprendido a ser mais justos e bons, afastados já do
egoísmo e da ganancia desmedida, continuamos parados no tempo, dando a impressão que os
sofrimentos e dificuldades que atravessamos nos seculos passados, de nada serviram, pelo menos
para a grande maioria da humanidade. Não aprendemos quase nada.
As mortes em massa continuam e são notícia diária na TV, na rádio e nos jornais, e a razão é bem
simples, os detentores do poder acham que só eles podem exercer sua vontade e só eles têm o
direito a viver da maneira e com as condições que desejam. Na sociedade os já milionários e com
as melhores condições de vida material, lutam entre si para ver quem consegue ser o primeiro da
lista dos mais ricos; aqueles que ainda não o são, invejam a vida desses e fazem qualquer coisa
para alcançar condições idênticas, a qualquer custo, não importa se roubam; não importa se é
lícita ou ilicitamente; não importa se as pessoas que lesam ficam na miséria ou a morrer á fome;
querem riqueza rápida e á força, de preferência com pouco trabalho; o ambiente de suas vidas
passa a ser a fraude, a mentira, o suborno, o dolo; não querem perder tempo, não querem
trabalho que lhes faça perder tempo a economizar para alcançar os frutos de seus desejos, e o
pior ainda é que até os que deviam dar exemplos de moralidade, os chefes religiosos, entram
também no mesmo barco, com desejos muito idênticos, e não importa se têm que prometer um
lugar no céu, (para onde eles próprios não irão) desde que consigam cada vez mais adeptos, e
principalmente, o seu dinheiro.
As escolas instruem nossos filhos; exercitam e ampliam sua inteligência; dão-lhes muitos
conhecimentos nas diversas áreas da ciência, onde se tornam verdadeiros especialistas; os pais
preocupam-se em que os filhos consigam boas formações académicas que lhes garantam um bom
futuro e se possível, um lugar de destaque na sociedade, e depois se o conseguem ainda o contam
todos orgulhosos, no fundo, deram-lhe apenas acesso mais fácil a dinheiro, á riqueza material.
Quanto egoísmo, onde foi parar a educação, a moral necessária às justas e boas atitudes, aos bons
comportamentos na sociedade, ao bom uso daquilo que aprenderam e que deveria resultar
também em benefício daqueles que não tiveram as suas condições, da sociedade no geral e do
seu país. Quanta ilusão.

Alguém disse um dia: “Só o poder intelectual e a formação científica, sem
integridade de carater, podem ser mais prejudiciais que a ignorância”.
E tem toda a razão, pois uma inteligência desenvolvida e muito
conhecimento aliado ao desprezo das virtudes mais básicas torna-se numa
ameaça para a sociedade.
O que falta aos homens não são bens materiais, o mundo tem mais do que
o suficiente para que todos vivam bem, com uma vida muito boa até, e só
não vivemos porque alguns querem tudo; só não vivemos porque aos
homens falta educação; apenas se instruem mas não se educam; enchemse de bens e conhecimentos materiais mas estão completamente vazios de
senso de justiça, de moral e de respeito pelos seus semelhantes.
O intelectual não substitui o culto dos sentimentos; a razão e o coração
devem caminhar juntos para o verdadeiro aperfeiçoamento do homem, de
outro modo, o que estamos aqui a fazer?
O corpo morre e todos os bens ficam, o que levamos?

Os homens esqueceram completamente os ensinamentos do ser mais
puro, mais elevado e de maior conhecimento que pisou a Terra, o ser que
domina todas as ciências, em todas as áreas do conhecimento, mas que
apenas nos quis mostrar que não é pelo acumulo de bens materiais, pelo
poder ou pela importância que ao homem possam dar na Terra, que ele vai
evoluir na sua verdadeira essência de Espirito Imortal; o homem com mais
poder que pisou a Terra, apenas nos ensinou a humildade, a bondade, a
paz, o perdão, o Amor.
No entanto a nossa humildade, apegada aos prazeres imediatos, tenta
esconder as virtudes que Ele nos ensinou e mostrou, e diz: Isso é coisa das
religiões, isso são coisas para ignorantes e já ultrapassadas. Julgar-se-ão
esses homens Deuses? Garantidamente terão ainda muito que sofrer.
Já o dissemos, ninguém muda as Leis Naturais, e quer acreditemos ou não,
elas agem do mesmo modo. A causa cria um efeito, e as causas más dão
origem a efeitos maus, de sofrimentos terríveis, e que não pensem aqueles
que dizem nisso não acreditar, que podem fugir aos seus efeitos, ninguém
jamais fugiu nem jamais alguém fugirá.
Os homens necessitam de educação, muita e boa educação, para poder
acompanhar o crescimento do conhecimento intelectual, fazendo assim
dele, o melhor aliado e a melhor ferramenta para o seu próprio
crescimento e para o crescimento do resto da humanidade, que caminha a
seu lado.
Os erros ainda continuarão a acontecer por muito tempo mas devemos
deles tirar verdadeiras lições para que não voltem a repetir-se. Só assim
poderemos crescer verdadeiramente deixando para trás a nossa ignorância
moral; adquirindo as verdadeiras virtudes destinadas a todos nós;
sentimentos nobres e pensamentos bons e cada vez mais elevados, e aí
sim, deixar recordações imortais àqueles que nos sucederem neste mundo
ainda de nível inferior.
Ao Mestre pedimos perdão, mas também seu amparo e proteção.

“Que eu não tenha descanso, mas que o meu trabalho seja útil, e que possa produzir nos
outros tanto bem, pelo menos, como tem produzido em mim. “

Fernando Augusto de Lacerda e Melo, nasce em Loures a 6 de Agosto de 1865. Aos 13 anos de idade
seguiu para Lisboa, onde viveu até aos 18 anos, em casa de um tio mais abastado, irmão de seu pai. Nesse
período, declararia mais tarde ter professado ideias republicanas, tendo-se desiludido com as intrigas da
política e até mesmo perdido a fé religiosa materna.
De regresso à casa paterna (1884), passou a auxiliar o pai, agora viúvo, na criação dos irmãos mais
novos. Nesse período, envolveu-se com o socorro aos aflitos, dedicou-se aos analfabetos, ensinando-os a ler e
a escrever, e preocupou-se com as questões comunitárias. Desse modo, juntamente com alguns jovens de sua
idade e outros tantos adultos, fundou a Associação dos Bombeiros Voluntários de Loures, de que foi escolhido
como primeiro-comandante. Nesta mesma época, entre 1886-1887 iniciou a sua colaboração na imprensa.
Em 1889 a sua mediunidade no terreno da psicografia se manifestou. A faculdade causou-lhe
verdadeira surpresa, uma vez que o seu braço era tomado involuntariamente por uma entidade que conhecera
encarnada, e que escrevia com a mesma caligrafia e assinatura que lhe conhecera em vida. O teor dessas
mensagens era sarcástico e injurioso contra o próprio médium, tendo o fenómeno perdurado por largo tempo.
Mais tarde, em 1898 ingressou na polícia administrativa do Governo Civil onde, gradualmente,
ascendeu até chegar ao cargo de sub-inspector, tendo sempre se destacado por sua dignidade e competência.
Grande parte de apoio que teve para o desenvolvimento da sua mediunidade ficou a dever-se a um
íntimo amigo seu, o Dr. José Alberto de Sousa Couto, espírita e advogado de nomeada. Embora a sua
mediunidade tenha começado pela Psicografia, também se desenvolveu nas áreas de clariaudiência, da
vidência e da cura.
Tornou-se trabalhador espírita dedicado desde a noite de 28 de outubro de 1906, quando o Espírito
Camilo Castelo Branco lhe ditou comunicação publicada, depois, no primeiro volume de “Do País da Luz”. Na
introdução desse primeiro volume, Fernando de Lacerda conta que há muitos anos escrevia sobre coisas que
desconhecia, alheias à sua vontade e até ao seu modo de ver e de ser.
Naquela noite, ao deitar-se, o médium pareceu ouvir algo assim como um recado que devesse dar ao
escritor português Silva Pinto, grande amigo de Camilo. Por mais que tentasse fixar a atenção no que lhe
diziam, Fernando não conseguia captar a mensagem de forma compreensível. A voz, porém, insistia: “Tem
paciência. Levanta-te e vai escrever”.
Dirigiu-se o médium ao seu escritório, julgando que lhe seria ditado o recado, apenas. Mas, na
realidade, acabou psicografando uma longa carta assinada pelo autor suicida Camilo Castelo Branco, dirigida
ao escritor e polemista Silva Pinto, que, por essa época, alimentava a ideia de suicidar-se. Tratava-se de
veemente e comovedor apelo ao velho amigo, a quem muito influenciara com suas ideias negativas e cépticas
sobre a vida, para que reformulasse o seu julgamento.

Após esse episódio, o médium Lacerda recebeu páginas brilhantes de entre outros Eça de Queiroz,
João de Deus, Napoleão Bonaparte, Júlio Diniz, Alexandre Herculano, Almeida Garret, Padre António Vieira,
Latino Coelho, Tolstoi, Émile Zola, Victor Hugo, Leão XIII, Visconde de Ouro Preto, Teresa D’Ávila e Allan
Kardec.
De modo geral, Fernando de Lacerda sentia a aproximação do Espírito que se desejava comunicar, e,
normalmente, via-o em seguida. Também ouvia, com frequência, as palavras que uma segunda personalidade
lhe queria ditar. Enquanto o médium, em estado de vigília, mantinha conversação com os encarnados
presentes, o lápis que empunhava rapidamente preenchia as laudas de papel. Nessas ocasiões encontrava-se
alheio ao teor das mensagens, desconhecendo muitas vezes o significado de palavras e expressões, bem como
factos nelas referidos. Por vezes, chegou a receber duas mensagens simultaneamente, com o uso das duas
mãos.
Se havia quem questionasse a veracidade das faculdades mediúnicas, embora sem pôr em causa o
carácter do médium, havia quem troçasse e criticasse, o que o entristecia e desanimava. Mas tinha nos
próprios Espíritos o consolo, a força e a ajuda de que precisava. E, do lado de cá, tinha no seu amigo Sousa
Couto um sólido apoio.
Recebia tantas mensagens e tantas missivas, que começou a pensar reunir tudo num livro. Em 1908 e
após dois anos de trabalho, o livro foi finalmente publicado.
Varias personalidades da época, entre elas Teófilo Braga, teceram diversos comentários sobre a obra,
que rapidamente se tornou num “Best-Seller”. Foi tamanho o sucesso que, imediatamente, foi publicado o 2°
volume. Mas o mais curioso é que, embora o livro fosse o mais vendido de então, poucos eram os que
gostavam de afirmar que o tinham lido… e neste aspecto podemos dizer que nem parece terem passado 100
anos! Estes dois primeiros volumes tiveram igualmente uma enorme repercussão no Brasil, pois também lá se
esgotaram rapidamente.
Entretanto, a partir deste mesmo ano de 1908, o médium começou a ser ferozmente perseguido pelo
partido republicano, com diversos ataques e calúnias. Com a queda da monarquia, em 1910, e a consequente
proclamação da República, Lacerda foi admoestado no sentido de que não poderia por mais tempo
desempenhar o cargo de subinspetor na polícia do Governo Civil. As rivalidades políticas fervilhavam em
Portugal. O famoso caudilho Fernão Boto Machado, moveu intensa campanha jornalística contra o médium.
A posição de Fernando de Lacerda tornava-se cada vez mais difícil, pois era de todos conhecida a sua fé
fervorosa e a sua ligação à espiritualidade. Assim, e animado por seu amigo Dr. Fernando de Moura,
administrador da livraria da Federação Espírita Brasileira, com quem trocava assídua correspondência,
começou a pensar em emigrar para o Brasil. Com um empréstimo que aceita do médico da Polícia, seu amigo
particular, adquiriu a viagem de navio. Embarcou, em Lisboa, a 10 de julho de 1911, com destino a Rio de
Janeiro, sendo acolhido e albergado por seu amigo Dr. Fernando de Moura - que o conhecera numa viagem
realizada a Portugal alguns anos antes – e por este apresentado, no mesmo dia, à Federação Espírita Brasileira,
onde imediatamente foi convidado a participar da sessão que ali se realizava. Ao chegar ao Brasil recebera
também a noticia que havia sido exonerado de suas funções em Portugal. Diante do facto consumado, e
aconselhado por Espíritos amigos, deliberou fixar sua residência no Rio de Janeiro.
Fernando de Lacerda alugou um quarto numa casa para solteiros, e começou a participar nas
reuniões e tarefas da Federação Espírita Brasileira. No entanto, precisava de arranjar um ganha-pão, e este
não seria a edição dos livros que levara, pois se estes algum dinheiro rendessem, seria para ajudar os
necessitados e não para gastar consigo próprio. É que ele punha sempre em prática o “dai de graça, o que de
graça recebestes” que Jesus nos ensinou.
Foi-lhe proporcionado trabalhar na Polícia do Rio de Janeiro com o mesmo cargo, as mesmas regalias
e até melhor ordenado, do que tinha em Lisboa, no entanto era imprescindível que se naturalizasse como
brasileiro. Mas a alma lusitana corria-lhe nas veias, e nem a mágoa nem a tristeza da incompreensão do seu
país, o fez desistir de ser português, pelo que permaneceu desempregado durante algum tempo.
Deus manifesta-se de varias formas e, em muitas situações, fá-lo por intermédio dos nossos amigos.
Além dos que se manifestavam do “lado de lá”, dando apoio e procurando levantar-lhe o moral, os do “lado
de cá” também serviam de instrumentos da vontade do Pai. O Dr. Fernando de Moura fez-lhe uma venda
fictícia de dois Prédios na Praia do Flamengo, para que tirasse o seu sustento do arrendamento destes e
deixasse de se sentir humilhado pela situação de dependência em que até aí vivia. Fernando de Lacerda ali
residiu até seu desencarne.

As mensagens que recebia dos amigos espirituais nunca pararam e continuavam a provar a
imortalidade da alma. Agora, eram editadas nos jornais brasileiros da época e causavam o mesmo furor que
tinham causado na sociedade portuguesa, antes da República, como por exemplo, as mensagens de Antero de
Quental e de Camilo Castelo Branco sobre a problemática do suicídio, que foram publicadas no jornal
“Imparcial” do Rio de Janeiro em 7 de Março de 1912. O simples facto de terem sido publicadas em jornais, fez
com que muitos encarnados e desencarnados fossem amparados nos meses seguintes. Nas reuniões
mediúnicas manifestaram-se espíritos suicidas que, curiosamente, na ultima existência tinham vivido em
Portugal, sobretudo em Lisboa. Era a lei da afinidade em acção…
Os anos foram passando e a data do regresso à pátria espiritual aproximava-se. Ainda sonhava voltar a
Portugal, não para viver, pois o seu Portugal já não existia, mas para rever os amigos e abraçar a família,
sobretudo os afilhados. Um deles, Fernando, emigrou para o Rio de Janeiro e, também estava tudo tratado
para que a sua afilhada Laura também fosse ter com ele ao Brasil e aí ficar a trabalhar.
Contudo, este projecto não se concretizou. Pouco depois da chagada do afilhado, o médium começou
com uma profunda depressão e as foras que outrora, em alturas terrivelmente difíceis, o tinham sustentado,
caíram por terra, e o afilhado teve, mais do que nunca, que o amparar. A somar a tudo isto, apareceu-lhe uma
hérnia estrangulada, que lhe foi fatal. A operação era um risco, mas não havia alternativa e, assim, foi operado
de urgência; porém após a operação, surgiu uma infecção que primeiro o deixou paralisado e depois provocou
seu desencarne, no dia 6 de Agosto de 1918.
E assim partiu, rumo ao “País da Luz” e ao merecido descanso, o grande médium português Fernando
de Lacerda. Os seus restos mortais vieram para a sua terra amada, aquando de uma visita de Laura e da família
ao Brasil, a qual, ao regressar, fez questão de cumprir o desejo do seu padrinho: voltar a Portugal!
Sua biografia diz que “era alto, corpulento, tinha os cabelos ralos e grande bigode. Andava sempre
bem vestido. Era alegre, conversador e possuía um coração generoso, muito generoso…”
Mostrou seu belo carácter e sincera humildade quando disse: “Isto não é produto da minha
inteligência, não fui eu que ditei estes escritos, eu fui apenas o instrumento duma inteligência alheia; portanto,
o mérito não me pertence”. Encarou seu trabalho com o mesmo desprendimento e humildade que veríamos
mais tarde em Chico Xavier, ao ouvi-lo dizer: “Sou um simples médium como qualquer outro”.
Depois de desencarnado, há poucas mensagens dele que sejam conhecidas, no entanto, toda a sua
obra, a título de escrivão dos espíritos, está aí… Estudemo-la, comparemos os escritos dos autores espirituais,
enquanto estavam no corpo físico, com os que ele recebeu, e lembremo-nos de que a sua missão foi
exactamente essa: dar provas da imortalidade da alma!
Helena S. Soares
Fonte: Fernando de Lacerda ,o Médium Português

O sentido da Páscoa
António Soares

Passada a quadra Natalícia, eis que nos encontramos à porta da celebração da Páscoa.
Deixando de lado a parte comercial que a data proporciona, e a natureza de afeto familiar, nossa atenção e
consciência espírita exigem uma explicação admissível do significado da data e do que representa no
enquadramento filosófico, científico e moral da Doutrina Espírita.
Deve-se ou não comemorar a Páscoa? Que tipo de celebração, evento ou homenagem é permitido nas
Instituições Espíritas? Como é que o Espiritismo vê o acontecimento da paixão, crucificação e ressurreição de
Jesus? Segundo a Doutrina Espírita, os espíritas não celebram a Páscoa nem assinalam datas específicas como
fazem outras religiões ou filosofias cristãs, respeitando contudo o sentimento religioso de cada um, de
maneira que qualquer manifestação pessoal ou coletiva sobre a Páscoa não é proibida nem desaconselhada.
Certo, é que a figura de Jesus apresenta posição de relevo no contexto espírita, pois que Sua moral serve de
base à moral do Espiritismo. Mas antes de avançarmos com o significado espírita da Páscoa, recuemos no
tempo, e procuremos na história da humanidade algumas ligações ás celebrações pascoais.
Pela história, Páscoa é a união de duas celebrações antigas, comuns entre povos primitivos, e promovida
pelos judeus à época de Jesus. Uma, era um tipo de dança cultural, que representava a vida dos povos
nômadas, a que davam o nome de “ Pesah “, sendo a outra, uma homenagem que os agricultores
sedentários faziam às divindades agradecendo a fartura da produção agrícola, com a qual saciavam a fome
dos seus e podiam fazer trocas nos mercados da época, denominada de “ festa dos ázimos “. Estas duas
festividades eram comemoradas durante o mês de Abril, as quais a partir do acontecimento bíblico “ êxodo “,
(fuga do povo hebreu do Egito) por volta de 144 a.C., passaram a ser celebradas juntas. Era esta Páscoa que
Jesus desejou celebrar junto dos seus amigos mais caros, como nos relata o evangelho de Lucas (cap.22, vs
15 e 16), no qual, são mencionadas as próprias palavras de Jesus referentes à comemoração: “ Tenho
desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Porque vos declaro que não
tornarei a comer, até que ela se cumpra no Reino de Deus “. Com estas palavras de Jesus, fica esclarecido
que a Páscoa não está relacionada com o martírio e sacrifício de Jesus, pois que esta já existia à Sua época.
Era tipo festa cultural, que a igreja aproveitou, para a adaptar com um novo significado, associando-a ao
martírio de Jesus após o julgamento e execução da sentença de Pilatos.

Os trechos evangélicos descrevem-nos vários pontos que acabam por marcar a Páscoa, pois que ligações
religiosas chamam a si a quinta e a sexta- feira santas, o sábado de aleluia e por último o domingo de Páscoa.
Os primeiros dizem respeito ao martírio, ao sofrimento de Jesus. Os últimos à ressurreição e ascensão de
Jesus. No que diz respeito à ressurreição, a interpretação do povo é que Jesus manteve seu corpo físico
depois da morte, uma situação refutada pela ciência, em virtude do apodrecimento e deterioração do
mesmo. As igrejas cristãs ainda hoje insistem que Jesus subiu aos Céus em corpo e alma, e que o mesmo
acontecerá com todos os eleitos após o dia do juízo final.
O Espiritismo, pela lógica, pela impossibilidade física e pela injustiça moral, é contra tal teoria, pois é com a
reencarnação que se estabelece justiça na evolução de todos os espíritos, com tantas oportunidades quantas
sejam necessárias. No “ nascer de novo “ é que todos progridem. Mas então como se explicam as
aparições de Jesus referenciadas nos evangelhos ligadas à Páscoa? A fenomenologia espírita descreve-as
como sendo manifestações mediúnicas; por exemplo, a conversa de Maria de Magdala no sepulcro, a pensar
que estava a falar com um jardineiro e estava a falar com Jesus; o caso de Tomé, que acreditava somente se
tocasse Suas feridas. Estamos a descrever manifestações mediúnicas de “ materialização “, assim como
em outras situações se poderia ter dado casos de mediunidade de vidência.

A interpretação da Páscoa por algumas religiões e filosofias cristãs, leva a que acreditem que Jesus padeceu
pelos nossos pecados, que todo seu sofrimento foi para nos salvar de nossas culpas oriundas de nossos
primeiros pais bíblicos Adão e Eva. Existe assim uma grande diferença entre a Páscoa (tradição judaico-cristã
da culpa), e a páscoa espírita. Na verdade os espíritas devem recordar esta data como a grande lição de Jesus
que vence as iniquidades, que retorna triunfante, que continua sua missão instrutiva, permanecendo sempre
connosco guiando nossos passos nesta nossa caminhada evolutiva.
Assim, nestas comemorações, todos nós possamos compreender a Páscoa como o momento da
transformação, o momento da verdadeira evocação da liberdade, pois que uma vez liberto do corpo físico,
Jesus pôde retornar ao Plano Espiritual, para de lá continuar a orientar todo o processo depurativo do nosso
planeta. Longe de festas pastorais ou agrícolas, da libertação dum povo oprimido ou da ressurreição de Jesus,
vamos todos encarar esta Páscoa como a vitória da vida sobre a morte pela certeza da imortalidade e da
reencarnação, porque a vida, em essência, só pode ser elevada como o amor, amor fundamentado nos
grandes exemplos da própria existência de Jesus, de amor ao próximo e da valorização da própria vida.
Comemoremos então uma outra Páscoa, a Páscoa da nossa transformação interior, na caminhada duma vida
plena.

Ciência & Espiritualidade
Reportagem
Por Nuno Mateus (GE Centelha de Luz)
No dia 24 de Março, de 2018 pelas 10h00 da manha,
Associação Cultural Espirita Mudança Interior de Vale de
Cambra, realizou o 1º Seminário de Ciência e Espiritualidade.
Após um checkin com um acolhimento maravilhoso e fluente,
no átrio da Biblioteca Municipal de Vale de Cambra, fomos
conhecendo novos confrades provenientes de varias zonas do
país, Aveiro, Gaia, Porto, Maia, Oliveira de Azeméis, São João
da Madeira, Rebordosa, Vila Real, Coimbra, Lisboa e Vale de
Cambra.
Ao adentrarmos o auditório, estávamos envolvidos pela beleza
dos dois lados da vida expressos em maravilhosos quadros do
pintor António Soares e pelos quadros de psicopictografia que
expressavam rostos vários de vários espíritos trazidos pelo
pincel do médium António Pinho da Silva.
O dirigente da Casa Espirita anfitriã brindou-nos com três
musicas com letras do cancioneiro da seara espírita, de
seguida a companheira Andreia Vilarinho deu início ao
evento de uma forma descontraída com singelas palavras
em nome de Jesus.
Iniciou-se o ciclo de palestras da manha com Arlindo Pinho com o tema - Relações Interdimensionais, seguido de
António Pinho da Silva com o tema – Cristianismo, o elo perdido do Cristianismo.
Ao meio dia foi feito o lançamento e apresentação de um novo livro (Erídano), de Arvi T. Pekkonen
(pseudónimo de António Pinho da Silva), apresentado por Juliana Graça.
Apos o almoço e de regresso ao auditório, o autor do livro (Erídano), esteve em sessão de autógrafos. De
seguida, na abertura dos trabalhos da tarde, fomos visitados pela Vereadora da Cultura do município, dra.
Daniela Silva, que nos deixou lindas palavras de acolhimento e enalteceu todo o trabalho da Associação
Cultural Espirita mudança Interior em prol da sociedade. Fomos brindados com um jovem espírita, Francisco
Silva, a mostrar toda a sua graciosidade na dança clássica que muito nos encantou, seguido de momento de
música e canto onde uma companheira pode demonstrar pela primeira vez a sua apetência no canto, o que
nos envolveu de muita alegria e bem-estar.
Foram palestrantes da tarde, Dra. Paula Costa Silva com o
tema – Investigação Cientifica e Espiritualidade e Dra.
Gláucia Lima com o tema - Doenças Mentais e Evolução
Espiritual. Todos os palestrantes foram capazes de com
simplicidade transmitir saber, o que fez com que todo o
auditório fruísse as exposições.
Por fim e já em jeito de encerramento, fomos
deslumbrados, pela excelência, com um grupo musical de
jovens, Olcos de Bolso, que com clássicos mundiais nos
trouxeram recordações e boas memórias.
Resta agradecer a toda a organização do evento, que
foram maravilhosos em todos os aspectos, trabalhadores
da casa e seus corpos diretivos, desde o acolhimento à
organização.
Viemos todos muito mais ricos e com novas amizades,
sabendo que ninguém cruza as nossas vidas por acaso, e
bem hajam queridos Amigos de Jornada em deixar o
mundo um pouco melhor em nome de Jesus de Nazaré.

Do livro Um Dia, Uma Vida
de António Augusto (A. Pinho da Silva)

III
Era uma vez o Jardim do Éden, onde viviam sem cuidados o Adão e a Eva, até que comeram o fruto da árvore que
estava no meio do jardim, em consequência do que foram dele expulsos. Depois tiveram dois filhos, o Caim e o
Abel, e o Caim matou o Abel.
A minha avó acreditava piamente na narrativa que estas linhas sumariam, sem suspeitar que a linguagem é toda ela
simbólica. Eu também já acreditei com a crença dela, mas, como fui mais dado a leituras heréticas que as que
vinham lá para casa, facilmente concluí pelo nonsense da interpretação literal. Não obstante, durante um tempo
ainda pretendi ser um Ubaldi mais modesto, a tentar conciliar o inconciliável, mas a verdade não se compadece com
desespero de causas.
Não pode pretender-se que há três mil e quinhentos anos, data provável da redacção do Génesis, existissem os
conhecimentos exactos que existem hoje, pelo que aceita-se, como compreensível, o recurso à efabulação. Mas o
texto não esconde que quando Caim se afasta da presença do Senhor e vai residir na região de Nod, encontra uma
mulher, de quem tem um filho, e começa a edificar uma cidade. Se o Adão e a Eva e os filhos eram os primeiros
habitantes da Terra, como é que o Caim arranjava mulher noutra região? E punha-se a edificar uma cidade para que
e para quem e com que recursos humanos? E a edificação de uma cidade pressupõe conhecimentos e organização,
coisas só possíveis com ancianidade de vida inteligente. Só mesmo acreditar cegamente na origem divina da Bíblia
pode cercear o recurso à dúvida – mas felizes são os que duvidam. E não reparar nas incongruências e nas
contradições é de uma ingenuidade próxima da hibetação.
Podiam também Adão e Eva simbolizar o casal primordial a marcar o início da hominização; a realidade, porém, é
que a vida humana surgiu em vários pontos do globo ao mesmo tempo (LE, questão 53). Ou seja, espíritos primitivos
encarnaram pela primeira vez em vários pontos do globo terrestre em corpos já existentes, também eles primitivos
se os compararmos com os que actualmente temos. Esses corpos podiam perfeitamente ser uma ramificação de um
género comum aos antropóides, que progrediram no sentido da beleza na medida do progresso dos espíritos no
sentido do conhecimento. Progresso este que é bênção e não anátema, como parece sugerir o episódio do fruto
proibido.
Porém, a história de Adão e Eva refere-se a um acontecimento concreto, que foi ficando na memória subconsciente
até que acabou contado da maneira que conhecemos. O acontecimento é o exílio para a Terra dos relapsos de um
mundo do sistema da Capela. (Emmanuel, A Caminho da Luz) Capela é uma estrela binária a 45 anos-luz, na
constelação do Cocheiro. Tal como o nosso Sol, tem planetas a orbitá-la; um deles, em esse recuado tempo, passou
de mundo de expiação e provas a mundo de regeneração, e aqueles espíritos de todo rebeldes, endurecidos no mal,
que se recusaram a mudar de atitude foram enviados, à força, para o planeta Terra, então ainda mundo primitivo,
na classificação moral, com condições de vida muito duras, à vista do qual esse mundo da Capela era o paraíso. Daí,
o expulsos do paraíso, por serem infractores contumazes das leis divinas – comido o fruto proibido – que mandam
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. (Este mandamento aplica-se a todo o ser
inteligente em todo e qualquer ponto do Universo que se encontre. As leis divinas, ou naturais, são fixas, até porque
os espíritos podem reencarnar em mundos diversos e se os princípios morais fossem variáveis estavam sempre no
início da formação, sem jamais atingir a formatura.) Em condições adversas e no trabalho duro (“comerás o pão com
o suor do teu rosto” - Gn 3, 19), foram perdendo o orgulho e amansando, ao mesmo tempo que transmitiam os
conhecimentos adquiridos (eram maus mas não eram ignorantes, e o espírito conserva as aquisições).
Ninguém inventa nada, tudo já existe alhures.Aquilo que alguém traz de novo mais não é do que saberes e
experiências acumuladas. Foi fruto desse património intelectual, e moral, dos exilados da Capela, que surgiram na
Terra a escrita, as artes, as técnicas agrárias, os sistemas políticos e religiosos, a organização militar, os projectos
arquitectónicos ousados, e assim sucessivamente. Quem eram aqueles que ergueram a civilização egípcia
faraónica? E aquela outra que tão grandes e belos frutos produziu na Grécia? Eram esses Adões e Evas, aos milhões,
entretanto burilados por séculos de lutas. Depois regressaram ao seu mundo, já merecedores de viver num sítio
onde o bem suplanta o mal, e por isso essas civilizações colapsaram e não ficou ninguém que as explicasse
convenientemente – sobretudo a egípcia, por mais hermética.
Para a minha avó Mina a fantasia era realidade e a realidade era fantasia. Não era autismo dela, sim catecismo
anacrónico do qual não se libertara. Apesar de desfasada do que é importante na religião, pela minha avó não veio
mal ao mundo (pelas nossas avós nunca vem mal ao mundo). E é bom que assim seja, pois destas ligações antigas,
nem sempre pelas melhores razões, surgem afectos inolvidáveis, e muito custaria que um de nós fosse, compelido,
para um mundo bem pior do que a Terra dar corpo, se a História se repetir, a Adão e a Eva com triste fim numa
fábula do paraíso.

Evangelho no Lar
(Maio)

“João declarou: «Um homem não pode tomar nada como próprio, se isso não lhe for dado do Céu.” Jo 4,27
Daquilo que nesta hora considero como propriedade minha, quantas coisas posso garantir que na hora seguinte ainda
terei? Como sei que não acontece uma catástrofe natural em que num ápice tudo se vai, até a própria vida?
Na vida corpórea certo tenho apenas o nascer e o morrer, mas tão pouco me pertencem a vida e a morte. Minha,
verdadeiramente minha, é a imortalidade do Espírito e a destinação final da angelitude. Quanto ao mais, que posso ter
que não possa perder?

“Como vos é possível crer, se andais à procura da glória uns dos outros, e não procurais a glória que vem do Deus
único?” Jo 5,44
Como são incómodas estas palavras! É que até o exame de consciência mais superficial mostra a nossa vida de
aparência, de interesse mesquinho e imediato, de vaidade e orgulho…
Mundanos, fingimos ter fé se acharmos conveniente, fingimos bonomia para que todos os grupos nos aceitem,
fingimos amizade para que nos sirvam.
Quando o fingimento cessa, porque forçosamente cessa, nada resta, porque Deus nunca esteve lá.

“«Por isso é que vos declarei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo pai.» A partir daí, muitos
dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com Ele.” Jo 6,65-66
Que teve de extraordinário a declaração para que se produzisse tal alteração de comportamento?
Alguns versículos atrás está escrito: «Mas há alguns de vós que não crêem.» Pois foram os que não acreditavam que
voltaram para trás. Isto significa que seguiam Jesus atraídos pelo aspecto fenoménico da sua acção, mas quando ficou
mais ou menos claro que importante era o “milagre” da transformação íntima, que requer fé, as palavras de Jesus
tornaram-se insuportáveis.
E connosco, como é? Seguimo-lo, ou abandonámo-lo?

“O mundo não pode odiar-vos; a mim, porém, odeia-me, porque sou testemunha de que suas obras são más.” Jo 7,7
O mundo: os que seguem a falsidade, a corrupção, a inveja, o rancor, o fanatismo, o preconceito…
Como é a nossa relação com o mundo? Está ele contra nós, ou está connosco?
Bom seria que estivesse contra nós, apesar dos aguilhões, porque seria sinal de que tínhamos compreendido a lição do
Mestre e com ele vencido o mundo. Mas temamos, sobretudo, que um olhar verdadeiro veja em nós alguém que pelas
suas obras odeia o Cristo.
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