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Tolerância e Respeito para com o próximo
Joana Carvalho

“Não concordo com nada do que você diz, mas defenderei o seu direito de dizê-lo até o fim.”
Voltaire

Somos tolerantes? Somos respeitadores? E quem é o próximo? Num mundo
rodeado de preconceito em que patamar nos encontramos?
Todos temos as nossas imperfeições, todos temos as nossas crenças e ideologias.
E achamos as mais das vezes que nós é que estamos certos. O meu clube é o melhor, o meu
partido é o melhor, a minha religião é a melhor, a minha filosofia de vida é a melhor, o meu país
é o melhor, a minha raça é a melhor... Nós andamos neste mundo de expiação e provas para
sermos melhores e não para sermos os melhores. O objetivo é tornarmo-nos Homens de bem e
um dos itens do Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec diz-nos que o Homem de bem
“respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não
pensam.” Porque na verdade ser tolerante e ter respeito por quem partilha dos mesmos ideais
que nós, não custa nada! “É acertada a beneficência, quando praticada exclusivamente entre
pessoas da mesma opinião, da mesma crença, ou do mesmo partido? Não, porquanto
precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos
todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura
saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, ou a sua opinião, seja sobre o que for.
Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os
nossos inimigos, se repelisse o desgraçado, por professar uma crença diferente da sua? Socorrao, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o
meio de conseguir que ele a ame; repelindo-o, faria que a odiasse. – São Luís. (Paris, 1860)”
(Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Cap XIII, item 20). Lá está a grande máxima de
fazer o bem sem olhar a quem, porque no fundo somos todos irmãos.

Há um pormenor muito importante, quando recriminamos um negro, um
muçulmano, um judeu, um cigano, um homossexual, um transsexual, um chinês, um
romeno…esquecemo-nos sempre que esta existência não é única e que já cá estivemos antes e
não sabemos aquilo que fomos, aquilo que os nossos entes mais queridos foram. Talvez nós já
tenhamos sido aquilo que recriminamos. As opções religiosas, sexuais, partidárias, clubísticas
não definem seres humanos. O que nos define são as atitudes por isso não nos deixemos ser
domados pelo preconceito porque uma parte não faz um todo!
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Graça Magalhães
O verdadeiro Natal…
Em cada momento, a vida coloca a cada um de nós, os desafios que o nosso Ser ou Espírito necessita: através da
sintonia atraímos os acontecimentos, as pessoas, que nos surpreendem e nos estimulam à reflexão. Acomodados
no padrão de respostas que nos caraterizam, se não fossem esses desafios nunca sairíamos da inércia e da
repetição inconsciente dos apegos enraizados ao longo de vidas. Cegos, diante da própria forma de ser e de viver,
continuaríamos a considerar como desgraça, injustiça e incompreensão tudo o que nos estimula à tomada de
consciência do que é urgente mudar e continuaríamos a ver Deus como algo distante e frio.
A vida, pacientemente, não desiste de nós e, com o tempo, adquirimos gradualmente clareza sobre os apegos
que subtilmente controlam os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos e que idolatramos, até aqui.
Rica em bênçãos, a própria vida oferece-nos múltiplos recursos para, transfigurarmos as forças que somos.
Amigos, afetuosos, aproximam-se do nosso coração, trazendo alento e as cores da esperança, onde
anteriormente predominava o cinzento. Novas possibilidades de uma compreensão mais real abrem-se ao
entendimento.
O estudo da Doutrina dos Espíritos é um desses recursos portador de um novo horizonte de compreensão dos
mecanismos da vida, auxiliar na tomada de consciência de quem somos e da transitoriedade da vida terrena. De
facto, estamos de passagem na Terra e os nossos bens exteriores, assim como o estatuto ou a autoridade social,
as crenças como hoje as temos, os conhecimentos que construímos e as emoções que nos assaltam: tudo ‘ vai
passar’. Um dia, seres imortais que somos, ao deixarmos o corpo físico, iremos compreender que todas as
divergências no pensar e no sentir com as quais edificamos muros eram momentâneas e que todos somos muito
mais do que parecemos ser.
Então, a partir da tomada de consciência das próprias limitações e fragilidades, passaremos a compreender
melhor o que é a liberdade e o que é o amor. Uma nova vida, um novo mundo se revela: a vida do reino de que
Jesus falou quando afirmou: ‘O meu reino não é deste mundo!’ Esse é o reino que edificaremos tornando o
nosso coração puro e desinteressado, isto é, livre de apegos (Livro dos Espíritos, pergunta 1018).

Na pergunta 1019, do Livro dos Espíritos, Kardec quis
saber: ‘ O reino do bem poderá um dia realizar-se na
Terra?’, ao que o Espírito Iluminado, com o nome de São
Luís, responde: “A transformação da Humanidade foi
predita e chegais a esse momento em que todos os
homens progressistas se estão apressando. (…) Vós
todos, homens de fé e boa – vontade, trabalhai
portanto com zelo e coragem na grande obra da
regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que
tiverdes semeado (…)”
Este é, então, o tempo de semearmos novas energias. O
modelo a seguir é o do Espírito que se apresentou na
Terra com maior pureza: Jesus.
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Este é o tempo de seguirmos a autoridade de
Jesus e de assumirmos a própria dignidade.
Como nos diz Amélia Rodrigues na obra Trigo de
Deus: “ A presença de Jesus dava (aos
discípulos) dignidade, erguia-os do anonimato e
da pequenez para as cumeadas de um futuro
inimaginável, irisado de bênçãos. (…) A
verdadeira autoridade é a do ser em si mesmo,
que vem de Deus. Não se utiliza de violência,
não se impõe. Irradia-se e todos a sentem.
Respeita-se,
desconhecendo
as
razões.
Portadora de estranha quão peculiar força,
predomina e convence.”
Naturalmente falíveis, não conseguimos de um
momento para o outro a dignificação do Ser que
somos para além da vestimenta da
personalidade terrena, mas naturalmente
perfectíveis, construiremos a própria dignidade,
re – estruturaremos os próprios valores e
viveremos pacificamente. Essa é uma certeza!
Entretanto, dúvidas ligadas à prática dessa
certeza surgem: como lidar com as diferenças
quando elas parecem intoleráveis?
Santo Agostinho dá a resposta que a Doutrina dos Espíritos defende e ajuda-nos a trazer novas claridades às
realidades mais cruéis ou desumanas que irrompem no quotidiano:
“ Durante muito tempo os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de um Deus de paz e de
misericórdia, ofendendo-o com um tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia porque lhes
mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o
negarão, como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sob influência de que Espíritos estão as diversas seitas
em que se divide o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons Espíritos foram
instigadores do mal; jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência; jamais excitaram os
ódios dos partidos nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Somente os
bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus,
porque seguem a rota indicada para levar a ele. (Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, Conclusão, IX)

Percebemos, que a resposta é…
… sermos bons, humanos e benevolentes para com todos! Isto é, adquirirmos a autoridade que Jesus
revelou através da mansuetude, da pacificação intima que se refletirá no mundo de relação, no espaço e no
tempo em que vivermos e se projetará no futuro!
… encontrar Deus na intimidade do Ser através de passos onde irrompem as forças de
harmonia ensinadas pelo amoroso Mestre Jesus!
… vivermos o verdadeiro Natal!
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Filipa M. Ribeiro
Existe um processo triplo que
submete a humanidade aos reinos ínferos da
discórdia e da infelicidade. Estes três nós são
constituídos de: a)Ignorância, b) Desejo, c) Acção.
O homem é ignorante da sua natureza de total
plenitude. Devido a esta ignorância da sua real
identidade espiritual, ele sente-se imperfeito. A
revolta contra este sentimento de imperfeição
manifesta-se sob a forma de desejos. Desejos
estes que emergem para o exterior como magma
incandescente do fluxo de pensamentos.
Quando um desejo se estabelece por
completo na mente, na forma de um fluxo
progressivo de pensamentos por ele mesmo
gerado, o próprio desejo expressa-se como
acções nossas no mundo exterior. O que existia
de grosseiro ou divino nas acções de um indivíduo
expressa-se na qualidade e na natureza dos seus
desejos que, por sua vez, sinalizam o grau e a
profundidade do seu desconhecimento (da sua
real natureza).
O objectivo de qualquer forma de
desenvolvimento pessoal ou de e religação com o
divino é a eliminação da ignorância. Uma grande
parte da literatura espírita adverte para que as
pessoas- antes de mais nada - purifiquem, controlem e regulem a textura e a qualidade das suas
acções. Quando as acções são, desta forma,
dirigidas e purificadas, os pensamentos também
são purificados. “A verdadeira pureza não está
somente nos actos; está também no pensamento,
porquanto aquele que tem puro o coração nem
sequer pensa no mal”, escreve Allan Kardec em O
Evangelho segundo o Espiritismo.
Pensamentos puros inspiram desejos
puros. Estes esforços, por fim, culminam na
erradicação da ignorância e o processo da evolução alcança o seu destino último: a perfeição ou
harmonia dos seres consigo mesmos, com o seu
Criador e com toda a criação. Mas será que toda
esta relação é só ao nível abstracto sem respaldo
na Ciência?
A teoria do holomovimento do físico
David Bohm demonstra matematicamente a
existência de uma ordem oculta, implícita, no
universo, que seria a realidade primária. Segundo
essa teoria, matéria, vida e consciência (a ordem
explícita) originam-se desta realidade primária
comum (a ordem implícita), por meio de um
contínuo
movimento
de
desdobramento
(extrojecção) e recolhimento (introjecção) do
cosmos,
denominado
holomovimento.
A
informação passa, então, a ser compreendida

como um processo fundamental da natureza,
capaz de actuar modificando a estrutura do
universo, pois qualquer partícula elementar está
unida, por meio de um potencial quântico, a todo
o cosmos.
A informação activa que organiza o
mundo da partícula revela que toda a natureza é
holoinformacional, ou seja, organizada de modo
significativo, e este processo de significação é
crucial
para
entendermos
a
natureza
holoinformacional da consciência e da inteligência
no universo. Matéria viva e consciência são
actividades significativas, isto é, processos
quântico-informacionais inteligentes originários
de um campo holoinformacional gerador situado
além dos nossos limites de percepção. Esta visão
de um continuum holoinformacional, de uma
ordem geradora fundamental, com um fluxo
quântico- informacional criador, permeando todo
o cosmos, permite compreender a natureza
básica do universo como uma totalidade
inteligente auto-organizadora indivisível, i.e, uma
consciência. Matéria, vida e consciência são
expressões deste campo holoinformacional, com
relações quânticas não-locais fundamentais que
se desdobram em imensas possibilidades, tal
como explorado também por Roger Penrose. Este
matemático defende que a realidade vulgar que
percebemos não é um universo, é a harmonia de
fases dos movimentos de um número
indeterminado de universos. Existe um número
indeterminado de harmonias a construírem um
número indeterminado de realidades
Acreditamos que a perspectiva
holoinformacional da consciência, que tem na
teoria quântica de Bohm um dos seus
fundamentos, implica a inclusão no arcabouço da
ciência de uma inteligência universal que origina,
permeia, mantém e transforma o universo, a vida
e a mente através do processo holoinformacional.
Posto isto, fica mais compreensível como o bem
reinará na terra quando o progresso moral –
refreando as paixões, desejos e ignorâncias – fizer
que entre os homens reinem a concórdia, a paz e
fraternidade (Kardec, A Génese, cap.XVIII).
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Mediunidade. Da Antiguidade aos nossos dias (II)
António Soares

O apóstolo João, mostra-nos a realidade da comunicação entre os dois mundos ao alertar-nos sobre
as qualidades morais daqueles que se manifestam; “Não creiais em todos os espíritos, mas
examinai se os espíritos são de Deus”. (João 4:1)
César, o grande imperador romano, foi informado pela pitonisa Spurina, que no dia 15 de Março algo
de muito grave aconteceria na sua vida. Precisamente nessa data César ao entrar no palácio foi
apunhalado com 23 golpes morrendo de imediato.
Também Nero, outro imperador, nos últimos dias do seu reinado viu-se fora do seu corpo carnal
(desdobramento), junto de Agripina sua mãe e de Otávia sua esposa, as quais tinham sido
assassinadas por sua ordem, que lhe anunciaram a queda no abismo.
Joana D’Arc, desde muito nova sentia vozes no silêncio da floresta, as quais a incentivavam para se
voltar a Deus e defender a França. Orientada por essas vozes, reorganizou o exército e conduziu
Carlos Vll ao trono. Porém seu triunfo gerou intrigas e invejas, foi perseguida como herege e
condenada pela inquisição por não querer negar que as vozes que ouvia eram os espíritos.
Entre as manifestações espirituais de épocas mais recentes, encontramos as de Emmanuel
Swedenborg, que a partir do ano de 1744 até ao seu desencarne, teve visões da vida no Plano
Espiritual, relatando-as em diversos livros.
A revolução francesa de 1789, criou mais abertura em variados campos entre os quais o religioso e
no século seguinte ocorreram manifestações espirituais em vários países. Destacam-se os factos
ocorridos na igreja presbiteriana do pastor Edward Irving em 1831: manifestações de xenoglossia
(falar diversas línguas sem as conhecer) e de profecias. Realçam-se também no ano de 1840 na
Alemanha, os fenómenos mediúnicos produzidos através do médium inconsciente Gottliben Dittus.
Em 1847, Alphone Cahagnet, célebre magnetizador francês, editou o livro (Arcanos da vida futura
desvendados), fruto de várias comunicações dos espíritos através da médium sonambúlica Adele
Maginot.
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Andrew Jackson Davis, célebre médium americano, que a
partir do ano de 1844 entrava em transe, respondendo e
perguntas e fazendo diagnósticos médicos através de sua
clarividência. Recebia informações dos espíritos Galeno
(médico grego que viveu nos anos 130-200 d.c.) e
Swedenborg, seus mentores, que o ajudaram a escrever
variados livros de grande interesse moral e intelectual.
Apesar de sua pobre cultura escolástica, na sua mediunidade
falava várias línguas entre as quais o hebraico, mostrava
grandes conhecimentos de geologia, arqueologia histórica e
bíblica assim como debatia grandes temas linguísticos e
sociais. A 31 de Março de 1848 ouviu uma voz que lhe dizia:
“irmão, foi dado início a um bom trabalho;
contempla a demonstração que surge”. Não
entendendo o significado da mensagem, desconhecia que na
noite desse mesmo dia, em Hydesville, as irmãs Fox,
conversavam através de batidas, com o espirito de uma
pessoa que tinha sido assassinada naquela mesma casa.
A seguir a Hydesville, iniciaram-se os fenómenos das mesas
girantes um pouco por toda a Europa, que trouxeram novas
perspectivas de mediunidade, e que no ano de 1854
chegaram ao conhecimento do professor Hyppolyte Leon
Denizard Rivail, que viria mais tarde a adoptar o pseudónimo
de “Allan Kardec”, o qual se propõe a aprofundar o
conhecimento de tais fenómenos.
De Kardec aos dias de hoje, muito se tem estudado acerca da
mediunidade, muito embora alguns teimem em manter vivos
certos conceitos hereditários, oriundos de outros tempos,
por falta de estudo e de conhecimento. Mas a Espiritualidade
Maior não se cansa de nos ensinar e a Providência Divina não
nos deixa sem a ajuda necessária ao nosso crescimento
espiritual, dando-nos para isso uma grande colheita
mediúnica no campo literário através de médiuns
maravilhosos como; Francisco Cândido Xavier, Divaldo
Pereira Franco, Ivone A. Pereira, e tantos outros.
Para concluir tiramos um pequeno trecho de Kardec (in
Prolegômenos, o livro dos Espíritos)
“As comunicações entre o mundo espiritual e o
mundo corpóreo, estão na ordem natural das coisas
e não constituem facto sobrenatural, tanto que de
tais comunicações se acham vestígios entre todos os
povos e em todas as épocas”
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Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva
Algo tem vindo a passar-se que não discirno.
Periodicamente acontece uma sequência de
fenómenos, cuja regularidade permite estabelecer uma
lei: quando súbito faz silêncio, sei que em seguida
grande algazarra se fará (e por isso aquele silêncio é
assustador, porque prenuncia algo dramático), e que
depois, quando o alvoroço acaba, recrudesce a ira nos
algozes. Por fim, a vetusta normalidade.
O mais estranho, e intrigante, é que parece
justificar a algazarra a visita de seres com autoridade
sobre o mundo das trevas, pois o que atordoa é feito
de pedidos de socorro e de libertação. Serão milhares,
calculo, cada qual tentando impor o seu grito ao grito
dos demais.
Ao mesmo tempo que quero saber o que
realmente se passa, também temo que sejam
efectivamente seres com autoridade sobre este
arremedo de mundo racional e vendo-me dardejem
acusação com só o olhar. E imaginando que possam
ser vigilantes de Deus, mais oculto me quero, porque
de vergonha de estar sob a sua mira morreria outra
vez.

Acho que sei que sítio é este: a cratera de um
vulcão. Esta descoberta, ainda incerta, por um
momento fugaz (fugaz, mas momento) fez de mim um
polo neutro.
E se é, de facto, uma cratera de vulcão, isso
abre novas perspectivas, nomeadamente a de o mundo
dos mortos ter a mesma geografia de o mundo dos
vivos e ser, quem sabe, o mesmo mundo.
Mas não é muito animador, porque existe o
problema real de como sair.
(Será que na altura das algazarras vem mesmo
alguém atirar cordas para que trepemos? Mas, com
que forças o faremos?)
Se é a cratera de um vulcão, está extinto.
Lava, só negra e fria. Se calhar a labareda do inferno
tradicional era um vulcão em actividade. Sei que às
vezes absolutizamos as nossas percepções relativas.
Será que algum destes túneis desemboca num
local onde faça dia?
Com os sicários abjectos nas grutas é
arriscado ir explorar.
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não sabia a que se deviam. Derrocadas,
explosões, trovoada – qualquer uma dessas
coisas podia ser a causa.
Direi, agora, que é uma mistura de
trovoada com explosão, porque algo rebenta e
deita um clarão, mas não é relâmpago (pelo
menos não são iguais aos relâmpagos que
conhecemos e comummente trazem chuva
abundante).
(Tomara que chovesse, a sério e
abundantemente. Eu ficaria lavado, este chão
ficaria lavado…
Até poria as mãos em concha e
beberia…
Agora que pensei nisso, sinto ter
sede.
Há quanto tempo não bebo?, nem
como?, nem durmo?
Não admira que me sinta tão sem
forças, tão cansado. Além de não beber, nem
comer, nem dormir, parece que ainda por cima
me sugam energias que não tenho.)

É esquisito que às vezes tenha a
sensação forte de acontecerem dessas explosões
dentro da minha cabeça – e, não, não é a
repetição do som do tiro nem o estrago da bala na
trajectória pelo crânio. Acho que o que rebenta
dentro de mim é do mesmo que rebenta nestes
ares pestilentos. Desconfio que há uma
interdependência entre mim (nós) e o meio
ambiente. É uma simbiose tão perfeita, que se as
explosões destruíssem os fluidos do meio
ambiente também nos destruiriam a nós.
(Põe-se duas hipóteses: ou esta
matéria sai de mim e o meio ambiente o crio, ou
esta matéria entra em mim e é o meio ambiente
que me sustenta.)
Ah!. Por mais explosões que
sucedam, ficarei sempre inteiro, uno, senciente.
Esse é o problema. Mas, se todo o mal
rebentasse, eu ficaria sem pecado. Não sofreria
mais, o que já seria o expoente máximo do
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prazer.

Se Deus quisesse isso podia acontecer.
(Falo o nome de Deus como se não estivesse
zangado com Ele. Verdade seja dita: não me tem
ajudado nada esta animosidade.)
Quando fazem os clarões (meros fogosfátuos?) não é agradável de ver. O instinto é
fechar os olhos.

Invocar o nome de Deus teve efeitos
benéficos. O primeiro, e mais evidente, é a muito
longa noite sem Lua ter-se transformado em dia
de cerrado nevoeiro. É certo que apenas as
sombras próximas se divisam, mas antes de ter
tido a coragem de invocar o santo nome de Deus
tudo era sombra. E para quem tem vivido nas
trevas, este fosco clarear é um grande avanço
que, cumulativamente, abre uma janela de
esperança, ténue que seja, de dias melhores.
Se me interrogo sobre a razão porque
não invoquei a Deus antes, não a encontro.
A razão foi pura e simplesmente não me
lembrar de o fazer. Mas, que esquecimento era
esse? Que o provocava? O medo?, o orgulho?,
uma patologia qualquer?, um tempo de dor
acerba e desesperada a cumprir?
Não o sei.
O que sei é que me comparo a um cego a

recobrar lentamente a visão, e por pouco que
ainda veja considero-o um milagre que não
mereço, mas que agradeço.
Deus teve piedade de mim. Posso,
finalmente, verter lágrimas e tornar fecundo o
solo seco do sofrimento. E do sentimento.
De cada vez que choro humilho-me
perante o Criador; e se não é ilusão dos
sentidos, a tempos e por instantes o sol parece
querer romper o nevoeiro.
Lembro-me de ter experimentado
dias de sol mas, agora sim, agora é que lhe
dou valor; e tanto valor lhe dou que quando
se produzem aquelas cintilações sinto
estranho bem-estar, uma paz que só quem
alguma vez dela se viu privado em absoluto
pode valorar.
Já me dei conta, também, de que
Deus só me ouve se for sincero, isto é,
quando há concordância entre o que digo e o
que sinto. Tinhas razão, amigo invisível,
quando dizias que Deus aprende-se no
coração.
Apesar de tudo isto, que é bom, e à
revelia do querer, caio em desânimo. E julgo
esses momentos de paz como delírios da
imaginação no limite da dor, alucinações de
viajor do deserto no extremo da sede. Apenas
um átomo dos muitos milhões que me
compõem se mantém confiante e luta
denodadamente contra todos os demais. E
quer vencer, o insensato.

continua
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Crise/Ciência/Religião
Arlindo Pinho

A “Crise”, hoje mais que nunca, uma das palavras mais ouvidas em todo o mundo. Já não se trata
apenas de problemas financeiros dos países e dos povos, agora juntam-se também atos de
terrorismo, guerras fratricidas dentro de alguns países e alastra-se já ao confronto entre nações.
Crise, que crise é esta onde se estragam bens alimentares em perfeitas condições de serem
consumidos ou usados, onde jogamos no lixo coisas que simplesmente não estão tão atualizadas
como as que acabaram de ser lançadas no mercado. Por outro lado, é certo que vemos gente a
morrer á fome, onde não há o que vestir, onde falta o estritamente necessário, o básico á vida e á
própria sobrevivência dos seres. Algo está realmente mal, mas será a crise que se julga no geral ser?
Que crise é esta? Será realmente uma crise ou simplesmente a falta de uma base, uma estrutura
moral e suficiente, principalmente daqueles que detém o poder e o domínio na Terra?
A ciência desenvolve-se a todo o vapor, há tecnologias cada vez mais avançadas a todos os níveis,
descobrem-se coisas que podem facilitar a vida de todos; a nível medico/farmacêutico,
medicamentos que podem curar doenças até aqui incuráveis, no entanto, nada disto se põe á
disposição da sociedade. Nem os medicamentos á disposição daqueles que necessitam ser curados,
nem as outras descobertas ao serviço da melhora das condições de todos, e tudo isso apenas
porque por detrás de todas estas coisas existem algumas pessoas, normalmente os que detém o
poder financeiro e que financiaram todas as pesquisas, e em cujas mentes ainda predomina o
egoísmo, e em consequência, falta moralidade; apenas lhes interessa acumular mais e mais riqueza
material para si próprios, e quando a divulgação e distribuição mais rápida dessas descobertas pode
diminuir seus lucros, tudo fazem para impedir ou atrasar essas vendas, esquecendo-se que
entretanto algumas pessoas morreram, outras vivem em sofrimento e a sociedade atrasa sua
melhora.
Felizmente já aparecem algumas pessoas em que o nível de consciência é mais elevado, e, como
vimos ainda á poucos dias, a notícia sobre a atitude daquele que criou o facebook, Mark
Zuckerberg, que doou a quase totalidade das ações da sua empresa em favor da sociedade, é o
início do surgimento da mudança das mentalidades por uma maior justiça social na Terra, é a nova
geração que chega, para fazer as mudanças necessárias.

Por outro lado, a maioria das Religiões, que têm como missão fazer chegar ao conhecimento do
homem, as verdades das Leis que regem a Vida e a Evolução humanas, e que lhes serviriam de base
para o seu modo de proceder a todos os níveis, agarram-se ainda a dogmas e mistérios que já
deveriam ter acabado á muito, e que apenas servem para deixar as pessoas presas áquilo que lhes
interessa, impedindo-as de raciocinar com clareza, e de usar nas suas próprias vidas e na sociedade,
em todos seus atos e atitudes, a aplicação dessas Leis maiores como base de todos os
comportamentos.
A politica económica, vesga, materialista, estreita e mesquinha, inspirada apenas no egoísmo, que
até agora é feita para maioritariamente defender apenas os interesses de algumas pessoas ou
classes, é também obra a ser reformada, para tornar-se numa politica de solidariedade, altruísmo e
natural, olhando pelos interesses dos povos e das nações, criando leis mais justas, capazes de evitar
o beneficio apenas de alguns, para com a mais elevada justiça tratar a todos de maneira a que
possam ter as mesmas oportunidades e condições. Aproveitá-las ou não, será depois e apenas da
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inteira responsabilidade de cada um e consoante o seu grau de desenvolvimento.

Como fazer para atingir o patamar em que a religião e a ciência, incluindo a
politica, possam trabalhar como um todo, em beneficio da melhora da
evolução do homem como ser integral, e não apenas como se tratando de um
animal com um corpo diferente e com a capacidade de pensar?
O método de pesquisar a verdade científica, e já aqui o dissemos em outro
tema, é o mesmo que deve ser empregado na conquista da verdade religiosa.
Não existem dois processos diferentes de aprendizagem. O método natural é
apenas um. Indagar, deduzir, experimentar, confrontar e observar. São estes
os meios para conseguirmos solucionar os problemas científicos e religiosos.
Não há religião fora da ciência, e não há ciência fora da religião. É certo haver
ciência na física, na matemática, na química e em muitas outras coisas, mas
também é certo haver muita Sabedoria, na bondade de coração, na
integridade de carater, no espirito de justiça, no cumprimento do dever, no
altruísmo, na renúncia e no próprio sacrifício em benefício do bem coletivo e
da felicidade de todos. A ciência que condena a virtude não é ciência: é
vaidade. A Religião que condena a Ciência não é religião: é superstição.

Não estamos mais em tempos de dogmas e de rituais. O imperialismo já não
é quem domina, quer na Ciência, quer na Politica, quer na Religião. O homem
quer hoje agir com liberdade, um direito que o próprio Deus concedeu a cada
um e a todos. O mundo hoje reclama uma religião que ajude a melhorar as
condições sociais, regenerando a cada um individualmente. A humanidade já
está farta de teorias e promessas falsas: hoje ela quer ver frutos.
Salvação e condenação já são termos sem sentido algum. A atualidade pede
fatos concretos que possam ser observados na esfera social, vendo a melhora
de cada um. A religião que não melhora o homem, não pode jamais salvar o
espirito. O credo que não tem poder para reformar os costumes, que é
incapaz de conter a onda do vício e do crime que agora invade a sociedade,
não merece mais qualquer crédito, nem pode ser levada a serio. Quem não
tem ação sobre o presente, não pode garantir o futuro. Quem não consegue
fazer o pouco, como pode fazer o muito ou o maior?
Não nos importa mais se certas instituições em tempos tenham conseguido o
prestígio e disso se gloriem no presente, o momento atual reclama uma nova
fé, a verdadeira fé, da qual nos falou em tempos o Mestre Nazareno, uma
força viva, forte, capaz de aniquilar os flagelos do mal e do egoísmo que
arrastam a humanidade ao abismo.
Como diz o velho ditado: “Águas passadas não movem moinhos”. Não será
mantendo as tradições que venceremos os inimigos que se encontram dentro
do próprio homem da atualidade: vícios, crimes, cobiça, ambição, fraude,
hipocrisia, ociosidade, etc.
Toda a Religião que se torna estática e estéril é religião morta. Necessitamos
ter fé, mas a fé que é dinâmica, que é energia impossível de ser contida e cuja
eficácia se revela em fatos palpáveis e concretos.
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Não temos mais tempo para discussões nem controvérsias, precisamos de fatos. Quem já é bom
trabalhe para ser melhor ainda; quem é mau que revele as suas maldades, não as escondendo de si
mesmo; que se mostre tal como é para a partir daí corrigir o que estiver mal. As mascaras todas vão
cair; não mais será tolerada a hipocrisia; o que estiver oculto no coração do homem virá á luz. Por tudo
isso, as organizações ainda baseadas no que é exterior, nos cultos externos, nas encenações, cairão por
terra, ruirão sobre si mesmas, como se de uma implosão se tratasse. Estas organizações geraram
corrupção, fanatismo e hipocrisia. Hoje já temos pessoas com grande desenvolvimento intelectual e
por isso capazes de pela razão, negar a eficiência e o valor dessa fé cega. Encaram a religião e outras
instituições sociais como coisas que se prestam unicamente para iludir a credulidade dos simples e
assim serem explorados pelos chamados sábios e entendidos.
A solução existe. A Ciência terá que estudar seriamente os fatos e as provas conseguidas por varias
religiões, para a partir daí, trabalhar de forma melhor e benéfica para todos, incluindo a própria
ciência. As religiões dignas terão que auxiliar a ciência a comprovar os fatos e as evidencias, e caso
alguma coisa comprovada esteja em desacordo com o ensino religioso, rapidamente seja assumida a
alteração, para passar a ser incluída nos futuros ensinamentos como verdade comprovada. Só assim o
ensino das verdades será uma realidade para assumir em todas as vertentes de ensino na sociedade,
só assim a melhora integral do homem será conseguida, só assim a moralidade dominará, passando a
estar presente em todas as descobertas cientificas do homem, acabando com o egoísmo e os
interesses mesquinhos das mentes perversas, e só assim essas descobertas estarão verdadeiramente
ao serviço justo e reto de toda a humanidade.
Só a compreensão dessas verdades poderá mudar o nível do pensamento do homem e manter a
mente em um nível superior de vibração, acabando com todos os atos e atitudes negativos e
prejudiciais, com os crimes e vícios, e com tudo o que de inferior ainda nos resta, proveniente do nosso
lado mais animal e egoísta que temos para vencer.
Um pequeno esforço neste sentido e será o bastante para que dos Planos Maiores da Vida Superior,
nos cheguem forças e o auxilio necessário á concretização efetiva dessas mudanças.
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Natal
Margarida Azevedo

Que balanço fazemos desta quadra em que festejamos a Família, a Natividade e a Paz?
De Jesus já pouco se fala, muito embora alguns insistam em representá-lo figurativamente em
presépios, alguns deles bastante coloridos e autênticas obras de arte, estilizados, ricos e imponentes.
Um ou outro ainda consegue fazer despertar o interesse das crianças, outros nem isso. Os presépios de
hoje são mais uma forma de afirmar qualquer coisa que nada parece ter a ver com o sentido natalício.
Cada vez mais têm sido o rosto da riqueza e do poder económico de quem os manda fazer, a marca de
uma igreja, e não a passagem de uma mensagem universal, libertadora e prenhe de esperança.
Lembro-me como se fosse hoje de todos os presépios que fiz. Delirava com as figurinhas de barro que
colocava sobre o musgo por entre pedrinhas e cactos para imitar a natureza agreste, os sulcos e os
regos dos caminhos que desenhava com areia; era sempre uma dor de cabeça descobrir qual o melhor
lugar para ficar o poço, a lavadeira e o riacho, o espelho redondo a fazer de lago com os pequenos
cisnes; mas o mais difícil era a descoberta da melhor distância, a mais longínqua e ideal para os três reis
magos que só poderiam aproximar-se da manjedoura no Dia de Reis. Era uma dor de cabeça, que
suplício. Nunca estava bem.
Fácil era a colocação da manjedoura, sempre ao cimo, sobre uma pequena elevação feita com as pedras
maiores, numa estrutura de pauzinhos entrelaçados, com o burro e a vaca atrás, S. José e Maria à
frente, o Menino Jesus ao meio dos dois. Aqui não havia dúvidas.
Por fim, e porque o presépio era sempre colocado em canto, nas duas paredes que formavam o ângulo
recto era colocado um papel muito azul, clarinho, para imitar o céu, com estrelinhas feitas com papel de
rebuçados e bombons, conferindo ao conjunto um colorido de encantar. Mais tarde, com as
gambiarras, as estrelinhas foram substituídas por luzinhas intermitentes que, dependendo da forma dos
pequeninos abat-jours, eram cobertas com papel celofane. Era lindo.
O sapatinho ficava sempre na chaminé, bem junto ao fogão. Ninguém dormia de 24 para 25 de
Dezembro. A curiosidade do que o Menino Jesus pudesse lá deixar era mais que muita. De manhã lá
estavam os brinquedos. Não havia jogos, bonecas, livros de histórias mais bonitos que os do Menino
Jesus. Ele tinha sempre tanto gosto. Como é que Ele sabia quais as nossas preferências? Que mistério!
No Dia de Reis desmanchava-se tudo. Que dia tão triste. Havia sempre uma lagriminha ao canto do
olho, “Agora só para o fim do ano”, ouvia sem consolo. Mas até ao fim do ano era uma eternidade. E lá
eram embrulhadas de novo em papel de jornal e empalhadas as figurinhas de barro, em grande tristeza.
Que sádica maldade. O papel azul rasgado, as estrelinhas para o lixo juntamente com as pedrinhas, os
cactos e o musgo. Era sempre assim. Que dó d´alma.
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Como vão longe estes tempos, este feliz momento de tristeza. Quem me dera que voltassem aquelas
lagriminhas, aquela dorzinha na alma a olhar para a caixa de cartão onde tudo o que de mais bonito ia
ser guardado, o arrumar na prateleira mais alta da despensa. Já não há o síndrome do presépio. No
entanto, se o que se passou naqueles tempos fosse hoje teríamos qualquer coisa como a ida ao
psicólogo ou ao psiquiatra por motivo de síndrome de depressão presepial, resultado de um golpe
abrupto na relação com a arte sacra, em apresentação infantil, genuína manifestação da vivência intra
uterina recalcada nas instâncias do aparelho psíquico, mais propriamente no inconsciente. Para os
espíritas mais radicais teríamos uma situação não muito diferente cujo discurso seria mais ou menos
isto: por motivo de um grande apego às coisas materiais, facto que se verifica por ainda precisar de
representar Jesus figurativamente, resquícios de vivências religiosas de vidas passadas, totalmente
incompatíveis com a Doutrina, o materialista foi mediunicamente mal intuído a fazer um presépio,
acção das Entidades trevosas, mostrando dessa forma que está possesso dessas forças. Há, portanto,
que não acreditar nele, anular tudo o que possa dizer ou fazer no Centro, submetê-lo a passes
magnéticos até tirar tal coisa da cabeça, não vá perder-se ou expandir tais intentos pelo Centro. Isso
vai levar muito tempo pois que o seu karma é ainda longo e muito doloroso, mas no fim será uma
alegre vitória que Jesus abençoará. Todo o seu sofrimento é uma glória, e jamais alguém afirmou que
queimar karma é fácil. Ainda bem que ele sofre com o desfazer do presépio. É Deus a ajudá-lo.
Mas seguramente não é por nada disto que o presépio foi, na esmagadora maioria dos casos,
substituído pela árvore de natal. É que ela transformou o Natal na necessidade de receber prendas, as
quais a compõem numa decoração exuberante, trazidas, não já por Jesus, mas pelo Pai Natal. Já não é
o divino quem oferece, mas um homem gordo, amigo das crianças. Dito de outra forma, são os
homens que oferecem prendas uns aos outros, dispensando totalmente o papel religioso ou
espiritual. É o sujeito A ou B quem oferece e não mais um ser superior que, em amor e bondade, vem
trazer uma lembrança. Olhar para a prenda de natal é recordar o tio ou o primo que a deu, o avô ou a
mãe; a prenda já não lembra o Menino na Manjedoura. Mais importante é o facto de a prenda não
celebrar a alegria do nascimento, o gosto de oferecer a quem chegou à vida.
O papel da oferenda é fundamental na vivência espiritual dos povos que, no seu desejo de agradar
aos deuses, além das fórmulas de louvor e adoração, pedido e agradecimento, ofertavam as primícias
das colheitas, festejavam a Primavera como a renovação da Natureza, e, claro está, o nascimento,
entre uma infinidade de outros ritos e fórmulas. Por exemplo, na Índia temos o Puja, oferenda de
Energia. Trata-se de uma oferenda através do pensamento em que aquele que a recebe é
mentalmente envolvido numa cor, segundo o simbolismo que lhe é atribuído (cor-de-laranja para a
saúde; azul celeste para o bem-estar geral…) Os ritos hindus são amplamente marcados pela
oferenda, tal como acontece nas igrejas ocidentais.
Não podemos cair no radicalismo inconsequente e ridículo de que o Natal seria melhor vivido sem a
troca de presentes. Podemos, isso sim, conferir ao acto de dar e à oferta, mais concretamente, um
outro estatuto. Não me refiro ao luxo ou ao exagero, porque isso depende de quem fala, do estatuto
e da classe social, e não pretendo aqui moralizar ou fazer juízos de valor, sempre muito perigosos.
Deixo isso aos que se interessam por classificar as aparências, o que vêem, como se os nossos
sentidos fossem absolutos. Estou a levantar questões éticas relativas ao modo como vivemos o Natal
com o outro, mas essencialmente connosco próprios. Por outras palavras, há muitas formas de dar e
de receber, e tão luxuoso pode ser dar um boneco de plástico como uma consola para jogar no
computador. Somos nós e não as coisas os portadores de luxo e de exageros.
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A substituição de Jesus pelo Pai Natal vai mais longe, ainda. Com Jesus somos remetidos para a nossa
condição de seres efémeros e pecadores. Ele vem directamente de Deus para nós, para remissão dos
nossos pecados. Receber dele é ser merecedor, o que implica trabalho, persistência e coragem. Com
o Pai Natal não. Dos céus da Lapónia, carregado de prendas, ele é também o porta-voz do desejo de
férias, a tão necessária pausa no trabalho, cada vez mais desumano, mais desprovido de direitos,
horário, facto que se sobrepõe à emergente necessidade de outras vivências mentais e à consequente
atitude reflexiva que a época requer. E é isto que, nos tempos que correm, se pretende. Luxo é ter
tempo, conferir disponibilidade para pensar, reflectir, meditar, porque isso não implica apenas uma
postura espiritual ou religiosa, isso tem a ver com a vida na sua totalidade pois que o ser humano já
descobriu que pensar em Deus e em si mesmo é pensar a totalidade. Em cada existência não temos
duas vidas paralelas, a do espírito e a da matéria. Tudo é um só, porque tudo está em tudo, e para a
nossa evolução tanto precisamos de uma quanto da outra. Se separadas impossível o progresso.

Para os senhores que comandam a vida, não há tempo a perder. Quanto menos tempo para a fé
melhor. A fé está no hipermercado, resume-se a algumas prateleiras. Há que comprar, senão corre-se
o risco de cair em depressão profunda. Está lá tudo, tudo o que se pode pedir ao Pai Natal. Não se
pode pedir tudo, mas tudo está lá. O Pai Natal é, assim, mais generoso com uns, menos com outros. A
diferença está na carteira.
Entre a caridade das organizações de solidariedade social e a proliferação das galas, que crescem
nesta altura que nem cogumelos, onde um punhado faz furor com o dinheiro dos pobres que querem
à viva força fugir ao suplício da fome, da miséria, da tristeza do cinzento de quem é feliz com um
doce, mais doce no Natal, temos de tudo. São pobres a dar a ricos, manipulados na sua fé em nome
de outros pobres que possam estar a precisar mais do que eles, ainda, são as famílias sem ter que dar
aos filhos, refiro-me a comida, que recebem brinquedos e mais alguma coisinha, são os que vivem na
rua, ou porque querem ou porque a isso são obrigados e que vão comer a centros de apoio, há
dádivas um pouco por toda a parte para fazer crer que estão muito preocupados com a pobreza e
mostrar algum trabalho já feito.
As religiões, comerciais e politizadas, alimentando-se do sofrimento das populações e pelo qual não
têm qualquer respeito, caíram por terra enquanto meios de condução e apoio da fé.
Sumptuosamente falam de humildade, da pobreza do Menino Jesus, da Manjedoura. Mas já não
convencem. No entanto, pensam alguns/muitos, não vá Deus ficar zangado, em nome da superstição
o melhor é frequentá-las.
Hoje já não interessa crer, mas em que meios a crença se movimenta, que influências tem no mundo
da política, o que compra e o que vende. As religiões estão a criar a descrença, estão a conduzir ao
enfraquecimento da fé. É fundamental acabar com este ritual.

Há que voltar a dar por prazer por amor por gosto
Pelo sorriso pela fé pela caridade

Dar porque se quer dar dando-se
Sem ideologia sem valor sem graça
Sem religião sem cor de todas as cores
Sem fé com todas as fés
Dar porque se é filho de Deus
Porque todos absolutamente todos somos filhos de Deus
De Deus e só de Deus

15

Notícias de Dezembro

Educação e Espiritismo
O jovem espírita no mundo atual
Atitudes, Educação e Evolução
A importância da Evangelização dos jovens para a
transformação da Humanidade

Dia 19: Assembleia Geral
Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2016/2018

16

