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Seminário da Primavera 2010: A Eutanásia

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo de Jovens da ACBMI organizou o seu Seminário da
Primavera, sendo desta vez tema “A Eutanásia”. A boa elaboração dos trabalhos que
apresentaram mostrou o cuidado e o empenho com que se meteram à tarefa, ganhando
definitivamente a aposta e a confiança da direcção da ACBMI.
Foi expositora convidada Maria Carlos Cativo, médica, coordenadora da unidade de dor crónica do
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga. Intervieram também o presidente e o vice-presidente
da ACBMI, respectivamente António Silva e Lurdes Lourenço.
Para a posteridade e como memória futura, aqui ficam os nomes dos participantes, pela ordem na
fotografia. Sentados: Maria Carlos, Joana, Tânia; de pé: Eva, Marina, Goretti, Rita, Margarida,
André Silva, Sofia, Aline, André Azevedo, João. Colaboraram ainda na preparação dos trabalhos a
Carina e a Andreia.

Inquérito sobre a Eutanásia

Resultados por sexo

Concluímos que das 150 pessoas inquiridas 85 são a favor da eutanásia e 65 são contra.
Isto significa que aproximadamente 57% dos inquiridos são a favor e 43% são contra.
O argumento mais indicado contra a eutanásia foi: por motivos religiosos, éticos e morais.
O argumento mais indicado a favor da eutanásia foi: porque quer aliviar o seu sofrimento e
outros.

Sondagem realizada pelos formandos da turma EFA-B3 (2008/2010)
Cedido por Andreia Santos

o dos

Evangelho no Lar
07/04 –« 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.

14/04 - «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 acompanhar-nos-ão e o espírito terá a
que se agarrar para celebrar a vida.

21/04 – «Vendo, Jesus, que acorria muita gente, ameaçou o espírito maligno,
dizendo: “Espírito mudo e surdo, ordeno-te: sai do jovem e não voltes a entrar nele.”»
- Mc 9, 25
E depois o rapaz de quem o espírito surdo e mudo saiu, falou e ouviu. Este é um caso
de subjugação, em que os maus espíritos tomam domínio já não só sobre as
faculdades intelectuais, mas também sobre alguns órgãos. Este é um caso extremo e
mais raro, mas influências menores com efeitos visíveis na saúde orgânica são já
muito frequentes. Por isso a desobsessão junto com a fluidoterapia.

28/04 - «E quer acrediteis ou não, ele [João] é o Elias que estava para vir. Quem tem
ouvidos, oiça!» - Mt 11, 14-15
Quer acreditemos quer não, a reencarnação é um facto. Quando ainda se apela para
a Bíblia para a negar, mostra-se que além da falta de ouvidos também não se tem
olhos, porque a afirmação da reencarnação está lá, taxativa.
Jesus não desconhecia o que a ciência tem vindo a descobrir, tão pouco podia mentir,
porque, como disse, ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.

DIVULGUE E ENSINE A PRÁTICA DO EVANGELHO NO LAR.

LIBERDADE E DEVER (ONDE COMEÇA E ACABA)
“… O dever começa precisamente no ponto em que ameaçai a felicidade e a tranquilidade do
vosso próximo; termina no limite que não gostáveis de ver ultrapassado em relação a vós
mesmos…” – ESSE, cap. XVII, item 7
Todos já ouvimos dizer que a nossa liberdade termina onde começa a do outro. São
palavras sábias, cabe-nos agora pô-las em prática, pois é no ponto onde começa a liberdade do
outro que começa também o nosso dever. Dever de respeitar, de aceitar, de não interferir, de dar
a liberdade que queremos também para nós mesmos.
Como então decifrar o dever íntimo, que está gravado na nossa consciência, tendo
pela frente tantos deveres sociais, profissionais e afectivos que tantas vezes nos empurram para
caminhos divergentes?
Cada um de nós está num grau evolutivo que é diferente de qualquer outro, e por
isso não existe no mundo outro exactamente igual a nós; por isso, a nossa maneira de ser
também é única e não podemos nunca esquecer essa verdade para encontrarmos o dever que
nos compete diante da vida. Nosso primeiro compromisso é connosco mesmos e somos os únicos
preparados para realizar o nosso desenvolvimento na longa jornada evolutiva. Ninguém o pode
fazer por nós.
Por não nos conhecermos bem interiormente é que fazemos também as
comparações com os outros e nenhum de nós está preparado exactamente igual ao outro para
poder compreender os mesmos ensinamentos e maneiras de viver e evoluir. “Quem tiver ouvidos
de ouvir que oiça”. Esta frase de Jesus reflecte exactamente os diferentes graus evolutivos em
que cada um se encontra, e ele sabia que não iria ser compreendido por todos, ou pelo menos da
mesma maneira. Pior ainda é que quem se compara aos outros acaba por se sentir elevado ou
rebaixado em relação a eles, impedindo-se assim de se conhecer verdadeiramente, tal como é.
O querer interferir nos deveres alheios, para além de estar a interferir na sua
liberdade está a distanciar-nos das nossas próprias responsabilidades e da conquista dos nossos
ideais, ao mesmo tempo que impede os outros de cumprirem as suas próprias funções. Não nos
referimos aqui à ajuda ao próximo, pois esse é também um dever nosso. Referimo-nos sim à
intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir a sua própria autonomia.
Por muitos acreditarem que é seu dever corrigir e reprimir atitudes alheias é que
vivem em constantes conflitos e flutuações existenciais, afirmando que suas obrigações são “em
nome da salvação”, e desse modo querem controlar as coisas ou fazer com que elas aconteçam
quando e como querem, dizendo que só fazem o que fazem para tentar ajudar. Traçam roteiros e
indicam caminhos de maneira a que os outros façam apenas o que eles querem e determinam,
acreditando que o seu dever é salvar almas, não conseguindo compreender que apenas se podem
salvar a si mesmos. Grave erro. Tiram a liberdade ao próximo e saem fora dos limites dos seus
deveres.
Nosso dever é descobrirmo-nos a nós mesmos e não escondermos nossos
sentimentos de nós próprios nem dos outros, adquirindo a cada dia a verdadeira liberdade
acompanhada do verdadeiro dever para termos um relacionamento seguro com o próximo e
decidirmos a direcção que escolhemos sem interferência alheia, sejam os próprios pais ou a
sociedade a dizer que “é o melhor”. Precisamos compreender que nossos objectivos e finalidades
na vida têm valor unicamente para nós; os dos outros unicamente para eles.
Não podemos confundir dever com obrigação, pois obrigação pode ser conceituada
como sendo o que devemos fazer para agradar às pessoas, enquadrando-nos no que elas
esperam de nós. Já o dever é um processo de nos ouvirmos interiormente, descortinando nosso
caminho, para em seguida materializá-lo num processo que embora lento seja sempre constante.
Ao conseguirmos isso, toma conta da nossa esfera espiritual uma sensação de auto realização e
passamos a apreciar os verdadeiros fundamentos e valores da vida. Há uma afirmação de Lázaro
no ESE que diz “O dever é obrigação moral, diante de si mesmo primeiro, e dos outros em
seguida”.

Para finalizar, lembremo-nos que a nossa
liberdade e os nossos deveres apenas
devem estar em sintonia com as leis éticomorais que nos têm trazido os
mensageiros de Deus, o restante é a
nossa consciência e o patamar evolutivo
em que cada um se encontra em cada
momento.
Arlindo Pinho

Dor que dói, dor que mói, dor que destrói.
Todos já sentimos dor um dia, dor sem fim, dor que mói e que vidas destrói. A dor
ensombra a vida de várias formas, física ou psicológica, causando mais ou menos sofrimento,
todos a sentimos e apenas nos queremos livrar dela o mais depressa possível. Mas por vezes a
cura não surge tão rápido quanto desejávamos e desesperamos, mesmo quando temos pessoas
junto a nós que lutam diariamente para suavizar essa dor.
O desespero leva a que critiquemos aqueles que nos tentam ajudar, por vezes
atribuindo-lhes a culpa por aquilo que se passa connosco. Mas estamos tão envolvidos em viver a
nossa dor e para a nossa dor que não vemos que aqueles que diariamente tentam minimizar
aquilo que sentimos, também sofrem ansiando por melhoras, ansiando por ajuda, gritando em
silêncio quando o desespero atinge os seus corações. A dor por vezes leva-nos a ser demasiado
egoístas e cruéis, espezinhando aqueles que estão ao nosso lado de sorriso na face e lágrimas no
coração, ajudando-nos a levar a nossa cruz enquanto levam a sua própria.
Quando a dor invade a nossa vida, revoltamo-nos, contra o mundo, os outros e
contra Deus, questionando a origem de tanta dor e a razão da mesma. Duvidamos de Deus e dos
seus desígnios, duvidamos de tudo o que aprendemos e gritamos face a simples palavras de
apoio, quando a única pessoa de quem deveríamos duvidar e com quem devíamos gritar é com
nós próprios! Porque se hoje sofremos e gritamos por ajuda, é porque outrora fizemos sofrer. A
dor é uma prova que tem que ser superada para redimir erros cometidos. Ficar sentados a
lamentar, culpar o mundo ou chorar incansavelmente não apaga, redime ou muda o passado. A
dor cria vontade de desistir! Sim, é verdade, mas também é verdade que ao lado da desistência
está a coragem e apesar dessa dor parecer interminável, Deus nunca nos daria algo que não
conseguíssemos ultrapassar. A dor desespera, a dor agonia, mas a dor muda! É necessário
mudar para numa próxima encarnação não sofrer. Temos que canalizar o nosso sofrimento para
atingir a perfeição!
Sara Correia
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NO ESPELHO:

FRIEDRICH
Tanto tempo que demorei a aqui chegar! Vim de longe: vim da dor e da loucura! Nas
sombrias formas que o pensamento constrói, tanto me tardei! Delas me ergo humilhado e ferido,
derrotado no orgulho de um Zaratustra de sombra! Qual super-homem!
Ouço ainda o riso escarninho das sombras que me envolveram e brincaram soezes
com meus dementes aforismos.
Só agora vejo a luz, uma claridade ainda ténue como nas manhãs enevoadas e frias
do Inverno teutónico.
Pobres de nós nos aristocratas que nos julgamos!
Quanto menos somos, maiores nos sonhamos!
Mas eis que me ergo, vindo de ser um farrapo, sustido nos arames ferrugentos de
grandiloquentes construções intelectuais.
Minerva levanta voo, mas de asas quebradas e o voo é sempre rasante.
Tenho uma grande dívida para com a filosofia.
O amor pela sabedoria é um dever para com a verdade, e a verdade é o amor pelo
bem. E a sabedoria, a verdade e o bem não são certamente o orgulho, vista este o matiz que
vestir. Orgulhosos são os fracos; os fortes são humildes – mas leva anos após anos de fustigação
da alma para entender isto. Rejeitar e troçar do ensinamento do Nazareno, a quem me rendo
genuflexo, é estultícia; estultícia que se descobre e reconhece a custas próprias.
O sofrimento a todos nos verga e ensina.
E, ironia, eu estou no rebanho, naquele rebanho dos que aprendem pela fustigação.
Mas eis, então, que me ergo, disposto a uma mea culpa; mea culpa de muito
trabalho, pois que a reparação tem de ter o tamanho exacto do dano.
Quanto a filosofia do futuro há de ser de redenção!
A filosofia do espírito não é a filosofia do retorno.
Diónisos não é o futuro. Tão pouco Apolo o é. Um é paixões e outro é formalismo; o
Espiritismo (e não sei que figura lhe colar) não vive de símbolos: vive de liberdade, sim, mas
também de amor; vive de criação e beleza; vive de arte e luz.
O Frederico há de voltar e anseia por que aconteça para, se Deus lho permitir,
entoar cânticos de homem novo, mas daquele que se supera pela renúncia, pela abnegação, pela
caridade. Ah, sim, mais cedo ou mais tarde, todos acabaremos por entender e assimilar o
Nazareno – e quanto espero que já o tenha conseguido em definitivo.
O Frederico há de voltar algures no mundo. Há de voltar cidadão do mundo e sem
qualquer brasão a sustentar-lhe o nome. Porque este é agora o seu desprezo.
APS
Pois é: é tempo de mudança, dizem vocês. Mas que mudança é essa de que falam, que ninguém
entende?
Todos nós sabemos que tudo está a mudar: há mais desempregados, há mais fome, há muita
mais pobreza. Se falarem sobre isso com alguém, todos vos saberão dizer [que]os tempos estão
a mudar, mas não da maneira que vós falais.
Diz[ei] ao pobre que ele tem de mudar, ele vos responderá…
Porque ao desesperado enquanto a situação que o levou ao desespero não se resolver, ele nada
vai entender. Assim como eu que já me baralhei todo, já nem sei de que mudança falo eu. Vou
estudar, dizem que bem preciso, talvez para a próxima me saia melhor. Adeus.
Psicografia de Emília Carvalho

NOTICIÁRIO DE MARÇO
O jornal “A Voz de Cambra” destacou o debate promovido
pela ACBMI sobre “A Vida para além da morte” a partir de
entrevista efectuada ao presidente da associação, bem assim
como publicou entrevista de página inteira com José Lucas,
secretário da ADEP e nosso convidado para o referido debate.

Dias 13 e 14: I Encontro Nacional de Passistas, na AECL, Nazaré. A ACBMI esteve
presente com 7 elementos, sendo de realçar a participação de duas jovens de 12 e 13
anos, a Rita e a Marina.

No seminário

No elevador
Dia 21: Seminário da Primavera, pelo Grupo de Jovens da ACBMI.
1ª e 2ª páginas
Dia 23: Lurdes Lourenço, vice-presidente da ACBMI, palestrou m Ílhavo, na Associação
Cultural Porto de Abrigo.
Dia 27: Assembleia Geral da FEP e Conselho Federativo Nacional
Representou a ACBMI Carina Quental, Secretária da Direcção

• Assembleia Geral ACBMI, prestação de contas de 2009

Respostas da casa espírita (I)
A primeira e mais geral: esclarecer. Porque é
essencial para a postura a adoptar na vida o saber o que somos,
de onde viemos e para onde vamos; porque é essencial saber
porque sofremos - que é o que, em última instância, faz com que
nos mexamos nos caminhos da espiritualização.
Porque é essencial saber:
Que somos espíritos imortais, em constante evolução;
Que erramos e que temos de pagar por esses erros (e também que
quando acertamos colhemos os benefícios, para que se perca a
errónea ideia do Deus justiceiro, castigador, porque Deus é Justo e
ser justo é diferente de ser justiceiro);
Que essas imortalidade, evolução e colheita manifestam-se na
reencarnação.
Porque é essencial fazer entender que quem sofre é o espírito que
somos e que mesmo que a causa pareça estar no corpo que
temos, a causa real transmite-se a partir do psicossoma, ou
perispírito, vinda do espírito, que tem determinada enfermidade
moral. Esta é que urge tratar, porque ainda que se reparem os
tecidos perispirituais, com consequente cura dos correspondentes
tecidos e órgãos orgânicos, se a enfermidade moral persistir, mais
cedo ou mais tarde a doença e a dor voltam a manifestar-se. Por
isso é que Jesus dizia quer “os teus pecados estão perdoados”,
quer “vai e não tornes a pecar” quando curava os corpos,
remetendo sempre essa cura para a cura espiritual.
Porque é essencial fazer entender que não somos senhores da
vida, tão pouco da nossa. Nós não nos auto geramos, a nenhum
nível. Como tal, não temos o direito de fazer cessar essa vida que
não fomos capazes de iniciar, seja pelo suicídio, seja pelo
homicídio - nestes se incluindo o aborto e a eutanásia.
Porque é essencial fazer entender que tudo do que usufruímos nos
é emprestado, e nada nos autoriza a destruir o que é emprestado.
Assim, a preservação do bom estado da natureza, nos reinos
mineral, vegetal e animal, é obrigação que nos incumbe.

Umas pessoas entram no espiritismo e ficam-se por aí; noutras, o espiritismo entra. Quer
comentar?
E porque não? Pois para mim, durante o ano que tenho acompanhado as vossas sessões tenho,
no meu entender, modificado a minha maneira de pensar e não só, creio também ter corrigido e
moldado a maneira de contactar com os meus semelhantes ao ponto de ser muito mais tolerante
com as pessoas com quem lido no dia a dia. Agora com respeito ao haver pessoas em quem o
espiritismo entra e fica, noutras nem tanto, pois pelo que me toca penso estar no primeiro lote
porque se não já teria abandonado o caminho que há um ano escolhi.
José Carlos Oliveira Pinto

