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O grito mais trágico que
marcou o Ocidente
Margarida Azevedo

Sendo Jesus o espírito tão elevado como se diz e
como o espiritismo defende, como se explica,
sabendo que ele vinha em missão especial à Terra,
o momento em que ele diz:
Pai, pai porque me abandonaste.” (Sl 22:1; Mt
27:46; Mc 15: 34. - Pergunta feita a dirigente
espírita).

A humanidade de Jesus, e a articulação com a sua superioridade espiritual, é das coisas mais
difíceis de compreender. Talvez porque, à partida, a problemática esteja mal formulada, isto é, há
quem separe o corpóreo do espiritual. Ora eles são inseparáveis. O físico é caminho directo para
o espiritual, não numa situação opositiva, mas em estreita relação de contiguidade.
Mesmo para os que defendem que Jesus é Deus, vir à carne é dar testemunho de que o humano
é capaz de Deus e que Deus se revela no humano. Um deus que não se revele é um total
desconhecido, e parece que Deus não quer isso. Deus e Homem é um binómio existencial cujo
fim consiste em dar um sentido à vida.

A morte de Jesus na cruz inaugura uma profunda intensidade dramática. Não é uma questão de
fé, mas de vulnerabilidade. Esta tragédia não leva à cena a problemática da fé, dos seus fracassos
e virtudes, do desespero e das recaídas constantes face ao saber se Deus de facto existe ou não.
A personagem principal é a vulnerabilidade, o lado fraco e débil do muito humano. Jesus não
pôde impor-se à vulnerabilidade porque o humano sem a vulnerabilidade não é humano. Se
Jesus, ao vir ao mundo, não vivesse como nós, seria uma caricatura e a cruz abdicaria deste
versículo.
“Pai, pai porque me abandonaste?`` é o maior grito de humanidade que Jesus pôde dar. É o
mesmo que dizer: “Onde Te meteste no momento em que mais preciso de Ti?” Jesus entrou até
ao fim nas nossas limitações, experimentou as nossas fraquezas, dando testemunho de que o
fraco é muito forte na medida em que aceite a sua mesma fraqueza. O móbil da Cruz foi o Amor
incondicional pela humanidade, os fracos.

Mas também podemos perguntar: Deus não está ausente nesta morte? ou, como é que Deus
está presente num crucificado? Que sentido tem esta morte? O sentido deste versículo inaugura
o trágico e o vulnerável como elementos cristológicos, os quais deixam de ser uma questão
helénica, filosófica, e passam a fazer parte da teologia, da reflexão sobre Deus. Com Jesus, a
vulnerabilidade sobe ao estatuto de caminho directo para Deus. A Cruz é libertadora.

Assim, neste versículo, o forte e o fraco confundem-se, o sem sentido (um crucificado) é criador
de outro sentido: o paradoxo da cruz, a ignomínia torna-se processo libertador. A vida explica-se
pela morte e a morte confere sentido à vida. Jesus é co-protagonista connosco desse sem sentido.
A força está na fraqueza, mas o contrário também se verifica.
O versículo não aponta para a missão de profeta, a sua superioridade face a nós. Pelo contrário,
representa-o no expoente máximo da capacidade de amar na medida em que a vulnerabilidade se
torna a sua/nossa força.
“Pai, pai porque me abandonaste”, não é uma revolta, mas a representação fiel de que estamos
sós na maior experiência-limite da nossa existência, experiência única e intransmissível,
individual, lembrando-nos de que pode ser o nosso apelo quando chegar a nossa vez de partir.
Somos vulneráveis até à morte, mas não é por isso que somos afectados na nossa fé.
Mas outra perspectiva se impõe, e muito válida, no entanto herética para cristãos mais radicais.
Na observação judaica, o versículo nada tem de extraordinário na medida em que a noção de
profeta não encerra, só por si, uma superioridade religiosa ou espiritual. Deus serve-se de quem
quer e porque quer e não dá satisfação a ninguém. Os profetas do Antigo Israel são em tudo iguais
a nós, com as mesmas preocupações, os mesmos fracassos; jamais estiveram fora do mundo. Foi
a mundaneidade que os tornou servos do Deus único. Foi por serem como nós que se impuseram
a nós; o humano conferiu-lhes a autoridade necessária para nos fazerem reflectir sobre os nossos
maus pendores. O profeta não é, assim, aquele que está longe, nem o que está mais perto de nós.
Mais, ele é um de nós. Jesus não escapou a esta perspectiva (ser considerado ou não messias, isso
já é outra coisa, embora contígua a esta problemática).

Nesta sequência, podemos ainda remeter o versículo para o Salmo 22. O salmista faz desses
versos espectaculares não uma alusão à ausência de Deus em nós, mas à presença do vulnerável,
fazendo da fraqueza um despertar de consciência. Eis uma definição de morte, a saber, o
despertar para outra consciência. Assim, o salmo apresenta o sofrimento num misto de:
experiência da fraqueza e do desespero; certeza de que Deus ouve esse grito dilacerante; a noção
de que a presença de Deus em nós nem sempre é clara, ou pelo menos dá ares de estar oculta; a
inauguração de outros conceitos mediante outros sentidos, que só da morte são pertença. Porque
me abandonaste, em Jesus, acresce-se do abandono, por parte de quem era suposto estar firme
até ao fim. Os Doze tresmalharam-se, tomados pelo medo. Isto prova que não perceberam a sua
pregação, não compreenderam a dimensão existencial de Jesus.
Outro aspecto ainda, um profeta não é um mágico. A troça de que, já que era rei podia salvar-se a
si mesmo, faz emergir a questão de quantas vezes temos à nossa frente alguém que nos pode
ajudar, dar um parecer assertivo sobre uma atitude nossa menos coerente e nós não o
detectamos, tão simplesmente porque vivemos ou estamos demasiado apressados. Quantas
vezes Deus nos destaca um anjo de carne e osso e nós sacudimo-lo porque amarrados a conceitos
e preconceitos sem sentido! Não é um processo mágico o que nos liberta, mas a fidelidade a uma
presença incondicional toda amor.
“Pai, pai porque me abandonaste?”, não é a profecia da adivinhação, mas o grito do acerto entre o
trágico e a vulnerabilidade. É a consciência de uma nova tragédia em que o coro é a humanidade
inteira.

Arlindo Pinho

Quando nos referimos á justiça, falamos da verdadeira justiça, e essa, não é dos homens.
Os homens são falíveis, suas Leis mudam constantemente, infelizmente nem sempre para
melhor, pois se assim fosse, estaríamos no caminho certo, as leis iriam sendo alteradas
consoante a evolução humana e, como ela, sem regredir, portanto, sempre para melhor.
Leis perfeitas ainda estamos longe de as conseguir, no entanto, aqueles que têm por missão
legislar, estão com uma responsabilidade de um tamanho que lhes é impossível imaginar e,
por isso, deveriam empregar todo o seu esforço e dedicação na hora de o fazer, pois seu
compromisso, saibam-no ou não, é com as forças superiores da Terra, e assim sendo, a cada
vez que vissem necessidade, teriam que fazer alterações de modo a que, cada vez mais, essas
Leis fossem mais justas e mais imparciais, sem virgulas e pontos que lhe pudessem dar outro
significado, que sabemos também, só para alguns serve.
As verdadeiras Leis, as Divinas, as que regem toda a evolução e vida na Terra, dão-nos
grandiosos exemplos, tanto no nascimento, quanto na morte - utilizando os termos comuns
para essas passagens - pois na realidade a vida existe sempre, antes e depois da morte, mas
pensando comumente - referimo-nos á vida do corpo físico - verificamos imparcialidade total
num e noutro caso.
No nascimento, podem uns estar rodeados de riqueza e conforto, enquanto outros, nascem no
meio da imundície e da miséria, mas a forma como chegam a este mundo, é exatamente igual
para todos. As condições que têm após o nascimento é que podem divergir, mas isso é depois
do nascimento.
Na morte acontece exatamente a mesma coisa, e essa – a morte – não tem contemplações
nem respeito por quem quer que seja que aqui viva, ou de outro modo, tem o mesmo respeito
por qualquer um, independentemente de ter muito ou nenhum poder na Terra, de ser rico ou
pobre, de ser ou não muito famoso, de ser um homem bom ou um dos piores criminosos, de
ser novo ou velho, bonito ou feio, alto ou baixo, homem ou mulher; a morte chega na hora
prevista e nada pergunta; não quer saber se a pessoa está ou não preparada, não que saber se
deixa família, filhos pequenos ou um Imperio, nada, cumpre sua missão com toda a equidade,
na perfeição.
Poderão os homens sequer aproximar-se de tamanha imparcialidade e justiça? Com toda a
certeza que ainda não.
Mas com esta visão de justiça, enchem-se de esperança os mais sofredores, pois tomam
conhecimento de que existem Leis de justiça real a olhar por todos e sem descriminações.

De vez em quando, chega á Terra alguém com conhecimentos muito acima do comum dos
mortais que no-los transmitem, pela palavra e pelo exemplo, homens carregados de tal fé, que
não deixam duvidas àqueles que os vêm e escutam, dando assim a esperança, que com o
tempo e com a aplicação dos ensinos recebidos na experiencia de suas próprias vidas, se
transformará também em fé, e a fé destes, como uma roda, dará também esperança a outros,
que lhes sigam os exemplos, fazendo estes, aspirar também a vidas melhores, mais justas e
mais caridosas, vislumbrando o Amor, pois que, Caridade, nada mais é que o Amor em ação. E
o Amor, pela Caridade, auxilia, alivia, melhora, esclarece, dá esperança, dá paz e dá uma
vontade cada vez mais forte de viver em um mundo melhor, um mundo mais justo, mais
fraterno e mais, muito mais feliz.
Àqueles que ainda não se propuseram a usar um pouco do seu tempo para refletir sobre estas
verdades, aconselhamos a fazê-lo, porque ao contrário do que parece, não é tempo perdido,
mas sim, centuplicadamente ganho, pois é a mudança de seu nível de pensamento, a sintonia
com patamares mais elevados e consequentemente, a melhora de sua própria vida que está
em causa.

Quando todos nos dedicarmos - mesmo não tendo ou seguindo qualquer religião ou filosofia á analise das Leis que regem a vida, numa justiça perfeita e impossível de ser negada, nossas
vidas se transformarão por completo, nossa visão será ampliada, nosso caminho mudará e o
rumo será, o do aperfeiçoamento, da melhora, da evolução. Não mais seremos capazes de
criar leis injustas e nossa caminhada será de felicidade; a ciência avançará sem entraves e as
descobertas jamais serão usadas para fins ilícitos ou prejudiciais ao ser humano, e assim,
rapidamente estaremos preparados para a mudança planetária que se aproxima.
Grandes Espíritos já se encontram encarnados entre nós para nos auxiliarem nesse novo
percurso, seus exemplos nos darão a vontade e a fé necessária; as mudanças justas e boas que
nos apontarão não nos deixarão margem para duvidar, e a vida vivida no Planeta, será também
perfeita como o é o nascimento e a morte. Morte que como sabemos dá origem á vida. Será a
vitória do Amor, esse Amor que á já mais de dois mil anos nos foi ensinado e exemplificado, e
que demoramos tanto a começar a entender, mas se chegou a hora e somos já discípulos
prontos, como disse alguém, o Mestre aparece.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

13. Enquanto estiveste fisicamente entre nós ninguém te
conheceu verdadeiramente. Houve um momento, porém, em que a tua luz
fulgurante iluminou o entendimento de alguns e vendo que eras o Filho de
Deus puderam conhecer-te.
Esse foi o momento de viragem nessas vidas, em que se
solidificou a certeza de que era possível a cada um organizar o Cristo
interior.
Ao longo dos séculos sequentes tão poucos têm-te
conhecido verdadeiramente!
Dissertam e conjecturam sobre ti mas não se aproximam da
verdade, porque olhos que são trevas não iluminam a inteligência e só
distorcem a tua imagem.
Fazem de ti o espelho onde se reflectem,
quando deveriam ser o espelho onde te reflectisses.
Mas os de outrora, aqueles com quem fisicamente
conviveste, também não fomos capazes de melhor. Todavia, Amor e Graça,
que se fundem e são a mesma coisa, transformou-nos, porque a ti
estávamos unidos.

14. Tempo virá, quando os que habitam a Terra forem rectos
e puderem apreciar a paz e a justiça, em que a biografia de Yeshua será
escrita. Nesse tempo, apagará dos registos a história dos ditadores e dos
assassinos, porque os homens também já não quererão lembrar-se delas.
Rendidos ao mestre de sabedoria e paz, todos os
pormenores serão saboreados como o maná no deserto; banhados pela
luz, todas as obras das trevas que ocuparam os estudos e encheram as
bibliotecas serão desprezadas.
Vencido o mal e vencida a ignorância, valorizar-se-á a
virtude e o conhecimento; uma existência de cerca de oito lustros valerá
toda a História.

15. Era um dia de sol límpido, daqueles que convidam ao louvor da vida e à
gratidão a Deus.
Mas não; quando do tesouro do coração só se tira mal, a vontade é apedrejar
uma mulher que se acusa de ser adúltera, como se apedrejando alguém indefeso se
exorcismassem os próprios demónios.
Manhosos na sua maldade levaram-ta, desejando comprometer-te numa acção
que sabiam criminosa.
O que não esperavam era que acontecesse o que lhes aconteceu: viram os
próprios adultérios, presentes e passados (os presentes e os de anteriores existências) – e esse
foi um castigo que a divindade lhes impôs, porque o confronto com a memória inconsciente
ainda culpada é causa de profundo mal estar.
Indispostos, os acusadores retiraram-se. Não ficaste só tu e ela; os que te
seguíamos ficamos também lá.
Sentindo-se compreendida e amada, a alegria e a esperança daquela mulher
contagiou-nos e pudemos louvar a vida e agradecer a Deus aquele dia de sol límpido.
Com a força transformadora com que nos moldavas e com a força
transformadora com que nos dotavas para que também nós fossemos agentes de
transformação, como haveríamos de não te amar e seguir?
Não eras Deus, mas eras aquele que revestido de forma carnal mais se
aproximou de Deus.
Eras aquele por quem eu substituía Deus – e eu era um daqueles a quem tu
censuravas por isso.
Ó Mestre, anelo do meu coração!

16. Como só éramos capazes de entender ao nível de consciência
alcançado, falavas-nos da necessidade do sentimento amor para chegarmos à
virtude caridade; com ela subirmos de patamar espiritual e conseguirmos
superior nível de entendimento.
Dizias que se amassemos não ficaríamos áridos como o deserto
nem secos como palha; dizias que se amassemos, em algum ponto da espiral
ascendente encontraríamos Deus e a plenitude – se essa era nossa busca,
porque outra qualquer podia ser a demanda, que não a da verdadeira
sabedoria.
Dizias que o Pai confunde os que se julgam sábios; não porque
seja ciumento, mas porque os orgulhosos se enredam em mentira e falsidade.
Dizias para sermos simples e na simplicidade sermos capazes de
dizer sim quando fosse de dizer sim, e dizer não quando fosse de dizer não...
Do modo como expunhas as coisas e contigo ali ao lado parecia fácil...

O Filho Pródigo
António Soares

Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Passados mais de dois mil anos após Jesus a ter
proferido ao povo, ainda não a compreendemos no seu verdadeiro significado, pois continuamos a
vivenciá-la a cada dia. A história repete-se a cada instante em que nos afastamos de Deus, mas Ele
qual Pai cheio de amor e ternura pelos seus filhos, não desiste de nós, e espera pacientemente
nosso retorno. Retorno esse, a maior parte das vezes impelido pela dor, causada pelas desilusões
de nossas escolhas. Mas quando chega esse momento, Deus, ali está à nossa espera, pronto a
receber-nos com os braços abertos.
Nesta, como noutras parábolas, Jesus dava como exemplos, momentos e factos da vida
quotidiana, para que o povo compreendesse melhor o sentido espiritual que Ele queria fazer
passar.
Assim, na parábola do filho pródigo, o pai, simboliza Deus, o filho mais novo, descreve todos os
pecadores e cobradores de impostos, vistos na época como gente sem escrúpulos, fora portanto
da lei de Deus, e o filho mais velho retrata os fariseus e os doutores da lei, homens cultos e
escolhidos por Deus segundo suas crenças. Era pois, para eles que Jesus falava.
A herança que o filho mais novo pede ao pai, representa o Universo com tudo o que Deus criou
para nossa evolução. É assim que o Pai age, dá a cada um a sua parte para que façamos o que
melhor nos aprouver, não interferindo em nossas escolhas nem em nossas decisões, deixando que
usemos livremente nossa própria vontade. Toca a nós, saber o que melhor nos serve. Disse-nos
Paulo: “Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém”.

Assim, livremente e sem recriminação da parte do pai, o filho mais novo partiu para longe. Este
longe, significa o afastar-se de Deus, viver fora de Suas Leis, e quanto mais ele se afasta, mais é
atraído pelos prazeres mundanos, acreditando que na vida terrena, tem o direito ao pleno gozo dos
bens materiais sem causar em si qualquer tipo de consequências ou responsabilidades. Assim,
entregue ás paixões, aos vícios e a todo o tipo de prazeres, acaba por consumir todos seus recursos
Divinos; suas energias, seus fluídos, o tempo e até o próprio corpo. Sim, porque com todos os
excessos e desvios morais, todas suas energias se esgotam sem possibilidade de se refazerem. A
saúde física desgasta-se e todos os fluidos perispirituais se alteram, dando origem a desordens
físicas e psíquicas.
Sem capacidade para reagir, abandona-se à sua sorte, deixa-se abater cada vez mais até bater no
fundo. Sem forças para se erguer, chega à degradação final enredado pelas teias de espíritos
inferiores, que atraídos pelas suas condutas impróprias e pelos pensamentos negativos, o passam a
influenciar e a dominar como bem lhes apetece. A fome que sente, não é mais senão o vazio que
sente na sua alma, o medo, a angústia, a insegurança, o desânimo, pois até mesmo seus
dominadores não lhe dão o mínimo de atenção, pois que não passa dum mero instrumento, que
serve única e simplesmente seus propósitos.
Mas, mesmo no mais duro dos corações, há sempre uma réstia de luz, qual pavio prestes a apagarse, que basta um pequenino sopro para o reacender. Assim, o filho pródigo, como que despertando
do pesadelo em que estava mergulhado, recorda-se que são tantos os que não passam fome na
casa do Pai, pois vivenciando Suas Leis, seguem o caminho do bem, e caindo em si, apercebe-se de
que o caminho de retorno à luz depende somente dele. Precisava de coragem para vencer o
orgulho e de ter a humildade para reconhecer seus erros. Necessitava de se arrepender para
encontrar o caminho que o levaria à casa do Pai, tornando-se se necessário no mais humilde servo.
Se bem o pensou, melhor o fez, e assim dá início a sua caminhada de retorno à casa do Pai.
Arrependimento sem ação não está completo, pois acomoda-nos. Por isso o filho pródigo agiu,
reergueu-se e iniciou seu trabalho interior, pois só o próprio decide e avança, é o seu livre arbítrio,
sua força de vontade, seu esforço. Assim, quando o Pai viu este filho arrependido e com vontade
de se aproximar, quando viu sua vontade em transformar-se, Ele o recebeu com alegria. “Pedi e
vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto”.
“Haverá mais alegria nos Céus por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove
justos que não necessitam de arrependimento” (Lucas, 15:7). Assim manifesta Deus toda Sua
misericórdia e todo Seu amor para com aqueles que ao deixarem-se arrastar no lamaçal das
paixões e dos prazeres materiais, conseguem a um determinado momento despertar suas
consciências, e com determinação, esforço e renúncia, sair do atoleiro em que se encontravam,
entregando-se ao caminho do bem e da luz. Deus alegra-se porque nos ama, e nunca nos
abandona, nem deixa de nos considerar Seus filhos apesar de nossas imperfeições.
(continua…)

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

VIII
A motivação para a droga, termo genérico para várias substâncias
psicotrópicas e alucinogénias, naturais ou sintéticas, vem de ela ser um modificador da
consciência. Não é de agora o uso, embora este fosse, no passado, restrito, até, também,
pelo carácter iniciático que, de certo modo, se revestia. É velha, por exemplo, a tradição
do ópio na milenar China, mas resolvi começar a minha datação histórica em Aldous
Huxley, pela celebridade como escritor. Pois este sequaz do deus peyotl, planta
alucinogénia com funções religiosas entre povos andinos, exprimira a sua confiança no
papel benéfico que a absorção de certas drogas podiam desempenhar no
desenvolvimento da espiritualidade de certos indivíduos; Timothy Leary, doutor em
psicologia, liga-se a Huxley e em Harvard, onde prossegue investigações sobre a
personalidade, faz com que estudantes, voluntários, depois de outras experiências
entretanto proibidas, absorvam LSD25. A partir daí surge o movimento hippie, uma
mistura folclórica de ciência e de religião, com a consequente vulgarização do consumo
de droga.
Os efeitos das drogas ditas psicadélicas no cérebro criam estados similares
aos descritos por místicos durante os seus êxtases (modificação das percepções
sensoriais, “alucinações”, sensação de fusão com o mundo…); porém, a substância que
pesquisas neurobiológicas recentes identificam como motor desta modificação é a
serotonina, um neurotransmissor que se sabe já implicado nas sensações de fome, de
sede e de sono, e que não tem efeitos secundários daninhos, como sejam sintomas
esquizofrénicos ou paranóicos duradouros dos que não conseguem fazer uma “volta de
ácido” completa.
Esta introdução para dizer que eu, na minha juventude contemporânea
dos Beatles e crente na mensagem subliminar da canção “Lucy in the Sky with Diamonds”
(o acrónimo LSD), jamais estive num céu com diamantes.
Filha de boas famílias, como costuma dizer-se, iludi-me com as flores
pintadas no rosto e entrei para o jardim dos desregramentos, onde em vez de cravos
apenas cultivei cardos. Sob a bandeira de sex, drugs and rock n’roll, assisti à minha
própria degradação física e moral, com algumas acções violentas e um ou outro
abortamento pelo meio, até à destruição da vontade, dos afectos, das ambições. Vistas
de fora, noites à volta da fogueira com canções, bebida, fumo e beijos são poéticas, mas
acordar delas com cheiro a vomitado por todo o lado nada tem de encantador; cabelos
esvoaçantes sobre motos lançadas pelo asfalto como cavalos à desfilada pelas pradarias
podem parecer hinos à liberdade, mas fazê-lo no limiar do desdobramento é
irresponsabilidade total, quais suicídios anunciados; na ficção, a prostituição e a pequena
delinquência de raparigas bonitas às vezes acaba bem, mas na realidade quase sempre
acaba mal.
Algumas vezes chorei só de me deter na lembrança de minha mãe e de
meu pai, mas estava já demasiado agarrada para voltar atrás. Quando senti o cansaço,
faltavam-me objectivos. De certo modo influenciada por uma deturpada ideia de nirvana
e sem forças para lutar, deixei-me ir como uma folha que cai em rio turbulento, querendo
e crendo ir desaparecer num oceano pacífico algures.

Num qualquer dia numa qualquer rave, com a cabeça a doer de tambores e risos de faces
grotescas, fartei-me. Não pude mais e gritei com o coração de uma criança que tem um
pesadelo. Acordei. Tinham-se passado vinte e três anos, números redondos, em festa de
aturdimento e dor em outra dimensão e eu não dera conta. Morrer, afinal, não dói nada.
Em contrapartida, dói continuar a viver após uma transição de mal para pior, sem que a
consciência se dissolva no todo. Aqueles anos comparo-os a um disco riscado, sempre a
rodar na mesma faixa. Fixara a existência na minha própria vida mental, e esta perdera o
contacto com a realidade. Terrivelmente angustiante.
Mas eis que estava ali a minha mãe, vinda como que da minha vontade, tal
como outrora, quando tinha uma cama limpa num quarto limpo, quando tinha um banho
quente, pequeno almoço farto, ralhos doces, carinhos a rodos. Pude aninhar-me em seus
braços, qual cachorrinho ferido e sem
forças, e ali fiquei, sossegada e sem lágrimas, a saborear a paz de que já não lembrava o
gosto. Para a minha mãe eu era a filha pródiga – e acho que aplicou essa parábola a falar
comigo, mas ouvi-a como a uma história de adormecer, estando eu já menos nos braços
dela e mais nos de Morfeu. Descansei, finalmente.
Mais tempo passou. Fui tratada, um tratamento intensivo, e para iniciar
uma vida limpa vim aqui contar a história suja de um dia. Fiquem com ela. Se servir para
alguém aprender algo com o resumo dos erros meus, além de ficar feliz dar-me-á alento
para o muito trabalho que tenho de fazer em mim mesma. Ninguém passa impune por
uma vida sem Deus nem lei e ainda sinto forte a atracção do abismo. Sei das dificuldades
que me esperam e temo o regresso às lides carnais.

Tristonhos vão os espíritas, na errónea convicção de que a alegria, que o bom
humor os afasta das coisas sérias e rigorosas.
Ouve-se dizer que quanto mais inteligência maior e melhor sentido de humor.
Para bem compreender a doutrina espírita é necessária apurada inteligência; ora, se
for verdade que sentido de humor e inteligência andam de mãos dadas, o espírita
inteligente é bem humorado, é capaz de brincar com as coisas e nem por isso alterarlhes a profundidade nem a seriedade.
Mas, na verdade, tristonhos vão os espíritas porque esse é um atavismo vindo
das igrejas sombrias que durante séculos frequentaram e onde as mais das vezes
foram os indutores da tristeza e da morbidez que destruíram corações.
O espírita deve ser alegre. O espírita pode e deve rir – pese embora o riso seja
ainda emoção e os Espíritos superiores tenham ultrapassado as emoções. Mas os
espíritas não são ainda Espíritos superiores. (Será por isso, para parecerem Espíritos
superiores, que espíritas passam a ideia de que devemos dominar e ocultar as
emoções?)
Ah!, e os espíritas podem ter defeitos. Mas não devem andar a confessar-se
imperfeitos, como outrora se confessavam pecadores, com intuito secreto de serem
julgados modestamente perfeitos, impecáveis.
Portanto, o espírita inteligente é alguém que se avalia justamente e ri de si
próprio porque se ama e em se amando esforça-se por se melhorar. Choramingar-se é
autocomiseração e a autocomiseração afunda na tristeza e paralisa o crescimento,
estagna a evolução.
Ah!, espíritas, amem o rigor e as coisas sérias, mas sejam bem humorados.

a. pinho da silva

