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Espiritismo e Cidadania
Ambiente e Sustentabilidade
Joana Carvalho

Há 5 bilhões anos surgiu no universo, onde existem mais 10
bilhões de galáxias, o nosso sistema planetário, a Via Lactea. A Via Lactea,
surgiu através da condensação de uma nuvem de gás e pó cósmicos, e dela
fazem parte 100 bilhões de estrelas onde o sol é uma delas. O sistema solar
foi formado e assim surge a Terra. E para contar a história da evolução da
Terra de maneira a que todos conseguissem perceber com facilidade o
ecologista norte-americano David Brower comparou a idade da Terra ao
tempo de uma semana:
“Tomemos os seis dias da semana para representar o que de
facto se passou em cinco bilhões de anos. O nosso planeta nasceu numa
segunda-feira, a zero hora. A Terra formou-se na segunda, terça e quartafeira até o meio-dia. A vida começa quarta-feira ao meio-dia e desenvolve-se
em toda a sua beleza orgânica durante os quatro dias seguintes. Somente às
quatro da tarde de domingo é que os grandes répteis apareceram. Cinco
horas mais tarde, às nove da noite, quando as sequoias brotam na Terra, os
grandes répteis desapareceram. O homem surge só três minutos antes do
meio-dia de domingo. A um quarto de segundo antes da meia-noite, Cristo
nasce. A um quadragésimo de segundo antes da meia-noite, inicia-se a
revolução industrial. Agora é meia-noite de domingo e estamos rodeados por
pessoas que acreditam que aquilo que fazem há um quadragésimo de
segundo pode durar indefinidamente.”
Com a chegada do Homem na Terra começaram a ocorrer as
primeiras alterações ambientais, claro que os primitivos devido aos seus
poucos conhecimentos não causaram tanto impacto como o Homem da
atualidade que devido ao conhecimento tecnológico agrediu a natureza e o
meio-ambiente. E a cada dia que passa é mais notória a destruição que o
Homem causa no nosso planeta.
Em resposta a essas alterações, a Natureza planetária está a
sofrer abalos severos ao nível de: impacto na biodiversidade, elevação do
nível de água do mar; ocorrência de furacões, inundações, estiagens
prolongadas, desertificações, derretimento das calotas polares e oscilações
na temperatura.
Na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec
pergunta aos espíritos: “É da Lei da Natureza a destruição?” Ao que eles
respondem: “Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
Porque, o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem
por fim a renovação e melhoria dos seres vivos.” Nesta perspetiva podemos
pensar que afinal a culpa destas transformações que estão a acontecer na
Natureza nada têm a ver com o ser humano e sim com as Leis da Natureza.
Sim e não, claro que estas transformações sempre ocorreram ao longo da
história do planeta, mas foram transformações lentas e graduais,
actualmente estas ocorrem de uma forma muito mais intensificada devido à
ambição consumista da humanidade.
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Tanto se ouve falar na preservação da natureza, mas por
que devemos nós estimar o planeta? Primeiro, e já devia de ser
suficiente, porque nós vivemos nele! Segundo, porque aquilo que
estamos a fazer hoje vai afetar os nossos filhos e netos, queremos nós
que eles vivam num planeta onde o ar não é respirável? E terceiro, e já
que as outras duas não são suficientes para nos fazer cuidar da casa que
nos foi emprestada, porque é da lei da reencarnação que cá voltemos.
Por isso o que queremos encontrar quando regressarmos? Queremos
florestas destruídas ou verdejantes? Praias e rios de água contaminada
ou límpida? A poluição atmosférica ou o ar puro da natureza? Com
certeza que todos sabemos a resposta a estas perguntas e isso remetenos para o termo de sustentabilidade ambiental.
A sustentabilidade ambiental é o desenvolvimento
económico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos
naturais de forma inteligente para que não comprometam as gerações
futuras. A sustentabilidade ambiental assenta nos seguintes pontos:
economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo;
havendo concordância entre eles estamos perante uma situação de
sustentabilidade ambiental. Como é que no nosso dia-a-dia podemos ser
mais sustentáveis? Em pequenos gestos como não queimar o lixo;
cumprindo a regra dos três R’s, reduzir, reutilizar e reciclar; economizar
a água e a energia elétrica; comprar produtos certificados
ambientalmente; plantar árvores, utilizar transportes públicos e em
curtas distâncias ir a pé ou de bicicleta; educar as crianças a ter
preocupações com os problemas ambientais; e aprender a amar e a
respeitar a natureza porque se de facto isto se verificasse cumpríamos
todos os outros pontos com a maior das facilidades.
A natureza dispõe de tudo o que o Homem necessita, soubéssemos nós
utilizar os recursos! Dá-nos a água que é fonte de vida; as plantas que
nos concedem alimento, medicamentos, oxigénio…; os animais que nos
oferecem companhia, alimento, roupas…. E nós o que fazemos?
Desperdiçamos, cortamos e maltratamos! Falta-nos um bocadinho de
consciência social!
A consciência social é a conhecimento que uma pessoa
tem do estado dos restantes integrantes da sua comunidade, parte do
princípio de que o homem entende as necessidades do próximo e
pretende cooperar através de diversos mecanismos sociais
(http://conceito.de/consciencia-social). Nós temos deveres perante a
sociedade, somos ser gregários e precisamos de uns dos outros nas
nossas existências. No entanto, o nosso papel na sociedade é dos dois 1:
ou somos marionetas e fazemos o que nos mandam ou somos
observadores que vemos tudo mas pouco ou nada fazemos. Por
exemplo: uma pessoa vai na rua e atira um papel para o chão. Todos nós
comentamos com a pessoa do lado que o homem/mulher é um maleducado, sem princípios. Mas quantos de nós chamamos a pessoa à
atenção? E quantos de nós pegamos no papel e o deitamos no lixo? Pois
é, temos mesmo de refletir sobre isto. E nós como espiritas que somos
temos ainda mais responsabilidade porque temos o conhecimento das
coisas, temos o dever de agir, o relógio não pára, a cada tic e a cada tac
já perdemos uma oportunidade de fazer algo pela casa que nos foi
emprestada por Deus…não queiramos perder o comboio da nossa
jornada evolutiva!
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Espiritismo e Cidadania
Multiculturalidade
António Soares

Multiculturalidade é um termo utilizado para descrever a existência de várias
culturas numa certa cidade , região ou mesmo até país, sem que nenhuma dessas culturas
predomine sobre as outras. Isto quer dizer que vivemos rodeados de pessoas com usos e
costumes diversos . A multicultura tem que ser reconhecida como o campo das diferenças ,das
trocas e das construções a partir das diferenças. O respeito pelas diferenças precisa se
constituir na base para a possibilidade da convivência. Aprender a conviver significa respeito e
abertura para as relações humanas, significa habilidade pessoal de permitir a aproximação e
não o afastamento do outro, através da empatia, do respeito ,das formas alternativas da vida,
da escuta do diálogo, do interesse, etc., tendo sempre por base o envolvimento com a
diferença sem qualquer preconceito.
Repensar a ciência moderna e as bases na própria organização social implica
na reconstrução de valores. Diante da complexidade da vida haverá necessidade de serem
revistas as formas de conviver com os outros e connosco mesmos. Esse é um bom caminho
para nos ajudar nos processos de reconstrução da cidadania.
A cultura se estabelece em várias esferas. Os grupos sociais imprimem seus
valores simbólicos nas áreas ideológica, científica, estético - artística e técnica. Ela pode ser
percebida nas acções do indivíduo, da organização a que ele pertence e da sociedade em que
ele vive.
“O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura é tudo
o que é criado pelo homem. Tanto uma poesia como uma frase de saudação. A cultura consiste
em recriar e não em repetir. O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência capaz de
captar o mundo e transformá-lo”. ( Freire, filósofo e pedagogo brasileiro).
Temos então de estar preparados para viver junto de pessoas com culturas,
usos e costumes diversos. O fenómeno da diversidade cultural deve-se muito á imigração, que
acaba por formar ou criar grupos sociais distintos nos países de acolhimento.
Como nos devemos preparar para vivermos essa diversidade cultural?
Temos de começar já na família, educando os nossos filhos ao bom
relacionamento e ao respeito para com os outros. As dificuldades maiores que encontramos na
imigração, é a integração, o relacionamento num ambiente novo, ter de pensar diferente, agir
diferente, etc. .As crianças por sua vez, têm um modo próprio de se relacionarem, e, com o seu
instinto de aventura, depressa se habituarão a novas amizades, novos costumes, novas línguas
integrando-se rapidamente no seio duma nova cultura, sem perderem contudo suas origens.
O brincar torna-se importante no desenvolvimento da criança possibilitando a
conquista e a formação da sua identidade. Como podemos perceber, os brinquedos e as
brincadeiras são fontes inesgotáveis de interacção lúdica e afectiva. Actualmente a escola, por
se configurar num espaço legitimo onde se dá o processo de socialização, é o ambiente no qual
mais se discute a questão da diversidade-cultural, racial e social. No momento actual, para que
este processo aconteça é necessário o convívio multicultural que implica respeito ao outro,
diálogo com os valores do outro.
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Vimos que a brincar estamos em contacto e a conviver com outros mas, é na escola
que vamos encontrar e conviver com a diversidade cultural. Ela vai permitir-nos construir uma escola
profissionalizada e de qualidade, pronta para receber todas as crianças independentemente de suas
classes sociais e etnias. A cultura da diversidade é um processo de aprendizagem permanente, onde
todos devemos aprender a compartilhar novos significados e novos comportamentos nas relações
entre as pessoas.
Um conhecimento aprofundado da escola e do meio em que esta se insere, deve ser
dos primeiros passos para garantir uma boa educação cultural. A escola é um espaço público para a
convivência fora da vida privada, intima, familiar. Ao nos capacitarmos para a convivência
participativa na escola, participamos de um processo de aprendizagem que nos ensina como
participar do restante da vida social.
A formação das identidades depende dos processos de socialização e de ensino e
aprendizagem que ocorrem de acordo com as características físicas, cognitivas, afectivas, sexuais,
culturais e étnicas dos envolvidos nos processos educativos. O desenvolvimento do ser humano, como
nos ensina Habermas (filósofo e sociólogo alemão), pode ser analisado como um processo de
aprendizagem:
Linguística: para a comunicação;
Cognitiva: para a busca dos conhecimentos necessários para a vida em sociedade;
Interactiva : para a acção e interacção com o outro.
Mas, segundo Robertson ( sociólogo britânico ), é a religião a maior fonte de
referências para a construção das identidades. Ela funciona como fonte de inspiração para outras
diversas actividades da acção humana.
Para interpretarmos quem somo como colectividade, ou quem somos como
individuo, dependemos do reconhecimento que nos é dado pelos outros. Como também nos ensina
Charles Taylor ( filósofo canadiano), “ um individuo ou um grupo de pessoas podem sofrer um
verdadeiro dano, uma autentica deformação se a gente ou a sociedade que os rodeiam lhes mostram
como reflexo, uma imagem limitada, degradante, depreciada sobre ele”.
Um falso reconhecimento é uma forma de opressão imagem que construímos muitas
vezes . sobre os portadores de deficiências e grupos subalternos, pobres, negros, prostitutas,
homossexuais , é deprimente e humilhante para estes e causa-lhes sofrimento e humilhação, ainda
mais por que tais representações depreciativas são construídas quase sempre para a legitimação da
exclusão social e politica dos grupos discriminados. A exclusão, o preconceito e a discriminação étnica,
religiosa e outras, presentes em nossa sociedade e no mundo todo, se dá porque as pessoas
aprendem a ver as culturas, diferentes das suas, e as julgam do seu ponto de vista, desconhecendo o
outro.
Essa exclusão, preconceito, discriminação de todo o tipo, que muitas vezes chegava a
roçar o racismo, e, que em alguns países de acolhimento se fazia sentir, vivia-se mais no “boom” da
imigração, pois os cidadãos desses mesmos países diziam-se ameaçados pela chegada da mão de
obra barata e ficavam com receio de perderem seus postos de trabalho ou de verem seus salários
reduzidos. Isso não acontecia na realidade, pois aos que chegavam eram-lhes dados todos os
trabalhos que mais ninguém queria com salários baixos, aceitando todas as condições que lhes
impunham por de haver um visto ou autorização de residência. As razões que explicam as migrações
são incalculáveis, no entanto as razões económicas predominam. A maioria das pessoas migra em
busca de melhores condições de vida. Hoje com a globalização, as empresas estão a mudar todas as
suas estratégias de recrutamento e tratamento dos seus trabalhadores. A maioria das empresas
,hoje, não procura mão de obra barata mas sim a qualidade, para ter uma melhor produtividade. Por
isso, nos tempos que correm existe mais aceitação por parte dos países de acolhimento e uma
convivência e interacção social mais alargada. Hoje o imigrante já é visto como mais um membro da
sociedade onde está inserido.
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É do interesse da empresa, na busca por maior produtividade, que os funcionários se
sintam bem no ambiente de trabalho e, que esse bem estar não advenha tão somente da saúde
clinica, mas também de interacções sociais positivas entre colegas. A manutenção d o bem estar e
qualidade de vida dos empregados, além de estar relacionada ás formas de comunicação, é
necessária para uma maior identificação do funcionário com seus colegas de trabalho. Muitas
empresas consideram essa ideia, e investem em programas de qualidade de vida para os seus
funcionários . A prática de actividade física pode colaborar com a melhoria das interacções sociais
entre colegas. Essa inserção consiste em solidificar as relações pessoais e influenciar as formas de
comunicação , melhorando a capacidade de produção dos empregados.
Actualmente, com o processo de globalização protagonizado pelas novas tecnologias
da comunicação, as culturas estão em processo acelerado de mudança. O que antes demorava
séculos para mudar, hoje ocorre em poucos dias. A globalização é um processo de integração entre
economia, sociedade, cultura e politica, tornando o mundo cada vez mais interligado. Tal processo
une mercados de diferentes países e faz com que mercadorias e pessoas se possam aproximar cada
vez mais. No entanto, a globalização também pode contribuir para fixar as populações nos seus países
de origem, pois, com a internacionalização das empresas , que constroem unidades de produção nos
países onde os custos de mão de obra são menores, o desenvolvimento daí resultante pode reduzir
as tendências migratórias .
Diante do exposto, como fica a identidade espirita no mundo globalizado? Antes de
aprofundarmos nesta questão , reproduzimos abaixo o pensamento de Kardec em Obras Póstumas
sobre a aproximação do Espiritismo com outros emblemas ideológicos e religiosos: Se, portanto,
formar-se alguma seita a seu lado, fundada ou não sobre os princípios do Espiritismo, acontecerá
uma de duas coisas: ou esta seita estará com a verdade, ou não estará. Se não estiver, sucumbirá por
si mesma, pela força da razão e do senso comum, como tem acontecido com tantas outras nos
séculos passados. Se suas ideias forem justas, ainda que seja num único ponto, a Doutrina, que
procura o bem e a verdade onde quer que se achem, assimila-las-à, de sorte que em vez de ser
absorvida é ela que absorve. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se causa de fraqueza e
ruína para os que não seguem o movimento geral. Rompe a unidade, porque os que desejam ir para a
frente separam-se dos que se obstinam em ficar para trás. Entretanto, embora seguindo o
movimento progressista, é mister fazê-lo com prudência e evitar entregar-se ás cegas aos devaneios,
utopias e novos sistemas. Importa fazê-lo a tempo, nem muito cedo, nem muito tarde e com
conhecimento de causa. ( Obras Póstumas)
O Livro dos Espíritos, no capitulo VII “da Lei de sociedade”, diz-nos o porquê de
termos que viver em sociedade e conviver em harmonia com nossos irmãos.
Na pergunta 766 Allan Kardec questiona: A vida social está em a Natureza?
“Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a
palavra e todas as outras faculdades necessárias á vida de relação”.
Na 767 pergunta: É contrário á lei da natureza o insulamento absoluto?
“Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem
concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente”.
Na 768 : Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um
sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objectivo de ordem mais geral?
“O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de
todas as faculdades. Falta-lhe o contacto com os outros homens . No insulamento, ele se embrutece
e estiola”.
Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas
umas ás outras se completam, para lhes assegurarem o bem estar e o progresso. Por isso é que,
precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados.
“ Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ,por sua origem ou ainda
por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser
ensinadas a amar”.( Nelson Mandela, prémio nobel da paz,1993)
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Vida Social
Carolina Fortuna (DIJ ACEMI)

“Aproveita cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no
tempo…”

A vida social é muito importante, para qualquer pessoa, de qualquer idade ou género. Desde
os mais novos aos mais velhos, desde o 8 ao 80, desde o início da nossa vida até ao fim, a vida
social tem um papel de grande relevância em nós.
O que é a vida social afinal?

A vida social é o padrão de comportamento do indivíduo com a sociedade, que ocorre através
das suas relações, do contacto interpessoal, etc. Para constituir e desenvolver uma boa vida
social é necessário trabalho. Sim, trabalho. O indivíduo precisa de se transformar em certos
pontos, precisa de se melhorar, de se adaptar. Cada um de nós, ao longo da vida vai ter de
conviver com muitos tipos de pessoas, fazendo isto com respeito e civilidade, sendo este um
ponto que, muitas vezes, precisa de um pouco de transformação por cada um de nós.
Esta “vida social”, como disse, começa mesmo do inicio da nossa vida, começa em casa, com
os pais, com os primeiros passos, com a aprendizagem a conviver com os demais, quando os
nossos pais nos colocam na escola para nos começarmos a relacionar com outras crianças,
depois continua, conforme o crescimento, com o relacionamento com os amigos, com os
professores… quando somos mais novos, há certas coisas que são quase como que a
“responsabilidade” dos nossos pais, como o ensinar-nos regras de boa educação, dar-nos
bons exemplos, mostrar a diferença entre o “fazer bem” e o “fazer mal”… Isto para dar início a
uma vida social boa, responsável, educada.
Mas a responsabilidade não é toda dos pais, parte da responsabilidade é de cada um de nós,
se apreendemos os ensinamentos dos mais velhos é connosco. É a nossa imagem que passa
na sociedade, se somos bem ou mal educados, responsáveis ou não, os primeiros a sofrer as
consequências disso somos nós próprios.
No Livro dos Espíritos, na pergunta 766, é feita a pergunta “A vida social é natural?”, ao que é
respondido “Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu
inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação”.
Esta pergunta e esta resposta relembram-me muito os jovens, e cada vez mais, crianças, do
século XXI. Cada vez mais deixam de usar a palavra e essas ditas “faculdades” que Deus lhes
deu. Cada vez mais é como se não fossem as redes sociais a fazer parte das nossas vidas, mas
as nossas vidas a fazer parte das redes sociais. Hoje em dia a vida em sociedade é “mais
difícil” porque, por exemplo, nas relações, as conversas passam a mensagens, as discussões
passam a chamadas por telemóvel, e os sentimentos passam a actualizações de estados.
Porque não dar uso às faculdades que Deus nos deu e fazer a nossa vida social melhor? Muito
melhor do que ter 1000 amigos no Facebook é ter dois ou três verdadeiros, com quem
possamos contar, confiar, em quem possamos encontrar conforto na “vida real”, não?
Provavelmente, uma relação em que as pessoas possam falar e olhar-se nos olhos é melhor
do que uma relação por webcam, não?
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Tendo tantas capacidades que nos ajudam à nossa vida social, porque nos fechamos, nós,
jovens, principalmente, entre quatro paredes com apenas um ecrã à frente? Será preferível
um ecrã a uma pessoa real? Penso que não. Um ecrã não nos transmite a segurança, o
conforto, o carinho, a solidariedade, a compreensão que um amigo, que uma pessoa nos
pode dar. Tal como nos diz a questão 767 do Livro dos Espíritos, “o isolamento absoluto é
contrário à lei natural” isto porque “os homens buscam a sociedade por instinto e devem
todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente”. As pessoas precisam de
contacto com outras, não interessa ter mil amigos no Facebook, ou dois mil seguidores no
Twitter, ou três mil no Instagram, ou em quaisquer outras redes sociais quando não temos
um amigo sequer na nossa vida em quem possamos confiar, com quem possamos falar sair…
com quem possamos progredir.
Tal como nos diz a resposta à pergunta 168, também do Livro dos Espíritos, “o homem deve
progredir, mas sozinho não o pode fazer porque não possui todas as faculdades; precisa do
contacto dos outros homens. No isolamento ele se embrutece (…) ”. Ou seja, todos
precisamos do contacto com outras pessoas, com a sociedade, tanto os mais novos como os
mais velhos. Porém, isso, esse contacto com as pessoas, hoje em dia, parece tornar-se mais
difícil a cada dia que passa. Os mais novos isolam-se com as novas tecnologias, os mais
adultos isolam-se com o trabalho, muitas vezes não saem, não estão com amigos, perdem
amizades que tiveram durante anos a fio, devido ao emprego, à atarefada vida de família… há
tantas desculpas para se desperdiçar a nossa vida social… mas isso tem que acabar.
Por isso, jovens: larguem os telemóveis, estão tão atentos a viver nesse mundo “irreal”,
dentro dos vossos “aparelhos” que não se concentram a viver o “real”, não veem o que está
bem à vossa frente. Levantem a cabeça desses telemóveis, dos computadores, olhem para o
mundo, olhem para o que vos rodeia, não é bonito? Lembrem-se, não precisam do Facebook
para fazer amigos, não precisam da internet para ver lugares lindos… só precisam de desviar
os olhos daqueles ecrãs que vos deixam “colados” e têm tudo o que precisam bem à frente
dos vossos olhos.
Quanto aos mais adultos, deixem o trabalho no trabalho, afastem por um pouco aquele
monte de papéis que tanto vos persegue, desliguem aquele computador, aquele telemóvel
que não para de tocar. Olhem para o que vos rodeia, parem um pouco para olhar para a vossa
família, parem para olhar bem para os vossos pais, para os vossos filhos, para os vossos
irmãos, para os vossos amigos, parem para falar, para rir com eles, para chorar com eles, para
lhes relembrar daquelas historias tão engraçadas que se passaram no ano anterior, ou no
anterior, ou no anterior, saiam, passeiem, divirtam-se com quem mais gostam. Parem, e
aproveitem o hoje, vivam o hoje, “pois o ontem já foi, e o amanhã talvez não venha”.

Aproveitem cada minuto, “porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no
tempo…”

8

psicografia

Passei no mundo como um meteoro..., um meteorito, que por
instantes breves fez um sulco brilhante – e depois, cinza.
Vaidoso e inútil, porque a luz não era própria, devia-se ao atrito. Era,
portanto, algo material, explicável pela física mais elementar.
Meteorito constituído de coisa nenhuma... Bom, concedo, de pouca
coisa, porque todos valemos alguma coisa.
E podia, de facto, ter sido uma luz mais perene, assim valores morais
me instruíssem. O grande mal da vaidade, dos prazeres imediatos, dos balões de
fama e bajulação é sempre deitarem a perder as melhores qualidades que
possuamos.
E assim, as luzes da ribalta ofuscaram o brilho incipiente que me
competia alimentar e desenvolver por um trabalho sério, honesto, desinteressado.
Mas quem, com lantejoulas no palco, se mantém fiel a compromissos de que nem
se lembra?
É claro que com o mal dos outros podemos bem e os fracassos
alheios não desculpam os nossos, mas, infelizmente, tal como eu a maioria falha
rotundamente.
Gostamos tanto do aplauso! E no entanto, quando cessa o ruído o
silêncio atormenta-nos - e não fazemos nada para mudar esse estado de coisas.
Que nos entorpece, que nos obnubila?
Presos à matéria, desprezamos os altos valores da simplicidade, da
doação, do amor à beleza... O egoísmo, e o narcisismo, são pechas lamentáveis a
toldar a aptidão artística, que (depois de morto, e nem sempre à primeira, o
sabemos) aponta à divindade, à comunhão com a divindade. Mas a divindade, Deus,
não se compadece com os interesses que a ignorância defende.
E porque os meus interesses foram os que a ignorância defende, lá
passei meteorito, cuja fama inglória de nada me tem servido desde que aquilo que é
verdadeiro passou a ser a minha realidade.
Posto isto, e após uma grande luta, cá vim eu lamentar mais uma
existência terrena de enganos.
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Morte é Felicidade – XLIII
O que significa ou simboliza a cruz, para o Espiritismo?
Margarida Azevedo

O que significa ou simboliza a cruz, para o Espiritismo?
Composta por quatro ângulos rectos, ela simboliza a justiça, a solidez do
carácter, a perseverança, mas também o muito sofrimento como a única força libertadora.
Já alguém viu algum homem sem cruz? Há porventura alguém sem sofrimento à face deste
planeta azul? Haverá alguém que ainda não tenha derramado uma lágrima, por mais ligeira, por
mais disfarçada que fosse?
Todos carregamos a nossa cruz, que mais não é que o nosso sofrimento, a nossa
libertação, a nossa morte. Ricos e pobres, deficientes e não deficientes, nacionais e estrangeiros,
apátridas, todos sem excepção sofremos e transportamos a nossa cruz.
Quantas vezes nos queixamos de que nada fizemos para a merecer, que um
mero acaso nos trouxe aquele tão grande sofrimento, ou um surto intempestivo de ingenuidade,
o nosso “Quem mal não pensa, mal não julga”. São tantas as vezes em que dizemos ser a nossa
presença no Universo um esquecimento de Deus, que parece que todos os problemas do mundo
nos caíram em cima.
A cruz, muito embora para a maioria o não pareça, é um encontro com a justiça
na sua máxima expressividade, a eloquência de um ajuste de contas com o que fizemos,
aguçando-nos o sentido para que, num futuro não longínquo, tenhamos a tão ambicionada paz
no coração.
O amor é um filho muito querido desses quatro ângulos rectos. O amor é a justa
medida entre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Filho de uma dor muito profunda, para os
orientais ele é o lótus que nasce no lodo das nossas fraquezas, na opacidade da nossa cegueira
para florir, lindíssimo, no Espírito; para os ocidentais ele é a rosa vermelha do sangue que
quantas vezes ele exige que derramemos, que entreguemos a vida pelo que muito sentimos,
pela representação que nos fazemos de um equilíbrio que nos faz vibrar o íntimo das nossas
almas, garantindo-nos a libertação e, consequentemente, a felicidade para sempre.
Sem cruz, como garantir a felicidade, o sorriso, o gosto doce da vitória? Como
alcançar a noção da nossa urgência em nos modificarmos? Como saber que a dor que causámos
magoou, ofendeu, perturbou? Como saber que o nosso não gostar de alguém porque diz, faz ou
pensa de forma oposta à nossa, ou simplesmente diferente, não é um modo nem modelo
correcto de vida? Que é, no fim de contas, a cruz?
O ódio, o rancor, a maledicência, a inveja, o ciúme que, no seu conjunto, matam
mais que qualquer doença física, são parte da cruz; a outra parte são as nossas doenças do
corpo, as complicações de que a vida se reveste, o inesperado doloroso que nos entra portas
dentro; o falso amigo, o excesso de confiança em alguém que não merecia, as desilusões, uma
ligação amorosa que terminou de forma intempestiva; a solidão, o sentir-se incompreendido,
desprezado, estrangeiro no seu próprio país, a falta de partilha de ideias e ideais, a luta
incansável mas sem frutos, o sentir-se controlado por algo que não sabe explicar, e tudo o mais
que a vida nos traz, é a nossa cruz.
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Mas é este o sentido de cruz que nos advém do Evangelho? É esta a imagem que
Jesus nos legou ao ser crucificado, a saber, a vitória dos maus sobre os bons, ou a de um sofrer
por sofrer? Não, não é essa a mensagem do Mestre.
Com Jesus nós aprendemos que a dor é doce bálsamo que eleva o Espírito às
mais altas falanges do Universo magnífico, que o sofrimento não é igual para todos, mas que
todos sofremos e que, por isso mesmo, devemo-nos mutuamente a ajuda para carregar as
nossas dívidas até ao calvário, que nos transportará à sublimidade do amor eterno.
Se conseguíssemos perceber, ainda que ao de leve, o que Jesus sofreu ao dar a
vida por nós de forma tão incisiva, tão crua e tão objectiva. Se conseguíssemos compreender
como deve ter sido dolorosa aquela experiência espiritual, mostrando-nos que a vida se
prolonga, reinante para os que não vacilarem, os que tiverem coragem e souberem dizer não à
negatividade.
Mas não compreendemos nem sentimos nem imaginamos, sequer, como terá
sido aquela manifestação de um tal amor tão grande. Somos tão egoístas, queremos tanto só
para nós, lemos tão mal o Evangelho, sentimo-lo tão pouco, estamos tão mais preocupados com
as opiniões dos outros (sempre inferiores ás nossas), que nos colocamos em pedestal de tola
vaidade pensando que somos alguma coisa, que a nossa vontade é soberana.
Estamos tão longe dessa capacidade de amar, estamos tão infinitamente noutro
lado do universo, que não temos, ainda que ao de leve, uma noçãozinha da mais ténue sombra
da grandiosidade da alma de Jesus.
Para os espíritas, a advertência do codificador envolve-se perfeitamente nesta
problemática quando apela “Espíritas, em primeiro lugar amai-vos, mas em segundo instruí-vos.”
A que amor e a que instrução se refere Kardec? Ao esclarecimento, no seu conjunto. Na
ignorância não há amor sincero, não há instrução válida. Na ignorância a cruz é um erro de Deus.
Por isso, não faltam os leitores de sina, os adivinhos da boa fortuna que, usando e abusado da
credulidade alheia, mexem no sagrado de forma desonrosa.
Os espíritas sabem que só o amor e depois a instrução garantem a noção de
verdade, tão necessária para compreendermos o sofrimento que nos acompanha do nascer ao
morrer. Somos humanos na medida em que nos acompanhamos nesse sofrimento, nos
amparamos e deixamos tudo para acudir a um amigo, a um necessitado qualquer. E tudo o que
fizermos a esses é ao Mestre que o fazemos, porque nada fica esquecido, nada está perdido.
Fazer o bem, sempre, seja a quem for.
O verdadeiro espírita é um cristão na máxima autenticidade, como todos os que
pretendem apenas fazer o bem. Esses são o que suportam sem revolta, sem queixume, sem
tristeza. A cruz é para eles o símbolo da evolução do Espírito, a assunção deste a Jesus e daí ao
Pai Supremo.
É no sofrimento que tomamos a noção de que as nossas teorias nada valem, a
nossa racionalidade é mínima e entra em colapso, as sensações, advindas numa multitude de
direcções, tomam-nos e, caso não tenhamos uma fé fortalecida no Evangelho, vacilamos e
entramos em colisão connosco mesmos.
É nessa altura que se cometem as maiores loucuras, praticam as acções mais
irreverentes e impensadas, em que se dizem muitas coisas que, mais tarde, trazem amargos
arrependimentos. Todavia, em sua sabedoria feita de luz, o Pai Supremo absorve esse
arrependimento e converte-o em força para o Espírito sedento de amor. É quando a cruz se
torna mais incisiva. Senão, como contrair uma dívida e não a pagar? Mais, a perfeição é tão
grande que, na directa proporção das nossas capacidades cognoscitivas, assim nós sentimos a
necessidade de pagar o nosso erro repondo a ordem que afinal não se perdeu, apenas mostrou
o seu lado ainda primário.
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Neste sentido, a morte nunca poderia ser um fracasso, mas uma viagem ao
mundo dos sonhos, a magnificência dos príncipes e princesas, das fadas-madrinhas que
preenchem o nosso universo espiritual e alentam-nos a vida, entidades que não são mais que a
pluralidade dos Espíritos que vivem e povoam o cosmos, a volta à simplicidade representada
nas crianças, o menino que somos mau grado a representação que nos fazemos de nós
mesmos. Morrer é ingressar noutro reino, expor-se a outras leis, enfrentar-se e perder
temeridades.
Morrer na cruz é ingressar no palácio da nossa consciência que, se for pesada,
apenas nos conduzirá às masmorras nas caves profundas e tenebrosas. Há que estar vigilante,
há que cuidar dos pensamentos para que estes não sejam porta aberta ao lobo mau ou às
feiticeiras e bruxas más. Há que lutar sempre e com força e coragem, perseverança para que a
cruz não se repita e, em cada vida que se vai seguindo, ela seja progressivamente mais leve.
A cruz de Jesus não foi ingresso no vazio desconhecido e incerto. Jesus veio
acalmar a humanidade assustada dizendo-lhe "Eu também estou sujeito à passagem!" Sendo o
nosso maior conflito o dos nossos mesmos valores, Jesus veio mostrar que a cruz é a todos
indispensável, porque todos expostos a idênticas provas, capazes dos mesmos anseios, mas
também e por isso mesmo companheiros da mesma viagem, da qual Jesus é esse companheiro
maior.
Um dia, dessa cruz nascerá rosa que nós somos, por agora em embrião,
perfumada e bela, macia e cheia de viço. Será quando o nosso Espírito tiver superado este fado
reencarnacionista, quebrado todas as ansiedades, todo o sofrimento e, leves e belos,
povoaremos o Universo de agradáveis perfumes.
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Visão médico.espírita

Dra. Gláucia Lima
Dr. Paulo Mourinha
Dra. Altina Sousa
Dr. António Pinho da Silva

9 de maio de 2015
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra
10:00 - 18:00 horas

Lançamento do livro Vindos de Januária (romance mediúnico)
Apresentação: Dra. Liliana Carvalho
Apresentação do livro Consultório-Respostas sobre Espiritismo,
Mediunidade e Psiquiatria

A Lei da Evolução e a Falta de Fé
Arlindo Pinho

O desânimo causado pela falta de fé, que nada mais é do que o
desconhecimento das leis evolutivas para a humanidade, cria-nos um vazio que não sabemos
como preencher, falta-nos esperança para acreditar e saber esperar por um futuro melhor e
mais justo, falta-nos um ponto de apoio para nos agarrarmos. As religiões deveriam dar-nos esse
ponto mas, infelizmente na maioria dos casos não o fazem, ou pelo menos não fazem como
deveriam, e isso faz com que a humanidade e o mundo atual estejam neste autêntico caos, onde
faltam valores morais, honestidade e justiça.
Na atualidade os homens mostram-se rebeldes á razão e ao sentimento; tentam
alguns ainda agarrar-se a alguma crença que lhes dê uma réstia de esperança, mas na maioria
vêm surgir tantos impedimentos, exigências e aproveitamentos, que o desânimo volta a invadirlhes a alma. Ouvem falar de Deus e de um mundo que no futuro seria governado por ele, na mais
perfeita justiça e equidade, segundo lhe dizem alguns, e então logo pensam em ver
acontecimentos fabulosos, em que Deus implantaria esse reino sem que alguém ou alguma coisa
pudesse ser empecilho, trinfando assim sobre os homens, que na sua ignorância e maldade,
tentassem impedir; querem ver rapidamente, como em passe de mágica, o bem triunfar sobre o
mal, mas o que ainda vêm ao seu redor é o mal (aparentemente) a trunfar sobre o bem, a
opressão sobre a liberdade, e aí a angústia vai aumentando. Nos governos, como entre os que
dominam o poder social e financeiro, apenas vêm a tirania, a mentira e a corrupção; os pobres e
os remediados são enganados, roubados e depois ainda injustiçados. Como com toda esta visão,
e sem uma fé racional e esclarecida onde se apoiar, pode não haver esta autentica epidemia de
depressões, transtornos mentais e suicídios? Onde estão os responsáveis que deveriam: uns a já
ter sido obrigados a restituir o que não lhes pertence, outros a deixar de explorar os mais simples
e humildes, que inocentemente caiem na lábia de discursos sabiamente estudados e preparados
para enganar, aproveitando-se da boa vontade e honestidade de quem não sabe como
defender-se, nem na maioria das vezes entender aquilo que lhe dizem, por palavras escolhidas,
das quais não sabe o significado, ou até quantas vezes, nem seque ouviu alguma vez pronunciar;
outros, que deveriam dar esperança e ajudar a aumentar a fé dos homens, adulteram e
interpretam ensinamentos de verdades que deveriam ser luz para a caminhada de todos os
homens, de maneira a que possam tirar proveitos financeiros, de poder e de importância, que na
realidade de nada lhes vai servir.
Apelamos aqui á razão. Meditemos no que nos ensinam, naquilo que nos
prometem e no que lucram com as nossas condescendências. Pensemos com verdadeiro
discernimento à luz da lógica e da razão; podemos e devemos ter fé, sim, mas não aquela fé de
simplesmente acreditar, falamos de fé certeza, fé sem qualquer margem para dúvidas. Deus
existe, a ordem e a segurança de todo o Universo lhe obedecem através de leis sábias e
perfeitas, que até hoje, na sua grande maioria, a ciência atual ainda não conseguiu explicar,
embora a cada dia se aproximem mais desse conhecimento. O homem não é apenas um
amontoado de carne, é antes e principalmente, um espirito em evolução transitando
momentaneamente nesse corpo, como única forma de progredir neste plano; um ser de
essência divina, esta sim á semelhança de Deus, não o corpo.
Quando adquirimos a verdadeira fé, o domínio do nosso espirito, o nosso eu
verdadeiro se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não mais vacila. Nós é
que temos pressa, não sabemos esperar, mas como diz o velho ditado, “a pressa é inimiga da
perfeição”, assim com da “razão” também.
A alteração das condições da Terra para um mundo melhor, independentemente
do que aparenta, está a ser feita, e aqueles que se fazem grandes á custa do sofrimento alheio
vão ficar muito pequeninos.
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Há mais de dois mil anos, já Jesus nos incentivava á fé e confiança no Amor do Pai,
“espera e confia, vigia e ora”. A evolução é uma Lei de Deus ou Lei Natural, por isso também
imutável, ninguém consegue pará-la, não existe qualquer força, qualquer potência, sozinha ou
conjunta que consiga pará-la ou sequer embaraçar a sua ação eficiente. Nem um só instante, até
hoje sofreu qualquer interrupção na eternidade dos tempos nem no infinito do espaço. O que
também ignoramos, ou que quem devia não nos ensina, é que é através dos sofrimentos e
injustiças, e suportando opressões e explorações, que o homem vai compreender melhor o valor da
justiça e da liberdade. Não verificamos já muitas vezes, na nossa própria vida, como na daqueles
que nos rodeiam, que só passando pela experiencia, quantas vezes dura e difícil, compreendemos
aquilo que já nos tinham explicado? Isto porque ainda somos espíritos um pouco rebeldes; não
verificamos também que quando adoecemos é que passamos a amar a saúde? Não é quando
estamos oprimidos, que sonhamos com a liberdade? Não é quando somos perseguidos e
condenados injustamente, que suspiramos por justiça? Tudo é aprendizado, saibamos nós retirar as
lições dos erros que vemos ou fazemos.
Os homens têm que aprender a honrar a justiça, subordinando-lhe os interesses
temporais e tornando-se capazes de renúncias e sacrifícios em prol da sua vitória.
A educação do homem é aspeto imprescindível para o seu caminho, e falo do
homem como espirito eterno, não apenas do homem carnal, mas até neste verificamos que países
que fizeram alguns sacrifícios em prol de uma maior educação geral, colhem hoje os frutos de um
crescimento acima do comum, a todos os níveis. Quanto á educação do homem espirito, são
exatamente os acontecimentos melhores e piores da sua vida que o vão corrigindo e ensinando,
como muitas vezes também ouvimos dizer: ”se não lhe deram a educação em casa, a vida
encarrega-se disso”, isto porque para infelicidade de todos, os dirigentes, os dominadores de
consciências, aqueles, enfim, que têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a
corrompê-lo, premiando os caracteres fracos que se sujeitam aos seus caprichos, e perseguindo os
poucos capazes de sofrer pela justiça, pela verdade e pelo direito á liberdade. Mas nem estes, nem
ninguém consegue alterar o caminho de uma Lei Divina de Evolução e melhora para todos, é mais
uma ilusão temporária para os que se achando espertos, verificarem que não passam de
ignorantes, daquilo que realmente é importante na e para a vida deles e de cada um. Nada há
encoberto que não se venha a descobrir, nem algo oculto que não se venha a saber.
Aquilo que o espirito ou alma aprende ou adquire, jamais perde, assim cada um de
nós, que quer um mundo melhor, deve adquirir a verdadeira fé, pondo em pratica tudo aquilo que
já apendeu de bom, implantando no seu intimo, no mais profundo de seu coração, o seu próprio
reino de justiça e paz, de liberdade, caridade e amor. Com isto, estará implantando o reino de Deus
em si próprio, o Céu dentro de si. Em seguida procurar fazer o mesmo no seu lar, para em seguida o
ir implantando na sociedade de que faz parte, e com toda a certeza, se forem muitos a fazer o
mesmo, mais rápido do que imaginamos, temos um mundo melhor, mais livre e mais justo.
No Universo tudo é ordem e harmonia, nós fazemos parte do Universo, porque não
havemos de consegui-lo também?
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Notícias de Março
Dia 14: Formação “A Reunião Mediúnica”

Dia 21: Dia Internacional das Florestas
Reflorestamento em
Paraduça, Arões
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