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O melhor do mundo são as crianças…
Porque as reveste o manto da inocência.
Deus o quis, e por isso Jesus disse que a
ele deixassem ir as crianças, porque delas era o reino dos Céus.
Juntando as premissas inocência e Reino
dos Céus, infere-se que o Reino dos Céus
é daqueles que se tornam inocentes como as crianças enquanto as são. E, nessa
condição, não guardam rancores, não
são invejosas, não mentem, não…
Depois da negativa, a afirmativa: ser criança como os que se inocentam pela
verdade, pela bondade, pelo amor, pelo
perdão…
Ser criança…
Ser criança e conquistar o Reino dos
Céus, que, afinal, está perto, bem perto:
no interior de cada adulto!

Venha outro junho e outro Dia Mundial da Criança.

fp/aps

AMOR E CRENÇAS – SUA INFLUÊNCIA NAS AFLIÇÕES

“…A

quem, pois, culpar de todas as suas
aflições senão a sí mesmo? O homem é,
assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios; mas,
em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a Providencia…” (ESE
cap.V, item4)

Há certas religiões, e até algumas sociedades, com hábitos vingativos e condenadores, que impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência culpada perante
as leis morais. Outras, ainda mais radicais, diziam que somente o castigo e o sofrimento até á “quarta
geração” (Exodo 34:7) eram o tributo necessário para que as criaturas pudessem harmonizar-se novamente perante o tribunal sagrado, com isso esquecendo que a Providência Divina usa como método
real de evolução apenas e simplesmente a educação e o amor. Entretanto, uma mentalidade da natureza anterior, só realmente com enorme sofrimento e muito trabalho se consegue libertar dos seus
débitos.
Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um individuo. São registos profundos situados no corpo espiritual, raízes do nosso modo de agir e pensar, acumulados ao longo das nossas experiências de vida.
A nossa intelectualidade atrai tudo o que irradiamos consciente ou inconscientemente. Por isso
certos conceitos que mantemos atraem prosperidade, paz e harmonia; outros tantos afastam-nos e
desligam-nos do progresso e da realidade espiritual.
O que nos acontece na vida é, portanto, produto das nossas crenças e pensamentos que se materializam, e não de punições nem recompensas. São reações desencadeadas pelas nossas ações mentais. Como a maioria de nós ainda não vê as coisas sem o manto da ilusão é que acreditamos em prémios e castigos, mas na realidade suportamos apenas as consequências de nossos atos; consequências que podem ser positivas ou negativas de acordo com o que fazemos e segundo as nossas convicções e valores pessoais que vamos adquirindo. Desse modo, devemos evitar todas as crenças que nos
possam levar a formas negativas de pensar, como por exemplo: “nada posso mudar, é o meu destino” ou “tenho muito que sofrer, são os erros do meu passado”.
Este tipo crenças ou pensamentos não devem apenas ser evitados mas, sim, eliminados mesmo
da nossa mente. Deus não julga as pessoas, Ele criou leis perfeitas que dirigem o Universo, e se temos
o livre arbítrio como património, temos que admitir que a vida dá oportunidades iguais para todos; a
diferença está apenas nas crenças de cada um.
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Evangelho no Lar
04/07 – “Mas ele acrescentou: «Vós sois cá de baixo; eu sou lá de cima! Vós sois deste mundo; eu não sou deste
mundo». – Jo 8, 23
Jesus há já muito que tinha atingido a perfeição; encarnou na Terra, mas não precisava, em absoluto, de reencarnar. De facto, não era de cá. Governa a Terra, mas fez a sua caminhada em outro mundo. É um espírito sublime
com morada em dimensões sublimes. Mas eu e vós, por este mundo de expiação e provas temos perambulado.
Apraza a Deus que nele possamos continuar a reencarnar, pois será sinal de que acompanhamos a sua própria
evolução.

11/07 – “Em seguida soprou eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados,
ficarão perdoados; àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos». – Jo 20, 22-23
Sempre perdoei a quem me ofendeu? Se perdoei, bafeja-me leve hálito de santidade e esses pecados ficaram
perdoados.
Fácil me é ofender alguém, ir ter contigo, confessar-te um arrependimento que nem sabes se tenho e tu dizeresme que estou perdoado, pois se não nada contigo! Difícil, e único válido, é eu ter este procedimento contigo que
ofendi e tu perdoares-me. Mas é este o caminho que Jesus ensinou.

18/07 – “Ouviste o que foi dito: Não cometerás adultério”. – Mt 5,27
Sempre que contei as coisas à minha maneira e não como elas eram, que fiz á verdade? Adulterei-a, certamente.
Se for a ver bem, quantas vezes adulterei o amor e a amizade por pensamentos e desejos menos próprios?
Tantas pequenas coisas que conspurcamos sem que nos demos conta! Como espíritos impuros que ainda somos,
adulteramos tudo à nossa volta pela simples presença; mas grave é quando fazemos de modo deliberado, consentindo no erro de que temos consciência.

25/07 – “Seja este o vosso modo de falar: Sim, sim; não, não. Tudo o que for além disto procede do espírito do
mal”. Mt 5, 36-37
Que eu saiba fazer silêncio se não consigo ultrapassar a incerteza.
Que eu saiba fazer silêncio se tenho medo das palavras.
Que eu saiba fazer silêncio se não consigo ficar-me pelo sim e pelo não.
Que eu ao menos não fira pela palavra se não consigo consolar.
Que eu ao menos saiba calar.

01/08 – “Nas vossas orações, não sejais como os gentios, que usam de vãs repetições, porque pensam que, por
muito falarem, serão atendidos”. – Mt 6,7
Dou-te, Senhor, o meu coração: umas coisas tem ele boas, muitas mais tem ele más, mas é o que tenho. Aceita a
minha boa vontade e o desejo de ser melhor hoje do que fui ontem. Mas toma também a minha incapacidade de
transformação interior e extirpa-lhe as raízes da fraqueza, para que eu possa vencer os vícios que adoecem o corpo e infelicitam a alma. E semeia, Senhor, na boa terra que em mim houver, as generosas sementes da caridade.

O que é a Homeopatia (III)
Paulo Mourinha

Homeopatia, Investigação e actualidade

O grande impulso da divulgação da Homeopatia no campo da investigação, deveu-se aos trabalhos
de Jacques Benveniste com o célebre e polémico artigo publicado na revista Nature (vol.333 de 30/6/88)
sob o título "Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE”, conhecido em
Portugal pela designação de "A memória da água", publicado na revista do jornal Expresso de 1/10/88.
Como vimos atrás, é entendido por alguns investigadores, que diluições que ultrapassam o número
de Avogadro, não seriam capazes de gerar efeitos sobre o organismo. Sendo assim, muitos concluem que
os remédios homeopáticos não teriam nenhuma função bioquímica.
A polémica persistiu porque dois outros experimentos foram feitos, mas sem obter os mesmos dados
da equipe de Benveniste. No entanto, esses experimentos com conclusões negativas foram questionados
e a equipe de Benveniste apontou falhas nos métodos
que haviam sido utilizados. Diante do impasse, vários
laboratórios da Europa, chefiados por pesquisadores
ortodoxos, encontraram resultados parecidos com os
de Benveniste, observando "inibição estatisticamente
significativa da desgranulação de basófilos induzida por
anti-IgE, quando em contacto com ultradiluições de
histamina"
O
Dr. Marcus Zulian também relata que ''a conclusão dos ensaios levou Madeleine Ennis, membro honorária do European Histamine Research Society e responsável pelo estudo, a admitir que aceitou participar do estudo com um viés de cepticismo e anti homeopatia''. E ela, que não acreditava em homeopatia
antes de realizar os experimentos, teria passado a acreditar nela, assumindo que, como cientista, ela deveria continuar buscando uma explicação lógica para essa evidência.

As Concentrações Infinitesimais na Investigação Cientifica
Frederick von Saal, professor e investigador na área da endocrinologia da Division of Biological Sciences da Universidade do Missouri demonstrou que o nível aumentado de testosterona a que o feto está exposto na vida intra-uterina determina o seu nível de agressividade no comportamento.
Os experimentos que levou a cabo, revelaram que esse ambiente hormonal pré-natal vai deixar uma
marca de comportamento definitivo. Ficou demonstrado que é necessário a concentração de 1 parte para
1 trilião da hormona sexual estradiol, para interferir com o comportamento, o desenvolvimento genital e a
actividade sexual, o que é uma concentração infinitesimal equivalente a uma diluição 4 CH. As últimas investigações deste cientista levou-o a afirmar, “o grau de sensibilidade à hormona para a produção de mudanças é da ordem do inimaginável”.
.

Outros exemplos de processos infinitesimais biológicos, são por exemplo:
A concentração das hormonas tiróideas e da TSH no sangue encontra-se ao nível de nanogramas
(0.000.000.001 gramas), o que requer para a sua determinação a utilização de técnicas de radioimunoanálise. Tal concentração tão extraordinariamente baixa desenvolve no entanto procedimentos imunológicos incrivelmente subtis. O estudo das reacções imunoenzimáticas é realizado por técnicas de radioimunoensaio (RIA) em concentrações infinitesimais. As feromonas são outro exemplo de acção biológica em doses infinitesimais.

O efeito placebo e a homeopatia
O efeito placebo que tanto argumentam os opositores da homeopatia, e que muitos homeopatas
nessa luta contraposta tratam por vezes de negar e esforçar em demonstrar que o efeito da homeopatia não é um efeito placebo, é o cavalo de batalha que emparelha com as altas diluições. No entanto
tão esgrimido efeito placebo é parte integrante de qualquer intervenção terapêutica humana. Todo
medicamento, alopático ou qualquer outro é sempre susceptível de efeito placebo, assim como qualquer acto médico. Isso não é novidade nem estranho a qualquer médico. Há 202 estudos feitos com
placebo em todas as condições clínicas. Por esta razão a investigação científica de um fármaco é randomizada e a duplo-cego precisamente para isolar esse efeito placebo e obter o resultado real do fármaco. Pela mesma razão as investigações actuais em homeopatia são feitas da mesma maneira. Quando
não, diz-se que o estudo é débil, está mal elaborado e portanto o resultado não é conclusivo.
Devemos situar o efeito placebo no grau que lhe corresponde, não negar-lho ou minimizar-lho. E
o grau que lhe corresponde é o mesmo na homeopatia como na alopatia. Assim, o exagerado valor que
os detractores da homeopatia lhe dão ficará neutralizado e situado no ponto justo da ciência médica.
Como já foi dito acima sobre o efeito placebo, sabe-se
que as expectativas de um paciente com relação à eficiência de
seu tratamento têm efeitos significativos quanto ao resultado
dos procedimentos realizados. Porém, até agora, nós só falamos sobre uma expectativa positiva que gera, portanto, efeitos
positivos com relação ao tratamento empreendido.
No entanto, apesar de menos falado, existe também e
pela mesma lógica, a possibilidade de expectativas negativas
alterarem negativamente um tratamento, a isso chamamos
nocebo.
Numa perspectiva simplista, o efeito nocebo pode ser caracterizado como o efeito contrário ao efeito placebo. Numa
perspectiva mais aprofundada, pode-se definir o efeito nocebo como uma mudança negativa do quadro sintomatológico de um paciente devido a factores aparentemente inertes do ponto de vista biológico como, por exemplo, o meio psicossocial ao qual ele está exposto, substâncias inertes do ponto de
vista estrito (soro fisiológico, comprimidos inertes) e a própria crença pessoal, negativa no caso, no tratamento ao qual foi submetido. É importante ressaltar que, assim como no efeito placebo, estudos atuais sobre o efeito nocebo têm revelado a existência de mecanismos neurobiológicos que resultam, portanto, nos reflexos fisiológicos percebidos.

Esquema de acção da sugestão nocebo
Benedetti, Amanzio, Vighetti e Asteggiano
publicaram em Novembro de 2006 um estudo
que avaliou os mecanismos neurobiológicos envolvidos no efeito nocebo. Foi revelado nessa
ocasião que uma sugestão negativa pode desencadear uma resposta fisiológica por intermédio
de mecanismos neurológicos: a sugestão nocebo, tal qual denominado pelos autores, promove o desencadeamento de ansiedade no indivíduo; no estado de ansiedade, o organismo libera o peptídeo colecistoquinina (hormona/
neurotransmissor), que é um inibidor do sistema opióide endógeno de analgesia; inibindo-se o sistema
opióide de analgesia, tem-se a manifestação da dor. Dessa forma, revela-se possível a manifestação de
uma intercorrência física negativa originada de uma causa aparentemente inerte. Foi dito portanto: “é
difícil estipular qual dos conjuntos é imperativo na resposta à terapêutica homeopática”.
No final deste tema, vale ainda perguntar, (uma vez que existem muitos e grandes sucessos da
homeopatia na medicina veterinária) como se usa o efeito placebo num cavalo, numa vaca ou num
cão?

Uma nota final
Em 2009 estimava-se que a homeopatia contava com 500 milhões de utilizadores humanos. O número de animais que trata não é conhecido, uma vez que não existem dados concretos a esse respeito,
mas são certamente muitos, já que, desde o início a homeopatia foi utilizada tanto em medicina humana quanto veterinária.
A homeopatia como aliás tantas outras doutrinas, não precisa de defesa, uma vez que a sua eficácia se prova através de incontáveis seres que ajudou. Não pretende ser única e por isso não nega outras
verdades científicas. As mesmas que no entanto, lhe tentam tantas vezes diminuir o mérito, quando lho
não negam na totalidade, movidos por uma visão ainda muito reduzida do que é a ciência e o que é a
verdade científica, que interpretada por homens, jamais deixa de ser subjectiva.
Lembremos em jeito de detalhe que a verdade científica, mais aceite e que durou mais anos foi
aquela que colocou a Terra no centro do Universo, com todos os astros a rodarem em seu redor. Durou
cerca de 1500 anos e foi defendida tanto por filósofos e cientistas ortodoxos, quanto pelo clero. Todas
as teorias que contrariam o status quo, são agredidas e apelidadas de não ciência. Isto demonstra que a
ciência é um devir, não uma realidade concreta. Com o avanço das técnicas, novas coisas são descobertas, mas dependem em última análise, sempre, dos homens que as interpretam para serem validadas.
"A medicina, aliás, sofre esse destino infeliz de ser o ramo mais conservador e mais rotineiro do
conhecimento humano." Estas palavras de René Allendy (um dos mais relevantes psicanalistas da história), podem nos ajudar a perceber porque abordagens como a Homeopatia são consideradas tão heréticas.

Para os espíritas é sem dúvida mais fácil perceber, que os medicamentos homeopáticos com dinamizações mais elevadas e por isso mais
imateriais, por serem mais energia que matéria, mais facilmente ajudam
no tratamento de causas mais profundas das moléstias humanas, uma
vez que conseguem actuar ao nível do perispírito também ele, de natureza semi -material.
É também mais fácil compreender a actuação das moléculas da
água como condutores de substâncias salutares, como aliás está na base
da fluidoterapia. Que no entanto não são coisas iguais, actuando a homeopatia a um nível um pouco mais material que esta.
Sem qualquer tipo de dúvida todos os mecanismos presentes na homeopatia poderão ser explicados por uma ciência humana mais humilde e esclarecida, até lá seria no mínimo justo que a mesma reflectisse num dos mais belos e sábios pensamentos do grande cientista Carl Sagan: A ausência da evidência, não é a evidência da ausência.

Paulo Mourinha é doutorado em medicina homeopática
Trabalhador espírita no Centro Espírita Casa do Caminho, Lisboa
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Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

II
É tão ruim falar de coisas tristes…

outro jeito de ser.
Que sonhos terá Sebinho?

(A inversa, ser triste falar de coisas
Pessoas há que nada sonham: o presente é aceite tal como surge e o futuro é o dia
ruins, também é verdadeira.)
que se vive, com alguma aflição, ou alguma
Dói na alma de quem as fala. Falar de
alegria, suplementar.
seu Monhé, apesar de ser também criatura divina, é, no seu estado atual de evolução, falar
Pessoas outra há em que os sonhos,
que são esperanças e anseios para o futuro,
de coisas tristes.
não passam de realidades do passado que no
Pois seu Monhé estava naquela idade
presente não podem ter continuidade, por desem que muitos homens sentindo fugir-lhes o
merecimento.
viço, intentam perpetuá-lo sugando-o nas menininhas como se fora um elixir de juventude.
São mais facilmente realizáveis os soNum tempo ou noutro, todos vivemos equívo- nhos de bens espirituais que os sonhos de
cos; seu Monhé, ao viver intimamente o equí- bens materiais, porquanto aquele que quer revoco de que alteraria o caminho natural da de- almente conquistar a humildade, por exemplo,
crepitude com o vigor das energias alheias, pode contar com a ajuda certa de Deus, pordeu asas ao devaneio indevido e alimentou-o que a humildade é um bem efetivo que perducom o boato que corria de que Sebinho se en- rará para todo o sempre, produzindo a felicidatregava facilmente. Desse modo, enquanto que de, ao passo que aquele que quer conquistar a
para Sebinho e Sericotico o correr do tempo felicidade através a posse de bens que permitrouxe o cimentar da amizade, para seu Monhé tam a única satisfação de desejos e necessidatrouxe o desvario. Por mais sol que estivesse, des, não conte com a ajuda de Deus, porque
sempre via Sebinho de camisolinha colada pela esse não é um bem efetivo que dure para semchuva ao corpo.
pre, tão pouco produz felicidade.
Outras coisas tristes, fruto de também
equívocos, poderiam ser faladas. Mas a necessidade de reparação de erros origina compromissos espirituais que, se cumpridos, produzem coisas boas.

Sebinho está no primeiro grupo de pessoas. Nasceu, sabe que há de morrer. Enquanto isso, se tiver de que comer e saúde, tudo o
mais está bem. Não tem inquietações metafísicas, não mede as consequências. Não é um
espírito mau; é um espírito ignorante.

Seu Monhé tem inquietações metafísiA fidelidade a um compromisso espiritucas e mede consequências. Porém, é de pendor
al, nado da necessidade de reparar erros nascúpido e sensual, e as circunstâncias favorácidos de equívocos, é o que está por detrás da
veis à cupidez e à sensualidade para lá o encaobra de assistência da Casa de Maria-Preta.
minham, seguindo um rumo que lhe é natural.
À parte os poucos espíritos missionários, o grande número dos que se esforçam no
amor são espíritos altamente endividados a
A estas três personagens, Sebinho, Seriquem a palavra do Mestre finalmente tocou. cotico e seu Monhé, devemos, em abono da
Em estes, o arrependimento não se limita às verdade da vida, e dos factos, juntar-lhes algupalavras; em estes, o arrependimento vira ac- mas outras, com menos carne. Aliás, sem carção. Maria de Magdala não somente chorou; ne, mas vinculadas aos três: uns, por afetos;
Maria de Magdala fez do arrependimento uma outros, por desafetos.
doação a Deus e ao próximo. É isso aí. O amor
que apaga uma multidão de pecados não tem

Deixa de ser novidade a presença habitual destas entidades desencarnadas junto dos
que estão em trânsito carnal; por isso, dispensamo-nos de mais explicações sobre. Introduzimos esta nota para que bem situemos quando surjam.

dores que, por ela seguindo, certamente encontra.
Deus não quer a morte do ímpio; por
isso, tendo embora de pagar-se até o último
ceitil, é sempre possível evitar contrair novas
dívidas e, até, tornar bem mais leve o fardo.

Sericotico não é um santo (não há sanE podem surgir já.
tos em Januária) mas está em renovação acelerada. E esta é uma oportunidade pedida –
Surpreendemos seu Monhé a dirigir-se
vamos agora sabê-lo – para ajudar Sebinho.
para o rio, o rio São Francisco, com um acomNão há acaso, não é?
panhante que ignora, e ouvimos o que lhe diz e
até ele chega sob a forma de indução mental e
que tem por serem seus pensamentos.
Jacira, mais conhecida por Cirinha, diSim, fala-lhe de Sebinho, de quanto é rige a Casa de Maria-Preta com mão de ferro,
apetitosa, e arranja-lhe desculpas para que como às vezes usa dizer-se. Não que não tenha
possa consumar a satisfação dos apetites. E bom coração; apenas faz cumprir regras. A
sugere-lhe artimanhas de como agir para atin- disciplina é fundamental para que se atinjam
gir os objetivos sem violência. Porque seu Mo- os objetivos maiores, que consistem no aprinhé tem alguns escrúpulos: quer a menina, moramento individual. (Não se aprimoram comas quere-a voluntária.
letividades, aprimoram-se indivíduos. A soma
dos indivíduos é que faz a coletividade.) QuanParece-nos que esta entidade mais quer
do cada um não consegue impor a si próprio
atingir Sebinho do que seu Monhé, mas tamregras, é dever de caridade que terceiros mais
bém nos parece, pelo mau aspecto, que lhe doesclarecidos as imponham. Evidente que rebra o gozo, se isso é gozo, se puder de uma só
gras fundadas em princípios de amor. Os tiravez prejudicar dois em vez de um.
nos não amam.
Sim, aqui seu Monhé é um incauto por
quem poderá vir o escândalo. Sim, Sebinho
tem lá atrás umas traições para com essa entiUma das regras da Casa é nela não endade.
trarem homens, inclusive o padre, que é homem. E Cirinha também não é fã incondicional
Ah!, mas eis que ali está Sebinho!
de padres, sendo embora religiosa em seu coFaz, da margem, companhia a Sericoti- ração. Uma coisa não implica, nem invalida, a
co, que nada. Seu Monhé percebeu isto (esta outra.
ligação entre a criança e a adolescente) e não
Se pode evitar-se que as pessoas murquer ser visto. Algo lhe diz – o companheiro
murem, evita-se, pese sempre haja quem teinvisível disse-lho – para não se mostrar.
nha que dizer. Os olhos são o espelho da alma,
Quando a intenção não é boa, a tendência inamas a língua também. Jesus já o houve dito.
ta é esconder. A não ser que seja refinado ator.
Os caluniadores têm o livre-arbítrio de o ser –
Sericotico é uma boa influência. Ele e e esse é já um exclusivo problema deles.
seu amigo espiritual por momentos promoveAs albergadas na Casa cuidam de si e
ram uma diminuição da ação nefasta sobre
da própria casa, e não estando incapacitadas
seu Monhé e este viu-se um sexagenário sem
só têm direitos, como o de comer, se cumpriqualquer atrativo para uma menina e, com um
rem os deveres. Os jogos têm regras. Só joga
certo enjoo, afastou-se de regresso a casa.
quem quer, mas quem quer jogar tem de cumprir as regras. Não há coitadas: há necessitaDeus que é efetivamente Pai, não deixa das de educação e a educação mais elementar
nenhum filho ao abandono, nomeadamente na é a disciplina. Quando a indisciplina dos penaltura das maiores provas. Dado que a atitude samentos e dos sentimentos se impõe aos atos,
mental de Sebinho não proporcionava melho- começa-se por disciplinar as ações para que
res apoios por parte dos benfeitores espiritu- por força desta pressão exterior se faça o tenais, a providência se encarregou de lhe tornar tame da disciplina interior. Tem que começarpróximo o recurso Sericotico, cujo teor vibrató- se por algum lado para que haja santos em Jario podia eventualmente modificar o teor vibra- nuária.
tório de Sebinho e esta desviar-se da rota de

Como lugar-tenente de Cirinha temos em esse tempo, ajudaram a encher-lhe os coJandira, analfabeta e preta. Entendem-se as fres.
duas sem palavras. A lealdade absoluta de
Jandira para com Cirinha vem, pelo menos,
CONTINUA
do tempo em que Dom João V (que será feito
dele?) era rei de Portugal e dos Algarves e o
ouro do Brasil lhe enchia os cofres. As duas,

Não sei dizer lá muito bem os sentimentos
Porque o sagrado vive no silêncio.
Queda-se assim, como a minha boca
Quando o meus olhos pousam nos teus.
Ou os teus nos meus, não sei lá muito bem
Quem silencia primeiro.
E ficamos assim, em sagrada tensão
De sentimentos por verbalizar.
Eu não sei lá muito bem se os quero dizer,
E tu, como também não os dizes,
Quererás ficar com o coração a arrebentar –
Mas em silêncio, só a olhar.
Dois tolos, é o que somos.
Dois tolos em silêncio
Na extasiada audição do sagrado.
Anna/aps

AMOR E CRENÇAS – SUA INFLUÊNCIA NAS AFLIÇÕES

Como mudar o ciclo de causas e efeitos dolorosos? Jesus afirmou que boas ações impedem ou
anulam efeitos negativos quando disse: “Muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem
pouco se perdoa, é porque pouco ama” (Lucas 7:47) ou ainda “O amor cobre a multidão de pecados” (I Pedro 4:8)
Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é,
resgatou a multidão de pecados, não a punição ou o castigo.
O sofrimento na nossa vida apenas serve como “transporte das almas” de regresso ao amor, de
onde saímos, fruto da Paternidade Divina. A função da dor é apenas ampliar horizontes para que vislumbremos os caminhos amorosos do equilíbrio.
Se temos a oportunidade de transformar as nossas ações e alterar nosso futuro para melhor,
agindo por amor, porque esperamos? Essa mudança rapidamente atrairá para junto de nós pessoas e
situações harmoniosas que simplesmente nos levarão a avançar mais e melhor, com menos sofrimento
e maior felicidade.

Arlindo Pinho

BIBLIOGRAFIA:
Biblia Sagrada
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Em Torno do Mestre - Vinicius

NOTICIÁRIO DE JUNHO
31/05: Lurdes Lourenço palestrou no Centro de Cultura Espírita mar de Esperança, Ílhavo

02/06: Reunião do Conselho Geral , FEP

03/06— XVI CONCESP,
Viseu

07 a 13/06: presença na Mostra Municipal de Artesanato

07.julho.2012
15:00 -19:00

Instalações da ACBMI. Entrada livre e gratuita

19/06: Carla Vieira palestrou na Associação Cultural Porto de Abrigo, Ílhavo

