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“Quando uma aflição não é a consequência dos
atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa
numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome
de caprichos da sorte não é mais do que efeito da
justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias,
pois que a pena castiga sempre em correlação com
a falta.” – ESE VIII, 21

Este princípio, que se aplica a indivíduos, também
se aplica a coletividades, a regiões, a países – sabendo-se que quem constitui e habita coletividades, regiões e países está onde se lhe faz útil e necessário estar, tendo em conta a
economia divina.
É por isso que se estamos descontentes com a “crise” devemos lembrar-nos de que temos o
que merecemos, se não em consequência de atos da vida presente (e não raro há atos da
vida presente que concorrem para que a prova seja mais ferina), sem dúvida em consequência de atos de vida passada, em que seguramente não fomos inocentes.
A ira é, pois, inútil, porque não resolve; pelo
contrário, agrava.
O que minora e, quiçá, resolve, é a pacificação interior, que se obtém pela adequação
da vida que levamos às leis naturais, ou
divinas, seja de que ordem for.
Jesus saudava com a paz; ora, obtido esse
bem da maior importância estamos capazes
de orar pelos governantes, para que sejam
permeáveis às intuições dos bons Espíritos
e a “crise” não atinja o estatuto de crime.

Quem me conheceu? Meia dúzia de pessoas: a família chegada, os vizinhos – e chega.
Naquele tempo, no tempo último que estive na terra, com a força da idade na primeira metade
do século XX, numa aldeia serrana, analfabeta funcional, quem sabe do mundo quem sou?
Valha a verdade: nem me importou isso antes, nem me importa agora. Direi mais: ainda bem
que o mundo não me conheceu, nem conhece. Porque assim os meus erros e vícios passaram
despercebidos e porque ao ser desconhecida não fui tentada por seduções que os homens são
hábeis em prodigalizar. E ao ser ninguém os próprios Espíritos tentadores me ignoraram e não
vieram acicatar as minhas vaidades nem tocaiar nas minhas fragilidades.
Fui ninguém, ninguém sou. (Tomara que esta nulidade fosse sinónimo de humildade.) E não
pretendo outra coisa. Faço o que tenho a fazer, não questiono muito (não é por falta de sentido
crítico; é porque sei que o que obedeço é bom. Então, para quê pôr em causa, no meu íntimo
que seja, as orientações de quem me é incontestavelmente superior? Falo de superioridade
moral).
É esta, portanto, a minha vida. Simples na erraticidade, quanto foi simples na terra. Mas sou
mais feliz com esta simplicidade daqui, mesmo não tendo sido farsa a daí.
Mas, olha, estou em paz. Cumprirei, por isso, o que me é pedido neste tempo, neste meu patamar evolutivo.
Concluo, daí, que em cumprindo aquilo que nos é pedido, sendo que não nos é pedido mais do
que podem as nossas forças, temos paz, o mais que podemos almejar.

Maria das Regadas / aps

É dada voz aos que foram nada e ficamos felizes. Eu pelo menos fico.
Porque se fomos nada, fomo-lo apenas mediante certos conceitos de importância, que não são
necessariamente justos. São mais preconceitos que conceitos.
Nada era pastor por falta de inteligência e jeito para outra coisa qualquer. Nada era algo próximo do tolo da aldeia – e numa rara foto de antanho nota-se um certo ar idiota. Estava o senso
comum, a vox populi, certo.
Mas não menos certo é que nesse tempo, e ainda nos doutos tempos da atualidade, ignora-se
em grande escala a causa das coisas; pior, que as coisas têm causa. Por isso, Nada ainda é o
que era pacóvio, pastor por falta de jeito e inteligência para mais.
Mas, para mim, está bem assim. O incómodo que me provoca é nenhum. Porque eu sei que
não sou o que pensam que sou (esse na foto assim).
Na lei geral de que temos de pagar pelos nossos erros, simplesmente paguei pelos meus – e
ponto final. Estou (estive) meio idiota, mas não sou em meu interior idiota.
Está-se bem. Obrigado. Muito obrigado mesmo por me ter sido dada voz. Sou já um Nada
menor.
Outra vez obrigado.

… / aps

Evangelho no Lar
12/07 —“Cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao
deserto, onde esteve durante quarenta dias, e era tentado pelo diabo. Não comeu nada
durante esses dias e, quando eles terminaram, sentiu fome.” – Lc 4, 1-2
Diabo é a figura representativa dos espíritos ainda trevosos; tentadores podemos ser
ainda todos e qualquer um que somos impuros; alvo dos tentadores, todos o podem
ser; tentado é-o apenas quem quer. Por isso: Jesus pode ter sido tentado, mas daí até
ceder vai uma grande diferença.
“10/07—Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de
Deus, pois muitos falsos profetas apareceram no mundo.” – 1 Jo 4, 1
Esta uma indicação clara de que já então se ouviam os espíritos, através a mediunidade de psicofonia, mas também a advertência para a necessidade de ouvidos atentos
para discernir entre os que procedem de Deus (os que estão por bem) e os mistificadores, que tanto falam à nossa vaidade.
17/07—“Com efeito, se aqueles que fugiram da corrupção do mundo, pelo conhecimento de
Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador, se deixam de novo enredar e vencer por ela, o seu
último estado torna-se pior do que o primeiro.” – 2 Pe 3, 20
A quem muito for dado, muito será pedido. Depois de se conhecer a verdade não há
desculpa para persistir no erro. Certo que o caminho que Jesus aponta nos é difícil,
mas o que é fácil não é de Deus. Não obstante, com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave.
24/07—”De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Mas isto não deve ser
assim, meus irmãos”. – Tg 3, 10
Sim, como pode ser isto? Num momento ora-se ao Altíssimo e no momento seguinte
fala-se mal do irmão: que verdade pode ter a confissão de amor a Deus, se no momento seguinte faltamos à caridade para com o próximo? Como se pode amar a Deus que
não se vê, se não se ama quem se vê?
31/07—“”Jesus declarou: «Eu vim a este mundo para proceder a um juízo: de modo que os
que não veem vejam, e os que veem fiquem cegos.” - Jo 10, 39
Muitas vezes erramos porque não conhecemos a verdade, mas se possuímos a reta
intenção no proceder a verdade nos será desvelada: os que não veem passam a ver.
Mas se julgamos possuir a verdade e agimos com sobranceria, o orgulho nos cegará:
os que veem (que julgam ver) afinal vivem uma ilusão.

RESGATES EM FAMÍLIA
(A Lei de causa e efeito no seio do Lar)

“A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os
aproximou; também se diz, falando de uma pessoa cujo carater, gostos e inclinações não
têm nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família…” (ESE cap. IV,
item 19)

Vemos com frequência lares onde todos vivem em perfeita harmonia, se defendem e se
ajudam mutuamente, mas também vemos outros, onde a discórdia é uma constante, e ainda
outros, em que há um ou dois elementos que nem parecem da família por estarem sempre em
desacordo, e terem gostos e atitudes completamente opostos aos restantes membros, e muitas
vezes, até preferirem outras companhias que não as da sua família.
Sabemos que continuam a existir adultos dominadores, desenvolvendo expetativas em
relação ao círculo em que vivem, alterando as escolhas pessoais dos familiares desde cedo, e
sabemos que se estes não forem habituados a pensar por si mesmos, permitem facilmente que
lhes alterem as trilhas que tinham delineado e definido como metas individuais. Nestes casos,
fatalmente, se estas atitudes não mudam a tempo, estes mesmos indivíduos um dia, revoltar-seão contra as atitudes de dominância, e rejeitarão ser manipulados de novo, desenvolvendo
assim sérios atritos no lar.
Quantas vezes até a própria profissão exercida é completamente oposta á escolha pessoal
da criatura, que assim vive constantemente contrariada por ver frustrado o seu projeto interno e
se revolta, não só contra quem se intrometeu na sua vida dessa forma, mas também contra a
sociedade e contra si mesmo, por não ter lutado por tudo aquilo que desejava.
Pais e familiares, quando são adultos inseguros, superprotegem seus filhos ou protegidos
de tal forma que os tornam impotentes nas mais simples áreas, em que já deveriam ser completamente independentes. Ao obriga-los a compartilhar os seus próprios pontos de vista, mostram
um enorme desrespeito pelo outro, demonstrando ao mesmo tempo, que, talvez nem eles mesmos saibam o que querem da vida, e por isso mesmo com frequência, vemos filhos defrontando
pais e irmãos, quando se cansam e resolvem lutar contra os gestos de arrogância e intromissão
nas suas escolhas, pois no fundo,
como todos, querem ser eles a
encontrar o seu caminho e a atingir
suas metas, e se muitas vezes nada
fazem, suportando por demasiado
tempo essa conduta, é porque há um
certo medo em desagradar, pois com
frequência, deles ainda depende seu
suporte e manutenção de vida, porque na verdade, muitos ainda não
conseguem sustentar-se, nem material, nem afetivamente.

Para nós que conhecemos
a Lei de Causa e Efeito e a Lei
da Reencarnação, sabemos
que não estamos na nossa
família por acaso, e que os atritos que por vezes surgem, tem
causas em falhas e em atitudes
menos boas que tivemos no
passado, uns para com os
outros. É importante no entanto
lembrarmo-nos de que, se
fomos reunidos aqui e agora, é
porque este é o melhor tempo
para solucionarmos comportamentos inconvenientes que
tivemos, posturas de vida
intransigentes, e para promovermos a nossa transformação interior, fatores imprescindíveis
para o crescimento evolutivo da alma.
Dessa forma, justificar aversões e incompatibilidades de génio, transformando o ambiente
familiar, em verdadeiro campo de batalha, onde todos dizem ter razão e também onde todos se
dizem vítimas, é continuar no erro que já trazíamos para ser corrigido.
Não se responsabilizar pelos atos e atitudes do presente, desculpando-se com desatinos e
atritos do passado e assumindo-se como vitima ou injustiçado, é como afirmar que a Divina providencia ou a Divina Justiça, tenham cometido um erro para com a nossa existência, fazendonos renascer em ambiente que não correspondia às nossas necessidades de desenvolvimento
e crescimento espiritual, o que logicamente é o maior dos absurdos.
No fundo não são as situações que aconteceram em vidas passadas que nos complicam
os relacionamentos afetivos atuais, e sim a nossa continuidade nos mesmos velhos modos de
pensar, das nossas crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de
omnipotência. Os efeitos do presente existem por isso, e se não agimos de modo diferente,
estaremos a dar continuidade às causas, que continuarão a gerar efeitos no futuro, continuando
a servir de desculpas, como tendo origem no passado, é o funcionamento do sem-fim, pois na
maioria das vezes preferimos desculpar-nos, atirando as responsabilidades do que fazemos,
em ombros alheios ou no passado da nossa vida, impedindo-nos assim, de contribuir com a
nossa quota-parte, na eliminação de melindres, ressentimentos e antipatias no seio do nosso
próprio lar.
Por tudo isso, e para que possamos caminhar para um futuro onde todos os nossos relacionamentos sejam bons, num ambiente de plena felicidade, nos nossos futuros lares, teremos
que manter na mente um pensamento positivo e de ordem superior:
“O ontem já passou. O agora é o melhor momento para corrigir as falhas, e a melhor
ocasião para me renovar e crescer interiormente”.

Arlindo Pinho

:)
Estudos sobre o sorriso e o riso concluíram que “sorrir com frequência nos torna
objetivamente mais felizes e ativa regiões cerebrais relacionadas com os afetos positivos e as recompensas, como o lóbulo temporal do hemisfério esquerdo” (SuperInteressante, junho 2013). Concluem também que rir “faz baixar a tensão
arterial e produz dopamina no cérebro, a hormona relacionada com a sensação de prazer”, assim como tem efeito analgésico “atribuído à libertação de endorfinas, outro neurotransmissor fundamental para a atividade mental, que atenua o sofrimento” (Ibidem).
Rir, e sorrir, é benéfico, portanto, para a saúde, além de que sorrir transmite
impressões amistosas, o que beneficia as relações interpessoais.
As reuniões espíritas não têm que transformar-se em sessões de terapia pelo riso
(na vertente mais inteligente do riso, porque também há o riso das alarvidades), mas,
intuitivamente todos sabemos do poder libertador de medos, desconfianças e tensões,
e também da força atrativa e de união do sorriso; acrescendo a este saber intuitivo as
ilações científicas, e sendo o espiritismo uma natural doutrina de alegria – por tudo isto
às reuniões espíritas só lhes fica bem esse “ar sorridente” de quem vive feliz com as
propostas que veicula por palavras e por exemplos.
Se joviais, serão bem mais úteis e produtivas, porque consolarão melhor, e consolando melhor cativarão mais, sendo, desse modo, a qualidade a levar à quantidade. O
que, indubitavelmente, produz solidez.

a. pinho da silva

As perguntas da nossa vida
Sara Rodi

A vida é feita de perguntas. São elas que nos levam
a procurar as respostas. É
assim em qualquer esfera da
nossa vida.
Onde? Quando? Como?
Quem? Porquê?
Nem todos contemos
todas as perguntas dentro de
nós. Mas há pelo uma que
nos é fundamental, em cada
momento da nossa História.
Onde estou? Quando me
perdi? Como conseguirei
avançar? Quem sou e quem
tenho à minha volta? Porque sou o que sou?
A vida de hoje não nos deixa tempo nem espaço para nos questionarmos, muito menos para buscarmos as respostas que precisamos para avançar. Tudo parecer reduzir-se a um Quanto sem significado algum. Quanto tempo vivemos. Quanto temos. Quanto temos que pagar. Quanto trabalhamos.
Quanto ganhamos. Quantos dependentes temos. Quantos anos temos e quanto medimos ou pesamos.
Não creio que a Vida seja sobre o Quanto, sobretudo se nenhuma outra
pergunta existir na nossa vida. Não existe um Quanto enquanto não soubermos Onde nos situamos, Como vivemos, com Quem nos Cruzamos e o Porquê de existirmos. Somos personagens de uma História. Da nossa História. E
quem escreve uma História sabe que tem que caracterizar as suas personagens, antes de as pôr em ação. Tem de saber quem elas são e o que buscam.
Na nossa História individual, que cada um de nós escreve à sua maneira, o
mesmo se passa. Como poderemos saber para onde devemos ir, se não sabemos quem somos nem o que nos move?

Vindos de Januária - 13
Romance mediúnico

Livro II

João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

VIII
Numa noite de grilos e pouco luar, Rosa
sentou-se na soleira da porta a relaxar de mais
um dia de trabalho ao sol de julho, aproveitando a amenidade da hora tardia e da sombra
que as nespereiras fizeram para aquele lado da
casa.

algum morto ou algum anjo lhe quisesse dizer
alguma coisa, teria que o fazer em linguagem
que entendesse. Pragmática.

O pragmatismo a terá lavado a, em ocasião posterior, tentar a comunicação telepática, movida pela vontade que não pelo conhecimento, com “aquela coisa”, que regularmente
passava no céu à altura das nuvens baixas. E
“aquela coisa” deu respostas inteligentes, deseDistraída em pensamentos, viu sem lhe nhando no ar as figuras que Rosa mentalmendar importância uma luz que avançava a subir te lhe indicava.
a calçada. Depois, com mais atenção, estraE foi assim que começaram para esta
nhou a forma do que inicialmente supôs ser
mulher as coisas que muita gente ainda julga
uma lanterna, pois era uma luz demasiado
sobrenaturais.
redonda para ser lanterna e em andamento
demasiado regular para vir na mão de alguém.
“Que raio…”, pensou. Pensou e ergue-se
resoluta, pronta a defender-se, se necessário.
E a bola de luz vinha, lenta e alvinitente, à
altura que teria na mão de um adulto. Rosa
fixava-a. A adrenalina que a havia feito saltar
desaparecera, sem ordem da razão. O que
aquela luz era, ou representava, impusera-lhe
tranquilidade.

Desvendemos um pouco mais do negro
passado.

Há alguns séculos atrás, um grupo
fanático religioso, constituído sobretudo por
freiras e beatas, mas de um fanatismo próximo
da demência, fez coisas que a caridade para
com elas impede de contar. Depois de encarnações expiatórias aqui e ali, chegou a hora do
“Uma alma do outro mundo.” – e deu acerto de contas final. Por isso estão todas a
um passo em frente na direção da luz que ser reunidas, nos dois planos da vida, estejam
subia a calçada irregular devido às águas que, em que polaridade estiverem.
inverno após inverno, ia cavando buracos e
A Januária espiritual é local provisório,
levando pedras. Mas, mal dado o passo, a luz
mas adequado por ser no Brasil, país que reúsimplesmente sumiu.
ne as melhores condições psíquicas. Portugal
Voltou-lhe o medo e prudente encafuou- tem tudo para as manifestações espíritas, mas,
se em casa.
nesta data, a atmosfera política e social é muito agitada e isso repercute-se mais acima.
(Definição de casa: pedras soltas de granito seguramente dispostas umas sobre as
Mas, sim, Rosa já “convenceu” quanto
outras, no interior devidamente caliginadas ao local onde erguer a colónia Justiça e Trabapelo fumo da lareira aberta.)
lho.
Algumas noites não arriscou a saída,
mas o calor, o luar e a curiosidade trouxeramna novamente para a soleira. E outra vez a luz
veio. Agora à altura dos cumes das casas, de
sul para norte. Quando por cima de onde Rosa
estava, quase parou a piscar algumas vezes.
Logo ganhou súbita aceleração e veloz desapareceu no espaço. Rosa não ficou a tecer conjeturas sobre hipotéticos significados daquilo. Se

CONTINUA

LIBERTAR A ALMA HUMANA
(O ENSINO DO ESPIRITISMO)
“O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a
natureza do mundo espiritual, e suas relações com o mundo corporal; ele no-lo mostra, não mais como
uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da
Natureza…” (ESE cap.I, item 5.)

vém, em meio de cerimonias e rituais, onde perdem
a maioria do tempo, para no fundo espalharem
regras e sacramentos inventados por homens, que a
nada levam, seriam também hoje os primeiros a
condenar o Cristo.
As doutrinas materialistas e lucrativas vigentes à época de Kardec, ainda existem hoje. O estado
e as classes sociais dominadoras que transformavam o interesse de alguns em necessidades de
Se compararmos o tempo de hoje ao tempo todos, ainda existem também.
da chegada do Espiritismo, pelas mãos do notável
Para garantir privilégios e poder, todos os
professor e eminente educador Allan Kardec, no
meios possíveis eram usados, desde os meios de
sec. XIX, veremos que depois dele, e da luz dos ensicomunicação às escolas, para difundir crenças e
namentos que nos trouxe, através da comunicação
valores que lhes garantissem a ordem social, e seus
dos Espíritos Superiores, o Mundo já melhorou basideais como verdades de todos. Os sacerdotes eram
tante, no entanto, fazendo algumas comparações,
os donos das almas há seculos, e os destinos das
verificamos que muita coisa continua ainda teimancriaturas estavam limitados às decisões eclesiásticas
do em não mudar. Aqueles que detinham o poder
que detinham o “cetro divino”, para absolver ou
sobre as massas não queriam, como ainda hoje não
condenar.
querem, perde-lo, e não o perderiam se tivessem
Acreditava-se, à época, que as consciências
sabido aproveitar os esclarecimentos trazidos pela
Espiritualidade, mas, como no tempo do Cristo, dos homens não tinham capacidade para fazer a
aqueles que se julgam os donos das religiões, tem avaliação do certo e do errado, por isso eram manisempre muita dificuldade em aceitar qualquer ver- puladas por crenças autoritárias e arbitrárias, ditadade que contradiga algo que eles ensinam. A vai- das por homens intransigentes e fanáticos.
dade, o orgulho, para alem de muitos outros inteA missão dada às escolas e universidades era
resses, não lhes permite tal coisa, e se hoje Jesus difundir e consolidar ideologias criadas por esses
voltasse à Terra em outro corpo para recrimina-los grupos que detinham as decisões, formando conspor não estarem a fazer o que ele pediu, espalhan- ciências submissas e servis, tementes a Deus, ao Rei
do a verdade dos seus ensinamentos, que condu- e ao Estado. A crença na reencarnação estava banizem o homem à perfeição, e em vez de isso, esta- da do movimento religioso pelos concílios ecuménirem a ensinar apenas e do modo que mais lhes con- cos mais antigos.

Pensemos agora um pouco e vejamos o quanto destas coisas ainda continuam a existir, e o quanto de esforço é feito ainda por muitos, para que isso
se mantenha. A própria reencarnação, que a ciência
já estuda com muito interesse perante as evidencias
que lhe chegam, já não a nega; continua sim, a ser
negada por algumas religiões. Se aprofundarmos
um pouco o estudo do Cristianismo, verificaremos
que a reencarnação fazia parte dos ensinamentos
de Jesus; no entanto, aquelas que dizem ser as suas
igrejas, negam-na.

capacidade de raciocínio para discernir o certo do
errado. Nas nossas consciências gravou as suas leis;
paremos por isso de vez em quando para a escutarmos, e para tentarmos pela razão verificar se os
ensinos que nos passam têm razão de ser, ou
sequer, se têm qualquer lógica perante as leis do
Amor e da Justiça de Deus, que todas as religiões
dizem ser “Infinitamente justo e Bom”. Se algum
dos ensinamentos ou mandamentos não estiver em
sintonia com estes atributos de Deus, podemos logo
à partida dizer, sem medo: está errado, ou, é mentiO quanto de todas estas coisas muitas reli- ra.
giões tentam ainda manter, para continuarem a
Na época de Jesus, numa humanidade ainda
desfrutar de regalias e muitos outros benefícios pouco evoluída, Ele não podia explicar os seus ensimateriais, dominando assim as almas dos homens. E namentos senão através de parábolas, porém, aos
o quanto de colaboração ainda do poder do Estado, seus discípulos explicava o verdadeiro sentido espidando-lhes cobertura, porque também assim pode- ritual de todos os seus ensinamentos; a nós promerão obter alguns benefícios.
teu enviar o Consolador, o Espirito da Verdade, que
Felizmente, as forças do bem sempre acabam nos iria explicar todas essas coisas, e foi o que fez
por vencer, e aqueles que erram, fatalmente terão pelas mãos de Kardec, quando codificou toda a obra
que pagar pelo erro. Felizmente, que para a Justiça Espírita
Divina não importa o poder ou o estatuto social
Com os ensinos do Espiritismo, os preconceidaquele que erra, e como qualquer mendigo ou tos de classe social, cor e sexo caiem por terra, pois
pobre, o rei ou o Sacerdote terão que pagar pelo demonstra-nos que pelas sucessivas reencarnações
erro, “até ao último centil”, como alertou Jesus.
por que temos que passar poderemos habitar cor“ A sementeira é facultativa, a colheita é pos masculinos ou femininos, e pertencer a várias
obrigatória”, foi outro alerta deixado pelo Divino classes sociais cores e raças. A servidão da mulher,
Mestre, e sabemos que quanto maior é o poder e com isso, também deixa de ter razão de ser. É uma
melhores as condições, maior é também a respon- verdadeira revolução de ordem psicológica, e por
sabilidade perante as leis do Amor Maior, daí tam- mexer em valores íntimos de convencionalismo e
bém outro alerta do Mestre “É mais fácil passar um superstição enraizados nas mentes através dos temcamelo pelo buraco da agulha que entrar um rico pos, tem a oposição sistemática daqueles que psicono reino dos Céus”, significando neste caso o rico logicamente ainda são imaturos.
como todo aquele que tenha condições ou poder
para tornar o mundo ou a vida melhor e menos
sofrida e não o faz, e todo aquele que tem a missão
de espalhar o conhecimento das verdadeiras leis de
justiça, amor e verdade, ajudando a humanidade a
evoluir moral e espiritualmente, e também não o
faz, preferindo atender a interesses materiais e
egoístas, de qualquer natureza.

O Espiritismo faz renascer nas almas humanas
a compreensão da verdadeira natureza do homem,
e mostrar-lhe que o seu destino é sempre o fruto
das suas escolhas, do seu comportamento e dos
seus atos e atitudes durante a vida.

A imortalidade da alma e as vidas sucessivas
são algumas das bases sólidas que abalam os alicerces de toda a coletividade que tinha uma visão disDeus concedeu aos homens a inteligência e a torcida da Verdade Universal.

O Espiritismo vem demostrar a fraternidade
como conceção de vida real, a ser incorporada pelos
homens à medida que avançam no conhecimento
da vida espiritual. “Ama o próximo como a ti mesmo”, foi outro conselho do Divino Mestre.

O Espiritismo esclarece, sem mistérios, sem
milagres, sem dogmas; tudo tem explicação racional. Não há prémios, obrigações nem castigos divinos; cada um é sempre livre de tomar as suas atitudes, boas ou más, as consequências também serão
A doutrina Espirita é um dos métodos mais sempre daquele que as toma.
extraordinários de educação. A sobrevivência após a
Como nas leis dos homens, quem infringe
morte, a preexistência e a evolução das almas, ain- uma lei, sofre as consequências, assim é com as Leis
da são desconhecidos pela maioria dos homens com Naturais, não se trata de castigo, e sim, da conseares de superioridade, porém, o tempo certo chega- quência do seu erro, pois a lei já existia.
rá para todos, como disse o Apostolo Paulo na epísDeus deu-nos o livre arbítrio e nele não intertola aos Gálatas: …”porque a seu tempo tudo ceifa- fere, assim, também não podem ser alguns homens
remos…” (Gálatas 6:9)
a querer retirá-lo, ou julgar-se-ão eles maiores que
O tempo e o ritmo de cada um é por isso dife- Deus?
rente; chegará, no entanto, de qualquer modo, tornando-se evidente também que quanto mais demorarmos a entender as leis divinas, mais tempo teremos que passar em lugares de
sofrimento e dificuldades. “Todo
aquele que não aprende por
amor, fatalmente terá que
aprender pela dor”.

Arlindo Pinho

NOTICIÁRIO DE JUNHO

Dia 1: CONCESP 2013
Parque das Nações, Lisboa
O grupo do Francisco

A Arte Como Terapia
Dra. Eveline Carvalho Cunha

Espiritismo, Arte de Viver
Dra. Filomena Cabêdo e Lencastre

Correlações Arte-Mediunidade
Prof. Reinaldo Barros

Musical “Fernando de Lacerda”
DEpA—Divulgação Espírita pela Arte

E mais, muito mais

