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Numa sociedade em permanente mutação, tão rápida quão contágica, é natural
que os conceitos, por natural consequência, sofram também uma aproximação dos seus
significados. Esta resultante sequencial própria das línguas vivas enriquece o léxico e, com isso,
aproxima e estreita laços entre as doutrinas, principalmente naquilo que até então era ponto de
divergência.
Assim se percebe que a aproximação humana é, antes de tudo, uma convergência
linguística, lembrando que dizemos o mesmo segundo modos diferentes.
O ecumenismo e o inter-religioso são disso um exemplo. Podemos viver na casa de uma
espiritualidade com a mesma raíz e, nesse caso, ecumenismo significa o encontro entre os vários
pontos de vista em torno de uma mesma organização-mãe. Se tomarmos como exemplo o
Cristianismo, o encontro ecuménico seria a reunião de todas as igrejas e de todos os grupos
cristãos. O mesmo se verificaria para as outras religiões.
Mas se entendermos que a casa, ou a habitação, já não é o grupo com uma raíz comum,
mas o próprio planeta, então o ecumenismo já não pode ser o diálogo entre os seguidores de uma
espiritualidade com a mesma raíz mas um diálogo mais abrangente, extensível ao inter-religioso.
Além disso, as origens da espiritualidade estão na Natureza. As cosmogonias fazem parte
de todas as doutrinas; aprendemos que criou Deus primeiro o céu e a terra que, informe e vazia,
foi preenchida com a diversidade estonteantemente fantástica de apresentações da vida.
Ora a problemática das origens é o grande mistério para a Humanidade. Fonte inigualável de ritos,
razão de ser dos profetas, raiz de fórmulas e preceitos religiosos, uma cascata inesgotável de onde
brotam sem cessar religiões, fés, dizeres, preceitos, adorações. Podemos dizer que cada ser
humano é, em si mesmo, uma forma de religião, pois é portador, em si mesmo, do mistério das
origens, da vida bem como da capacidade de adoração.

Os que temem o ecumenismo como diálogo inter-religioso porque se perde a verdade de
uma doutrina, não confundam os fundamentos doutrinais com a Verdade absoluta que é Deus.
Vivemos paredes-meias com o diferente desde sempre. Este não é mero fruto da globalização
característica dos nossos dias. O ser humano antes de ser sedentário foi nómada e, como ser de
relação que é, progrediu através de influências partilhadas. Por exemplo, o que seria do
Cristianismo sem as suas fontes judaicas, gregas e romanas? Sem a sua ligação ao Paganismo
através dos cultos da Natureza, das curas milagrosas que tantos rios de tinta fizeram correr, e
ainda fazem? Sem a sua história emancipadora, que, sem dúvida, podemos pôr em causa, como
por exemplo a cisma que levou à separação da religião-mãe, o Judaísmo? Então os encontros, os
diálogos inter-religiosos não serão uma mais-valia em prol da paz? Não será uma forma de
repensar as origens, a descoberta de que temos todos muito mais em comum do que de
pensamos?
Há quem chegue ao ponto de dizer que uma paz nestas condições não interessa. Pois é, há
quem ainda não compreenda que a Paz é a maior forma de fé que existe, a maior religião, o maior
expoente de progresso civilizacional. Sem paz, a religião é mero discurso oco, vazio de
sentimentos nobres, desprezível porque empobrecedor de uma linguagem cujo Verbo significa
Criação e não destruição, morte, dor, insensatez, frivolidade.
Não façam da fé um devaneio, nem da religião uma vaidade. É na humildade que se criam
os grandes momentos do espírito. Enquanto não se perceber que “a minha religião é um caminho
transitório, numa existência transitória, numa estada de uns escassos anos, meras dezenas, que,
para alguns nem isso; que a minha religião está dependente do momento histórico e que a
mesma muda de discurso consoante o desenrolar da História,e que, dessa forma, o mesmo se vai
tornando diferente a cada dia que passa; que a minha religião e eu dependem de factores
externos, que se nos impõem e que entram, não raro, em recta de colisão com toda uma vivência
interior, e cuja luta pouco ou quase nada dominamos,” então, certamente, o outro é fonte de
temeridade, com tudo o que ele representa.
A humildade é a procura desse outro num propósito evolucionista que significa, entre
outras coisas que o Leitor queira acrescentar, a alegria de se verem, de se olharem e dizerem
milhentas coisas que estão por dizer. A humildade não conhece o mais e o menos. Estamos todos
no mesmo patamar uma vez que somos todos habitantes do mesmo planeta. O ecumenismo é
um dos seus filhos.

Reflexão
de fim de
Ano
António Soares

Uma maneira para mantermos nossa mente sadia, é sem dúvida a reflexão. Podemos refletir sobre tudo: o
trabalho, a família, nossos relacionamentos, nossos divertimentos, mas é acima de tudo, sobre nós que
devemos refletir. Se tudo o que fomos fazendo ao longo do ano, foi para nós de utilidade.
Assim, amigos, findo mais um ano em nossa experiência terrena, somos convidados à reflexão, uma
espécie de balanço de fim de ano. Se tivéssemos seguido o exemplo de St. Agostinho, de ao fim de cada
dia fazer o exame de consciência, se a cada ação ou atitude nossa refletisse-mos se era boa ou má, para no
momento seguinte estarmos seguros de agir em conformidade com o que nos convém, agora tudo se
tornaria mais simples, pois chegaríamos ao fim do ano com nosso balanço feito, e já prontos a iniciarmos o
novo ano dando continuidade a nossa transformação interior.
Mas, como por norma somos um pouco preguiçosos, o balanço de cada dia o vamos adiando, e eis que
num abrir e fechar de olhos, o fim de ano está à porta, e de balanço nada. E agora? Como fazer o balanço
de todo um ano percorrido por entre prados e mouteiras? Se vasculharmos bem no fundo de nossa
consciência, acabamos por trazer à tona o filme de tudo o que fomos fazendo ao longo desse tempo. É aí
que devemos estar lúcidos para sermos capazes de separar o que de bom fizemos, daquilo que nos trouxe
dissabores, para assim darmos inicio a mais uma etapa de nossa existência, com vontade de corrigir os
erros passados, num novo ano que se inicia.
A cada ano que passa dizemos sempre: Ano novo, vida nova. Mas se não partir do interior de cada um de
nós, essa vida nova fica somente no propósito, pois nada mudará, e lá estamos nós de novo no fim do ano,
com propósitos de mudança, fazendo com que o ciclo se repita a cada ano que passa.
“ O segredo da mudança é focar toda nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo
“. (Sócrates)
“ A vida passa depressa, Senhor, o tempo corre veloz. Os dias sucedem-se ininterruptamente. A
vida é cada vez mais agitada. Não há tempo para mais nada. É preciso correr para acompanhar.
Mas hoje queremos parar um instante para falar convosco, Senhor, pois um ano novo é uma
etapa nova que começa. Hoje os nossos pensamentos são de gratidão. Seria difícil enumerar os
benefícios recebidos até o dia de hoje. Queremos também pedir perdão, pois nem sempre
levamos a vida a sério. Muitas vezes deixamos de cumprir nossas obrigações. Falhamos
tremendamente nas relações com os outros. Perdoai-nos, Senhor. Com o começo do novo ano,
queremos iniciar uma vida nova, uma vida mais autêntica e mais sincera. Acompanhai-nos,
Senhor, em cada dia. Firmai nossos passos no caminho do bem. Derramai a paz nos nossos
corações para que possamos construir um mundo novo, onde reine a paz, a justiça e a
fraternidade, onde se luta para acabar com a miséria, para aliviar os sofrimentos alheios. Assim, a
vossa presença marcará cada vez mais o nosso mundo. Fortalecei-nos, Senhor, na luta e guiai-nos
hoje e sempre “.
Um bom ano para todos com muita paz e amor

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

29. O magnetismo é bênção em mãos de humildade e amor, assim o sussurraste a uma
dúzia. Mas já com o olhar a abarcar o horizonte proclamaste a verdade última da filosofia e da religião:
«Ide e ensinai. Curai os enfermos, limpai a lepra moral, libertai obsidiados e obsessores, ressuscitai os
mortos para a vida espiritual. E dai de graça o que de graça recebeste.»
O segredo do sucesso ocultava-se no sussurro, porque o sussurro é som de conhecimento e
voz de comando do homem espiritualizado. Assim, a dúzia a quem sussurraste fez-se ao mundo a cumprir
o mandato; os outros, voltaram para trás desanimados com o fracasso. Os que não conseguiram foram
homens de pouca fé, porque falhos de conhecimento.
Ide escutá-lo, ide escutar Yeshua, o Mestre, que continua a sussurrar no cimo do monte,
onde o ar é rarefeito. Ouvireis a sua voz e partireis para o mundo, necessários ao próximo e felizes para
vós.

30. Quando Bartimeu sentiu Yeshua, sentiu na verdade o Filho de Deus. Uma forte
comoção o tomou e as lágrimas não pôde sopitar. Jorrando em abundância, carregou-as toda a energia
da renovação e da descoberta. Quando as glândulas serenaram, Bartimeu verificou, surpreso, exultante,
intrépido e definido que tinha recuperado a vista, perdida num escândalo qualquer e agora achada num
resgate cumprido.
Nascera um homem novo, um homem que não mais iria enterrar mortos. Se o pecado
morre, que o devorem os lobos.
E assim Bartimeu, renascido, ficou para a posteridade como símbolo e exemplo de todos
os que morrem para as trevas e nascem para a luz.

31. Felizes as crianças e as mulheres que te amaram sem receios e com
espontaneidade.
Felizes desde logo foram porque cedo se aperceberam do reino de Deus que
traziam, ainda que embrionário, no coração.
Felizes as crianças e as mulheres que desde a primeira hora te seguiram, porque
jamais deixaram de o fazer e pelos séculos adiante foram os teus missionários e os teus
mártires.
Felizes as crianças e as mulheres, porque por essas deste graças ao Pai, que lhes
revelou os mistérios contidos na tua pessoa.
Abençoadas as crianças que te levaram artefactos como prendas e as mulheres
que choraram a teus pés, pois não tiveste que ser tu a lavar-lhos para entenderem o valor santo
da humildade.
Ah!, que sempre possam ir a ti as criancinhas – e suas mães.

32. Vieste para aqueles que sabem que precisam de algo maior que eles
mesmos. Diminuídos por palácios e honrarias, por invejas e cobiças, algo invisível lhes
demonstra que essa não é a finalidade e tão pouco o bem maior.
Vieste para aqueles a quem uma qualquer limitação ou forma de sofrimento
desperta para uma realidade que transcende a fragilidade orgânica e a existência transitória.
Na verdade vieste para todos porque todos são insuficientes em si próprios, mas nem todos
estão capazes de o reconhecer.
Mas tu estás aí, como aquele farol que se há de avistar quando vencido um
pouco mais do interior e nocturno mar bravio.
Um dia, como na barca no lago todos dirão «Socorre-nos, Senhor, que
soçobramos!» e tu lá estarás a acalmar a tempestade para que os viajantes algures no caminho
que vai do átomo ao arcanjo sosseguem e prossigam confiantes a caminhada.
Vieste para todos e cada um e ficarás connosco até que nos reúnas sem que
nenhum se perca nos acidentes da viagem. Depois, cumprido esse desígnio do Pai, ainda que
cada um siga diferentes destinos jamais deixaremos de te amar.
Como são felizes aqueles para quem já chegaste!

A Espiritualidade na prevenção e cura da droga
Por João Passos Gonçalves

a.
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Inteligência Emocional. Quociente Emocional (QE).

Se a Inteligência Intelectual fosse a única, ou a natureza dominante da Inteligência no
ser humano, certamente o problema do vício teria sido radicalmente reduzido, após a
comprovação pela ciência dos danos que ele causa, já que, racionalmente, isso demonstra
que deixa de fazer sentido continuar a repeti-lo.
O que acontece então, para o homem ignorar a racionalidade e permanecer viciado?
De onde vem a força motriz que se opõe à racionalidade?
Após os estudos de Binet e Simon e ao longo do século passado, vários cientistas
estudaram o cérebro com maior detalhe. Não os satisfazia a ideia de que uma massa tão
grande de neurônios estivesse apenas dedicada à racionalidade. Onde, então, estariam
localizadas as emoções e a busca do prazer no nosso cérebro?
Egas Moniz, cientista português, ganhou um prémio nobel pela descoberta de uma
técnica cirúrgica chamada leucotomia ou lobotomia pré-frontal, na primeira metade do
século XX, com a qual conseguiu tratar os seus doentes com esquizofrenia violenta. Ao
romper a conexão entre os lobos frontais, na base do cérebro, seus pacientes acalmavam
seus comportamentos violentos, mesmo que ficassem com apatia, o que diminuía a sua
qualidade de vida. Apesar desses efeitos colaterais, a localização do circuito de prazer na
base do cérebro foi então comprovada ...

Passados alguns anos, quando a ciência já havia descoberto e desenvolvido a Tomografia
Axial Computadorizada (TAC), através da emissão de positrões (PET), o professor Michael
Persinger, professor universitário canadiano, desenvolveu um capacete com elétrodos e
pediu aos seus pacientes que, ao entrar no tubo da máquina do TAC , experimentassem
diferentes sensações, da alegria à tristeza, procurando visualizar no écran da máquina as
diferentes áreas do cérebro que iam sendo iluminadas. E ele confirmou que isso estava
acontecendo, enquanto os seus pacientes experimentavam essas diferentes emoções.
Mais ou menos na mesma altura foi publicado na revista Forbes, um artigo que concluía
que os mais bem-sucedidos na vida não eram aqueles que detinham o QI mais alto, mas
aqueles que conseguiam aliar a um bom QI uma boa capacidade de se relacionar em
sociedade. É comum que pessoas com QI muito alto se isolem dos outros e se concentrem
apenas no seu estudo e trabalho.

O neurocientista americano Daniel Goleman reparou neste artigo, combina-o com os
resultados da pesquisa de Persinger e escreve o livro "Inteligência Emocional" (Goleman)
caracterizando esta nova natureza da nossa inteligência, a que também associa o Quociente
Emocional (QE) . Essa natureza da nossa Inteligência é um verdadeiro motor, que nos pode
transformar em heróis ou levar a cometer os maiores erros, ignorando tudo o que nosso
Quociente Intelectual nos sugere. Neste livro podemos encontrar vários exemplos que
provam isso. Por exemplo, é o uso indevido dessa inteligência que nos leva a tomar mais do
que uma bebida para além do limite estipulado para a condução de automóveis, quando nos
convidam a apenas mais um, antes de deixar a tertúlia com que os estávamos tomando. O
QE convida-nos a ser cordiais, empáticos e, embora saibamos que já devemos estar no
limite, sobrepomo-nos à racionalidade, tomamos a última bebida antes de conduzir, e
acabamos tendo um acidente, ferindo outros, eventualmente...
O famoso filósofo Sócrates tinha já descrito a Inteligência Emocional, de forma implícita,
quando afirmou: "Qualquer um pode ficar furioso, é fácil, mas zangar-se com a pessoa
certa, na intensidade certa, na hora certa, pelo motivo certo, e da forma correta, isso não é
fácil! "
Como podemos então usar essa inteligência no nosso problema com a droga?

Muito do que achamos que sabemos sobre o vício está errado. Se, por exemplo,
fraturarmos a anca, levar-nos-ão para um hospital e receberemos doses de diamorfina,
durante umas semanas ou até meses. A diamorfina é heroína! É, na verdade, uma heroína
muito mais forte do que a que qualquer viciado poderia adquirir nas ruas, porque não está
contaminada com as substâncias que os traficantes diluem nela. Há pessoas recebendo
doses de heroína, agora mesmo, em hospitais. Então, seria esperado que pelo menos alguns
deles se viciassem. Mas um estudo aprofundado foi executado e demonstrou que isso não
acontece! A nossa teoria tradicional acerca do vício vem de uma série de experiências
realizadas no início do século XX. A experiência que suporta as conclusões desse estudo é
simples:
Pegamos num rato e colocamo-lo numa jaula com duas garrafas de água. Uma tem apenas
água e a outra, uma mistura de água com heroína ou cocaína. Em quase todas as repetições
da experiência, o rato fica obcecado pela água misturada com a droga e retorna para mais e
mais, até que se mata de overdose. Mas nos anos 70, Bruce Alexander, professor de
psicologia, notou algo de estranho nesta experiência... O rato tinha sido colocado na jaula
completamente sozinho. Ele não tinha nada para fazer, a não ser drogar-se.
O que aconteceria, perguntou-se ele, se tentássemos de forma diferente? Assim, ele
construiu o "Parque de ratos" que era basicamente um paraíso para ratos. Era uma jaula de
luxo, onde os ratos tinham bolas coloridas, túneis para correr, muitos amigos para brincar,
e poderiam tem muito sexo. Tudo o que um rato poderia desejar ter numa aldeia de ratos e
também as garrafas com a água drogada e a água pura. E agora o resultado fascinante... no
"Parque de ratos" os ratos quase nunca beberam água drogada, nenhum a bebeu
compulsivamente, nem sofreu overdose. Mas talvez fosse algo que só acontece com ratos,
não será?

Bem, na verdade já se fez esta experiência com seres humanos, embora de forma não
intencional, a Guerra do Vietname! 20% das tropas americanas no Vietname usavam muito
heroína. As pessoas em casa, nos Estados Unidos da América, estavam realmente em pânico,
porque pensavam no que seria ter centenas de milhares de viciados em drogas nas ruas,
depois do seu retorno a casa. Mas um estudo começou a ser feito sobre os soldados quando
eles voltaram e que conduziu a resultados surpreendentes: 95% deles não se submeteram à
reabilitação, nem sequer apresentaram sinais de abstinência e simplesmente pararam de
drogar-se quando voltaram para casa! Se acreditarmos na velha teoria do vício, isso não faz
sentido. Mas se acreditarmos na teoria do Prof Alexander, então faz muito sentido. Porque
qualquer um de nós for colocado numa selva, num país estrangeiro, onde você não quer
estar e é forçado a matar para não ser morto, a qualquer momento, a heroína é uma boa
maneira de ocupar o seu tempo. Mas se você voltar para a sua casa, com seus amigos e
familiares, é o equivalente a ser retirado da primeira jaula e ser colocado num "Parque de
ratos ", mas para humanos. Não são os produtos químicos: apenas sua jaula! Precisamos
pensar sobre o vício de forma diferente. Os seres humanos têm uma necessidade inata de
criar laços e se conectar. Quando estamos felizes e saudáveis, formamos laços com as
pessoas ao nosso redor. Mas quando não podemos, porque estamos traumatizados, isolados
ou derrotados pela vida, formaremos laços com algo que nos dê algum alívio. Pode ser
consultar o nosso telefone sem parar; pode ser a pornografia, jogos de vídeo, Reddit, jogos
de azar, ou pode ser a cocaína ... Mas vamos formar vínculo com alguma coisa, porque essa é
a nossa natureza humana.

Em resumo, como devemos usar nosso QE na prevenção e cura do vício?

Evite isolar-se dos outros, para não sentir a necessidade de se conectar com
substâncias químicas ou outro tipo de vício e, se já estiver viciado, tente
substituir essa conexão ligando-se a amigos e familiares, não adictos, e enfrente a
permissividade social.

Como usar a Inteligência Emocional ou Quociente
Emocional (QE) no vício da droga.

continua

Arlindo Pinho

Converter-se, é transformar-se, mudar de crença ou neste caso, crer em algo que não cria ou que desconhecia,
reconhecer e aceitar algo que o ajude a transformar-se para melhor.
Aqui, quando falamos em conversão, falamos principalmente da conversão do homem á realidade espiritual, á
crença na sua própria essência, ao que ele é em realidade, um ser imortal, que é espirito e não apenas um
aglomerado de matéria.
Jesus, aquando da sua passagem pela Terra, veio exatamente lembrar-nos do que somos em realidade e ensinar-nos
como caminhar seguros nesse percurso progressivo que temos para fazer, o único caminho real da nossa vida como
espíritos imortais.
Ele disse-nos claramente que teríamos que ser perfeitos, e só por grande ignorância pode alguém pensar que
consegue alcançar a perfeição durante apenas uma vida física na Terra, ou então, não tem qualquer noção do que é,
em realidade, um Ser perfeito, e nesse caso, podemos propor que se comparem a Jesus, e assim, terão já uma visão
mais real do grau de pureza que terão de alcançar na própria vida. Se conseguirem esse feito, apenas durante uma
vida na Terra, então teremos que ser nós a reconhecer que estamos equivocados. Mas desengane-se quem imaginar
que o consegue, pois nem o próprio Jesus o conseguiu. Já passamos por muitas existências na Terra e teremos
muitas mais ainda para passar, antes de conseguirmos sequer aproximar-nos da perfeição do Mestre, quanto mais
atingir tal patamar.
Assim sendo, a reencarnação é também uma realidade, na qual, teremos que crer. Para quem não tem estado
atento, podemos dizer que a própria ciência já a comprovou, é só pesquisar. Deixemo-nos por isso de ilusões e falsas
crenças, em religiões que apenas estão interessadas em dinheiro e poder, deixemo-nos de ser vaidosos e
orgulhosos, achando-nos muito importantes, pois poderemos até parece-lo perante os homens, mas na realidade,
ainda estamos todos pouco acima de seres primitivos.
Jesus demonstrou-nos pelo ensino e pelo exemplo, a vida do Espirito, Ele falava ao espirito e não ao corpo do
homem, e por isso, as palavras de Paulo quando disse: ”Só o homem espiritual entende o que é espiritual”.
“Quem tiver ouvido de ouvir oiça”, alertava também o Mestre, sempre que falava em público para passar os seus
ensinamentos. Ensinamentos esses, que eram para ser entendidos a nível espiritual e não físico, pois quem via o
homem apenas como um ser carnal com um corpo que, embora dotado de inteligência, tinha uma vida em tudo
muito idêntica á dos outros animais da Terra, esses não iriam entender absolutamente nada do que Jesus queria
dizer, a não ser, a aplicação direta do assunto da sua parábola, às coisas da Terra.
Quando Jesus disse aos discípulos: “Ide, ensinai, curai, expulsai os demónios e batizai. Aquele que crer e for
batizado, será salvo”. É mais um exemplo das palavras de Jesus ao espirito, que foram aproveitadas apenas para
usar na matéria. As religiões apenas entenderam aparte exterior, o ritual, a cerimónia. Jesus não disse que se salvava
o que fosse batizado, mas sim, aquele que cresse, “Aquele que crer”, o batismo era para o que cresse de verdade e
mudasse realmente a sua maneira de ser, seguindo a partir daí o caminho espiritual, e aí sim era batizado pelo
Espirito Santo, adquirindo acesso às forças superiores do Espirito; a partir daí, podia curar ensinar, expulsar os
demónios, como qualquer discípulo. Onde está a pessoa que agora seja batizada e possa em seguida fazer tudo isso?
As religiões apenas aproveitaram o ritual, como que, apenas isso, fosse capaz de salvar ou tornar alguém melhor, o
mais grave, é que é essa a mensagem que passam aos seus fiéis, e por isso, vemos hoje grande parte dos maiores
criminosos, serem pessoas batizadas, seja qual for a religião que o tiver feito; o batismo que hoje se faz é apenas e
só, um símbolo exterior daquilo que foi feito pelos discípulos do Mestre, e era isto que as religiões tinham obrigação
de explicar, pois não existe nenhuma, que tenha poder para fazer o verdadeiro batismo, exatamente porque
também não há ninguém que verdadeiramente esteja preparado e transformado para tal. Pode assim Jesus estar
feliz com aqueles que se dizem seus representantes?

É preciso crer, é preciso converter-se de verdade. E teremos nós algum líder religioso realmente convertido á verdade
da doutrina de Jesus? Não vamos dizer que não exista, mas serão tão poucos que facilmente os poderíamos contar
pelos dedos, de outro modo, se realmente o fossem, também já teriam transformado pelo menos a maior parte dos
homens, em homens de bem, pois suas palavras seriam condizentes com seus comportamentos e isso seriam
ferramentas infalíveis nesse trabalho, e o que neste momento vemos na Terra é o caos da moralidade na sociedade; é
a corrupção ao mais alto nível; é o crime na maior percentagem de sempre; são aqueles que tinham a obrigação de
proteger a sociedade a deixarem de o fazer, e por vezes até a ataca-la; são aqueles que deveriam ensinar as crianças e
os jovens, dando-lhe o conhecimento e cultura, a faltar a esse compromisso; são aqueles que prometeram defender a
vida em primeiro lugar, a deixarem isso em segundo plano e são aquele que deveriam promover a verdadeira justiça na
Terra, a deixarem que cada um esconda seus crimes da forma que puder. E tudo isto, apenas para obterem mais
dinheiro. Será que essas pessoas não pensam que a maioria ganha muito menos que eles? Será que a sua obrigação
não era defender estes, em primeiro lugar? Claro que existem entidades responsáveis por estes danos, agindo por trás,
e que os conseguem levar na conversa de falsas promessas, nós conhecemos apenas aqueles que dão a cara, como
sindicatos, empresários e governos, mas quem estará ainda mais por trás?
Mas voltemos ao nosso tema principal. Converter-se á Espiritualidade através da Doutrina de Jesus, implica ser capaz
de se dedicar em primeiro lugar ao espirito, e dedicar-se ao espirito não é, como pensam muitos, pôr-se a rezar
constantemente orações decoradas, pois isso também não torna alguém melhor. Dedicar-se ao espirito é um trabalho
de constantemente se querer melhorar; de aproveitar todas as experiencias e oportunidades de vida na Terra para
tirar algum ensinamento que o ajude a tornar-se um pouco melhor a cada dia.
Desenganem-se também aqueles que por terem já algum conhecimento do caminho espiritual, por conhecerem a
Doutrina do Mestre de trás para a frente e da frente para trás, de exercerem algum cargo religioso, de serem um
pouco melhores do que o comum dos homens, de não prejudicarem ninguém e até de colaborarem em atos caridosos,
que já se encontram a salvo de alguma coisa ou do trabalho de, como qualquer outra pessoa, continuar a lutar
diariamente para melhorar seus atos, suas atitudes, suas palavras e seus pensamentos. Ninguém na Terra, pelo menos
que se saiba, está em um patamar evolutivo que possa parar de se preocupar em tornar-se melhor a cada dia, e só por
grande orgulho ou vaidade (dos maiores sentimentos inferiores a vencer) poderá imaginar tal coisa.
O nosso trabalho na Terra é vida após vida, tentar melhorar a cada dia que passa, pois quando isso não for necessário,
também já não teremos necessidade de encarnar na Terra.
O diferencial do patamar evolutivo espiritual de quem aqui vive é tão pequeno entre o mais ignorante e o mais
intelectualizado, que ninguém estará conscientemente capaz de o imaginar, e por isso, a celebre frase do grande
filosofo Sócrates: “Eu só sei que nada sei”, apenas com esta pequena frase, demonstrou enorme sabedoria.
A doutrina de Jesus precisa ser mais sentida que decorada, aquele que a ela se converte de verdade, sente-a, e todos
os seus atos e atitudes se modificam, suas emoções se alteram e seu coração se enche de amor, pois o coração regista
as emoções e são os nossos atos e atitudes que vão gerar essas emoções. Quem será capaz de entender: “Amais os
vossos inimigos”, se não tiver apreendido de verdade a ética e amoral dessa doutrina; compreendido que apenas
estamos aqui para nos melhorarmos espiritualmente.
Quem apenas estudar a doutrina e não for capaz de senti-la, de converter-se á sua verdade, e isto quer dizer, passar a
gerir os seus comportamentos e a sua vida de acordo com ela, dificilmente estará preparado para guiar ou repassar as
verdades nela contidas, pois seus ensinamentos não corresponderão à sua conduta, assim como seus atos, atitudes e
até em muitos casos, as próprias palavras que usa nas suas relações em sociedade. Está já devidamente comprovado
que são os exemplos e não as palavras, que mais facilmente se apreendem e se imitam.
Por essa mesma razão (o não sentir, o não ter interiorizado, o não ter-se convertido a ela), grandes Eruditos e Teólogos
escreveram coisas sem qualquer nexo, e assim, essa teologia ensinada pelas religiões e pela qual se guiam, apenas tem
confundido os homens e afastado ou dividido os cristãos, sem ter dado qualquer consolo aos seus corações famintos
de paz e do amor, que todos procuram. A doutrina para eles, apenas foi entendida pela mente mas completamente
ignorada pelo coração, e desse modo, jamais poderá ser entendida verdadeiramente, e também por isso, impossível de
ser por eles ensinada.
Os verdadeiros convertidos são todos aqueles que após terem conhecido a doutrina, mudam todos os seus
sentimentos para melhor, afastando tudo o que é de ordem negativa ou inferior e passando a cultivar tudo o que é
positivo e bom, e não aqueles que decoram todos os textos doutrinários, sabendo de cor até os capítulos e versículos,
quem disse, quando, onde e em que data, e se envaidecem com isso. Dão importância ao que nada tem de importante,
pois quem quiser saber isso, é só consultar os livros ou a história; os verdadeiros crentes ou cristãos, são aqueles que a
cada dia se esforçam por ser um pouco melhores, e pelo mesmo motivo, nunca sequer pensam que já são bons. “Bom
só o Pai”, foi também uma resposta de Jesus. Perante isto, quem é bom aqui?
Deixemo-nos por isso de ser falsos crentes, de apenas usarmos uma mascara de crente, para escondermos a realidade
nula que somos e dediquemo-nos de alma e coração a procurar em cada oportunidade e experiencia que nos é
concedida a cada dia, aproveitar tudo o que elas nos poderão trazer de ensinamentos ou conhecimento, que possam
ser utilizados para nossa própria melhora.
Que o Mestre nos ajude a conseguir as condições, a ter o discernimento necessário e a força de vontade suficiente
para fazer esse trabalho em nós, não deixando também de nos enviar o auxílio e proteção superior, nos momentos de
maior fraqueza ou distração na nossa vida.

Ao iniciarmos o 12º ano de publicação ininterrupta do Boletim Informativo Paz-Amor-Trabalho
surge-nos oportuno agradecer a atenção e o carinho que nos têm dedicado os leitores, seja os da
edição física seja os da edição digital, e agradecer também a todos quantos ao longo dos anos têm
dado a sua colaboração escrita.
Sem uns e sem outros não faria sentido existirmos; importa-nos que tenhamos ido ao encontro dos
interesses e das necessidades da maioria, na certeza de que dentro das naturais limitações demos
sempre o nosso melhor.
Não temos a verdade mas procuramos com honestidade ir ao encontro dela; mesmo que não
conseguindo o intuito é ajudar à elevação moral e ao crescimento intelectual.
Desejando que possamos continuar a manter a vossa preferência, apresentamos os votos de um
ano de 2019 pleno de realizações espirituais.

