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Jesus, Filho do Homem
Do senador e governador da Judeia, Públius Lentulus, que substituíu
Pilatos, para o Imperador Romano:
- Soube ó César, que desejavas informações acerca desse homem
virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta, e
seus discípulos, o filho de Deus, criador do céu e da terra. Com efeito, César, todos os dias se ouvem contar dele coisas maravilhosas.
Numa palavra, ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. É um
homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura
e tal dignidade que a gente sente obrigado a amá-lo e temê-lo ao
mesmo tempo. A sua cabeleira tem até as orelhas a cor das nozes
maduras e daí aos ombros tingem-se de um louro claro e brilhante;
divide-os uma risca ao meio, à moda nazarena. A sua barba, da mesma cor da cabeleira, e encaracolada, não longa e também repartida
ao meio.
Os seus olhos severos têm o brilho de um raio de sol; ninguém o
pode olhar em sua face. Quando ele acusa ou verbera, inspira o
temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores é afável e benévolo.
Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas muitas vezes foi visto chorando. As suas mãos são belas como seus braços, toda gente acha
sua conversação agradável e sedutora. Não é visto amiúde em público e, quando aparece, apresenta-se modestíssimamente vestido. O
seu porte é muito distinto. É belo. Sua mãe, aliás, é a mais bela das
mulheres que já se viu neste país..
Se o queres conhecer, ó César, como uma vez me escreveste, repete
a tua ordem e eu te o mandarei. Se bem que nunca houvesse estudado, esse homem conhece todas as ciências. Anda descalço e de cabeça descoberta. Muitos riem, quando ao longe o enxergam; desde que
porém. se encontram face a face com ele, tremem e admiram-no.
Dizem os hebreus que nunca viram um homem semelhante, nem
doutrinas iguais às suas Muitos creem que ele seja Deus, outros afirmam que é teu inimigo, ó César. Diz-se ainda que ele nunca desgostou ninguém, antes se esforça para fazer toda gente venturosa.

Cantai um hino à vida,
A Deus prestai o louvor;
Tomai o exemplo do Senhor,
A todos amai sem medida.
Aspirai ao bem e erguei
Toda a obra que sonhais;
O trabalho nunca é demais
Se vos rege essa nobre lei.
Não vos é pedido mais
Do que podem vossas forças;
Unindo vossos esforços
Leve é o fardo que tomais.

Para nascer eu orei
Para poder resgatar.

A Natureza estuante
Entoa hosanas ao Criador;
Entoai também vosso amor
Pela doação constante.
a.

Neste mundo eu errei
Nele vim reencarnar.
Por sabedoria divina
O mal que fiz esqueci,
Mas a justiça ensina
Que tudo encontro aqui.
Um dia caio, outro me ergo,
Sempre em busca da verdade,
Da luz que apaga o erro,
Do amor que traz felicidade.
Cheio de fé e esperança
Vou levando minha cruz
Para que a interior mudança
Me aproxime de Jesus.
L.

Lei de Causa e Efeito
a. pinho da silva

A lei de causa e efeito é
uma lei física, que tem significado
espiritual. Como lei física, definese na terceira lei de Newton, que
é a do par Ação e Reação. Diz
que quando um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, simultaneamente o corpo B
exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade mas em sentido oposto. A
força que A exerce em B e a correspondente força que B exerce em A constituem o par
ação-reação dessa interação de contato. Essas forças possuem, em princípio, a mesma
intensidade, direção, mas agem em sentidos opostos. As mais conhecidas destas forças
são as gravitacionais, as elétricas e as magnéticas.
O significado espiritual da lei de ação e reação tem tido interpretações diversas ao
longo dos tempos, nomeadamente: pena de talião; karma ou carma; fatalidade e determinismo; justiça divina; causa e efeito.
Para a pena de talião terá de haver sempre agressores disponíveis e não se sai de
um ciclo vicioso, contrário à lei do progresso; para o karma ou carma, o homem torna-se
escravo de renascimentos sucessivos sem possibilidade de reverter ou amenizar sua
situação, o que elimina a esperança (e quando se acaba a esperança acaba-se a vida); a
fatalidade e o determinismo convidam à passividade, e eventualmente ao niilismo, filosófico e prático.
O conceito de justiça divina sintetiza-se nestas frases: “Fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem” ou, pela negativa, “não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem”; daqui que a justiça divina seja indissociável da lei de causa e efeito, porque sempre se colhe aquilo que se semeia. Aquilo que hoje me acontece é reação
de uma minha ação anterior; por sua vez, aquele que hoje tem a ação encontrará adiante
a reação correspondente.. A lei de causa e efeito liga factos separados por séculos, por
milénios, entre as inúmeras reencarnações do Espírito, de acordo com o mais perfeito
princípio de Justiça, dando sempre novas possibilidades de reparação (e trazendo dores
de alerta). Estamos todos e realmente em rede, como agora se diz.
Apesar de a lei ser assim, não é desesperante nem fatalista, porque no uso da vontade e do livre-arbítrio o homem é construtor do seu destino e, de acordo com suas disposições íntimas, pode modificá-lo para melhor ou, também, complicá-lo. Acresce que, na
verdade, ninguém deve nada a Deus, ao Universo, nem mesmo àqueles a quem prejudicou no passado. Simplesmente possuímos uma consciência, que sabe diferenciar o bem
do mal e que sabe reconhecer quando se afasta do caminho do Bem. Essa consciência só
encontra a Paz quando, de alguma forma, procuramos consertar os estragos provocados
por nossas atitudes. É a vez do Amor.

Da psicometria

“Ao concluir, louvo-me de haver demonstrado que, na base dos
fenómenos psicométricos, encontra-se sempre uma influência especializada e latente, registada pela matéria e percetível aos sensitivos; e
que essa influência consiste, possivelmente, em sistemas de vibrações
psíquicas e físicas determinadas, seja pela atividade cerebral do pensamento, seja pelas manifestações da vida, seja pela realização dos
fenómenos da Natureza.
Nesta última modalidade de psicometria, a
influência não é registada e conservada diretamente pela matéria, mas pelo éter nela imanente.
Na base das perceções psicométricas
encontra-se, constantemente, um fenómeno de
relação, estabelecido entre o sensitivo e pessoas
vivas ou mortas; ou, então, com seres animais,
organismos vegetais e estados da matéria, em
relação com o objeto psicometrado.
Graças a essa relação, o sensitivo extrai as
suas perceções telepaticamente de pessoas
vivas ou mortas, fluidicamente ligadas ao objeto;
e as extrai telestesicamente dos animais e plantas, como do próprio éter imanente no objeto e
não da matéria que o constitui. Ordinariamente, a
faculdade psicométrica é uma função do EU integral subconsciente, posto que se verifique, muitas vezes, com a intervenção de entidades
desencarnadas.
Finalmente, demonstramos que os sensitivos
percebem os factos sob a forma de imagens pictográficas transmitidas
ao EU integral subconsciente, e, algumas vezes, por entidades desencarnadas.
Essas imagens correspondem, a mais das vezes, a acontecimentos reais: mas também podem ser, eventualmente, de natureza
simbólica, colimando uma informação. “

Fonte: Os Enigmas da Psicometria
Autor: Ernesto Bozzano

Esperança

é uma

crença emocional na possibilidade de resultados positivos rela-

cionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança — isto é, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença deste sentimento o aproxima muito dos significados atribuídos à fé.

De modo geral, podemos dizer que a Esperança é a tendência para se conseguir um bem
ardentemente desejado, mas que, ao mesmo tempo, é incerto, porque não depende só da nossa
vontade, mas também de circunstâncias alheias a nós.

Na perspetiva do Espiritismo – que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a
Esperança torna-se uma força inovadora. A expectativa de que a vida continua para além da
morte física e que não seremos levados para o Céu, nem para o Inferno, mas sim conduzidos
para a faixa vibratória (ou plano espiritual) correspondente ao peso específico do nosso perispírito, dá-nos uma confiança ilimitada na infinita bondade de Deus.

Qual o sentimento que domina a maioria dos
homens no momento da morte: a dúvida,
o temor ou a esperança? - LE 961

A dúvida, nos céticos insensíveis; o temor, nos
culpados; a Esperança, nos homens de Bem.

Cântico da Esperança
Não peça eu nunca
para me ver livre de perigos,
mas coragem para afrontá-los.
Não queira eu
que se apaguem as minhas dores,
mas que saiba dominá-las
no meu coração.
Não procure eu amigos
no campo da batalha da vida,
mas ter forças dentro de mim.

Não deseje eu ansiosamente ser salvo,
mas ter esperança
para conquistar pacientemente
a minha liberdade.
Não seja eu tão cobarde, Senhor,
que deseje a tua misericórdia
no meu triunfo,
mas apertar a tua mão
no meu fracasso!

Rabindranath Tagore

Dos sonhos e do déjà vu

“Não é o caso de nos estendermos aqui na análise dos fenómenos de paramnésia; entretanto, para interpretar o episódio supramencionado, torna-se útil observar que
tais fenómenos derivam de causas múltiplas, entre as quais a mais comum é a dos
sonhos verídicos.
A ela podemos atribuir os casos em que o sensitivo, ao acordar, se lembra de
haver visitado, em sonho, uma localidade desconhecida e que lhe sucedeu visitar mais
tarde, reconhecendo nela os lugares entrevistos no sonho.

Esta segunda variedade do fenômeno explica a primeira, na qual o
sensitivo em vez de recordar-se, ao despertar, do sonho que teve, dele só
se lembra quando de fato se encontra no ambiente sonhado.
E a primeira variedade, por sua vez, explica os casos de paramnésia
propriamente dita, isto é, casos em que o sensitivo não se recorda do
sonho, nem ao despertar, nem ao achar-se no lugar sonhado, apenas
experimentando vaga ideia do já visto, que corresponde à extenuação
extrema da lembrança, a pique de extinguir-se totalmente.”

Fonte: Os Enigmas da Psicometria
Autor: Ernesto Bozzano

Se a Vida fosse um Jogo
Sara Rodi

Talvez a Vida seja apenas um nível de um
jogo maior, que desconhecemos. Jogados na
Terra, jogamos a experiência do Amor, sem muitas vezes o sabermos. Jogados aqui sem saber
porquê, sem sabermos quem somos ou o que
podemos fazer, corremos o risco de pensar que
este jogo é sobre Poder. Ou sobre Riqueza. Que
o jogo é competição entre cada um de nós que
aqui estamos, sem entender que fazemos todos
parte de uma mesma equipa. Cada um com as
suas qualidades, deveria não competir, mas procurar o seu posicionamento certo para que o
jogo progrida. Cada jogador tem o seu espaço.
Pode não marcar pontos, ou as suas jogadas
não serem as mais extraordinárias, mas é sempre possível dar o seu contributo para o jogo. Ou
prejudicá-lo, na verdade, porque até o mais
insignificante dos atos terá sempre efeito sobre
o
todo.
Se a Terra for um jogo, cada um de nós é chamado a encontrar-se e a desenvolver o melhor
de si para depois jogar no campo da vida e ajudar o coletivo a chegar mais longe. A vencer.
Quiçá a saltar para um outro nível, transitar para
um novo desafio que poderá ser sobre outra coisa qualquer…

Mas na Terra... na Terra o desafio é o
Amor, e quantos homens não morreram já a tentar fazer-nos ver o que
era tão óbvio. Esforçam-se até às
entranhas, por vezes até arrastando
multidões. Mas sobre eles os homens
acabam sempre por construir novas
verdades, erguer palácios, cristalizar
opções, formalizar dogmas. Ah,
humanidade cega... Que por cima do
que era tão simples, renasce sempre
(morre sempre?) na vontade de poder
e na sede de riqueza. Na competição,
na guerra e na destruição.
Andamos há tanto tempo a jogar
o jogo errado e a pagá-lo com a própria vida...

O Centro Espírita

Quem está por detrás de um Centro Espírita?
O Centro Espírita é constituído por um grupo de pessoas que se interessam
ela doutrina espírita, em estudá-la, praticá-la e divulgá-la. Tem um carácter cultural objetiva a divulgação da cultura espírita bem como a prática da fraternidade entre todos.

Quem são os espíritas?
Os espíritas são pessoas normais, com os seus empregos, famílias, obrigações sociais, e que nos seus tempos livres dedicam-se ao estudo, e prática do
espiritismo, gratuitamente, apenas com o objetivo da prática do bem e do auxílio desinteressado ao próximo. Nenhuma atividade é paga nem se aceitam
donativos em troca das suas atividades.

Como subsiste o Centro?
O Centro Espírita tem sócios que perfeitamente integradas na doutrina espírita,
auxiliam na manutenção do Centro Espírita e nas suas atividades.

Que atividades têm?
O Centro Espírita tem várias atividades, desde atendimento ao público, grupo
de jovens, auxílio a famílias carenciadas, conferências semanais, fluidoterapia,
grupos de estudo da doutrina espírita e reunião de intercâmbio com o mundo
espiritual.

Como participar?
As pessoas que desejem frequentar as atividades do Centro Espírita poderão
fazê-lo livremente. Ninguém ganhará vínculo a este , podendo frequentá-lo ou
não, desistir ou não, independentemente de quem quer que seja, das sua opiniões, cor, idade, sexo, filiação partidária ou religiosa ou de outra natureza.
Para nós espíritas, todo o homem é nosso irmão, e como tal será tratado, mesmo que não partilhando das nossas ideias ou opiniões.

Trilogia da prática espírita
1 – Aprender
Uma vez que somos Espíritos que estamos na Terra para evoluirmos, é natural
que o aprendizado seja uma das fundamentais tarefas do verdadeiro espírita.
2 – Ensinar
O Espiritismo tem a função primordial de educar as criaturas, conduzindo-as ao
equilíbrio através do conhecimento.
3 - Assistir
Considerando que a missão do Espiritismo visa a transformação da humanidade
pela melhoria das massas, por meio do gradual aperfeiçoamento dos indivíduos,
todo auxílio feito ao próximo não pode perder de vista a condição espiritual do
ser e sua projeção além do túmulo. Desse modo, a assistência espiritual trabalhará preventiva, ostensiva e construtivamente, sem esquecer que temos necessidades, cujas raízes se perdem no tempo e se exteriorizam no presente.

O dirigente espírita
O dirigente espírita é o gerente da casa de trabalhos. Cabe-lhe a função de
administrar e coordenar todas as ações, elaborar seus planos e executá-los.
Sobre ele paira a responsabilidade de orientar as atividades doutrinárias, trabalhar o desenvolvimento dos membros sob sua tutela e planear o sistema administrativo do centro.

Disciplina
Kardec dizia que a vida deve nos servir de aprendizado. Se observarmos as
escolas e instituições do mundo, vamos verificar que princípios diretivos sempre
as orientam. Alguns determinam e outros cumprem. O Centro Espírita precisa
ser coordenado por uma metodologia semelhante. Quando não se faz um trabalho organizado, o resultado não pode ser bom.

A Verdadeira Caridade é o Amor em Ação
Arlindo Pinho

“Ainda quando eu falasse as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade não seria

senão como um bronze sonante…”
“… A caridade é paciente; é doce e benfazeja; a caridade não é invejosa; não é temerária e precipitada; não se
enche de orgulho; não é desdenhosa; não procura seus próprios interesses; não se melindra e não se irrita com
nada…” (ESE cap. XV, item 6)

A caridade tão bem explicada e exemplificada torcer a verdadeira mensagem da caridade, do amor e
por Jesus, não foi até hoje entendida pela maioria dos da verdadeira doação.
homens.
Não queremos dizer com isto que não devemos
Quando falamos em “caridade”, a grande maio- auxiliar quem necessita, pois esse auxílio é nossa obrigaria de nós a entende como ajuda ao próximo, doação de ção, e apenas por isso não devemos pensar que estamos
alguma coisa que temos ou auxílio a alguém necessitado. a praticar a verdadeira caridade.
Na realidade, como a maioria das outras coisas é apenas
Na realidade “Caridade” é o “Amor” em sua plena
a comprovação do nível de materialidade em que ainda ação, a presença divina em nós, a essência do amor com
vivemos e pensamos. Tudo isto, ainda que feito com des- que Deus fez toda a criação, e por isso, as palavras “Deus
prendimento, e que na maioria das vezes não o é, pode- fez os homens à sua imagem e semelhança” (Genesis
ria apenas ser comparado ao primeiro balbuciar das pri- 1:26). Não foi o corpo que foi feito à semelhança de
Deus, mas a essência divina do seu próprio amor que em
meiras silabas que dizemos, ao iniciarmos a tentativa de
nós implantou e que nos faz evoluir para a perfeição. “O
falar pela primeira vez, quando ainda bebes.
AMOR”. “Sede perfeitos como o Pai é perfeito” diz-nos O
Na maioria das vezes doamos coisas ou ajuda- Divino Mestre”, e é essa centelha divina, parte de Deus
em nós, que nos levará até essa perfeição.
mos alguém, apenas a fim de proporcionarmos a nós
Essa Onipresença Divina habita em tudo. Minemesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar,
rais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo temde poder intimo ou de vaidade pessoal, para compensar- po que vibram também recebem essa “vitalidade amoromos alguns nossos desajustes emocionais e complexos sa”, num fenómeno de trocas incessantes. Um mineral
de inferioridade.
de rocha permanece como tal, enquanto a “atração” e a
São apenas sentimentos transitórios e artificiais “tendência” de seus átomos e moléculas se mantiverem
que ainda permanecem entre nós por não estarmos atraídos e integrados uns aos outros. Essas “atrações”
satisfeitos com nós mesmos. Trazemos ainda profunda constituem os pridesconsideração e desgosto, e supervalorizamo-nos meiros estágios desfazendo algo pelo próximo, simplesmente para provar- sa energia do amor
mos que somos bons, importantes e merecedores de nos seres primitivos.
Esse “poder atratiatenção.
vo” prospera e moviCaridade não consiste em assumir e comandar menta-se em cada
sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução fase da vida, em cone destino das pessoas; isso, elas podem e devem fazer formidade com o
por si mesmas. Porque ao tentarmos reduzir as suas difi- grau evolutivo em
culdades, responsabilizando-nos por seus atos, estamos que se encontram os
também impedindo seu real crescimento e amadureci- elementos e as criamento, que somente alcançarão através das experien- turas em ascensão.
cias que precisam viver e enfrentar. Estamos assim a dis-

Se observarmos a Natureza vemos: propensões,
gostos e identificações com as quais se particularizam
cada ser do Universo, inclusive a própria criatura humana. São movimentações dessa força, comumente chamada de “aspiração amorosa”.
Como disse o apóstolo João, “Deus é Amor:
aquele que permanece no amor permanece em Deus e
Deus permanece nele”(I João4:16). Nós somos herdeiros
e filhos Dele, somos por isso também Amor, criados por
esse plasma divino, portanto oriundos do “Amor Incomensurável”, que sustenta e dirige todas as criaturas e
toda a criação. Estamo-nos descobrindo nesse processo
dinâmico da evolução, que se assemelha a um fruto, do
qual queremos recolher a semente, mas que está coberto por varias camadas que nós temos que descascar, iniciando pela exterior, mais dura e densa, até chegar ao
centro onde está a semente que nos dará a possibilidade
de fazer nova planta, faze-la crescer e produzir muitos
frutos.

Diz-nos Paulo: Ainda que eu falasse a língua dos
homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o
dom da profecia e penetrasse todos os mistérios; ainda
que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande
que removesse montanhas, tudo isso não me serviria
de nada se não tivesse caridade.
Diferenciou-a completamente da prestação de
serviços aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, da compensação da baixa estima, ou de tudo que se
refere a atitudes exteriores sem qualquer envolvimento
do amor verdadeiro, reforçando esse conceito, quando
disse: “E quando tivesse distribuído meus bens para
alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para
ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não
me serviria de nada”.

Quanto mais limitada e particularizada for a nossa maneira de viver o amor, menor será a consciência de
que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimiPraticar a verdadeira “caridade” não é por isso tada de amar ao mesmo tempo muitas pessoas. Quanto
um processo tão simples, e compete-nos entendê-la pri- mais for compartilhado o amor com os outros, mais plemeiro na sua verdadeira essência, não adianta querer nos e desenvolvidos seremos na vida.
enganar-nos a nós próprios entendendo-a à nossa
No momento em que passarmos a identificar nos
maneira e fazer dela essa coisa tão simples de doar e
outros a mesma essência de amor da qual eles e nós
ajudar os necessitados, isso, como já atrás referimos,
somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o
não é caridade, é sim “obrigação”.
verdadeiro sentimento de caridade. Quando formos
A verdadeira caridade como a entendia Jesus, capazes de a todos, sejam jovens, velhos, crianças,
era: “Benevolência para com todos, indulgencia para sadios, doentes, homens ou mulheres, amar incondiciocom as imperfeições alheias, perdão das ofensas”(L.E. nalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e
886).
senhor, então estaremos completamente integrados na
verdadeira caridade, ou se quisermos, na verdadeira
Temos que perceber que a “Caridade” à qual se
essência do “Amor”.
refere o Mestre, é o “Amor Incondicional” em ação. É
Deus a agir em nós e através de nós.
Para terminar citamos João, (I João 3:11): “não
escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que
Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade,
tivemos desde o princípio: que amemos uns aos outros”
deixando implícito ser a “reunião de todas as qualidades
do coração”, isto é o “Amor”.

NOTICIÁRIO DE FEVEREIRO
Dia 31/01: Esteve connosco Paula Amorim, do Centro Espírita do Infante, Vila Nova de Gaia

1 de março
15:00 - 18:00
Ação de Formação “Passe e Fluidoterapia”
Destinatários: trabalhadores da ACEMI

Seminário
“Depressão, como lidar com ela”
Visão médico-espírita
10 de maio de 2012

Gláucia Lima

14:00 — 18:00

-

Sara Rodi

Biblioteca Municipal de Vale de Cambra

- António Pinho da Silva

A entrada é gratuita mas carece de inscrição, dada a limitação de lugares.
Garanta já o seu.

