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A Verdadeira Alegria (Francisco de Assis)

E, por isso, ouve a conclusão, Frei Leão. Acima de todas as graças e
dons do Espírito Santo, que Cristo concede aos seus amigos, está a de vencer a si
mesmo e de boa vontade, por amor de Cristo, suportar penas, injúrias, opróbrios e malestares; porque de todos os outros dons de Deus nós não podemos nos gloriar, pois
não são nossos mas de Deus, como diz o Apóstolo: Que é que tu tens que não recebeste de Deus? E se recebeste dele, por que te glorias, como se o tivesses por ti? Mas
na cruz da tribulação e da aflição nós podemos nos gloriar, pois diz o Apóstolo: Não
quero me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor
Jesus Cristo”.

Eu ateu me confesso, mas sinto Deus. Deus, não um qualquer outro em nome do
qual se cometem todas as iniquidades.
Eu ateu me confesso, mas aceito Jesus. O Cristo, não um qualquer outro, em nome
do qual se praticam guerras fratricidas.
Deus, sim, o inenarrável que é bem acima das nossas conceituações mais ou menos
mesquinhas e ridículas.
Jesus, sim, o exemplo de bem fazer que trazemos na boca ou pendurado em crucifixos ao peito, mas que não vivemos nas mãos nem no coração.
Sou ateu porque as religiões todalas são uma fraude, porque apelam para o exterior
e prostituem a verdade, que é interior.
Deus sente-se, não se badala nos sinos do convento de Mafra (que é aqui apenas
um símbolo das fatuidades com que adiamos a nossa descoberta, com que iludimos a nossa
libertação).
Não aceito nada disso e por isso ateu me confesso.
Mas sei que há Deus e que nada há sem Deus.
Esse eu sei, não o creio. Para qualquer outro Deus, nego-o. Para esse sou ateu.
………………………………
Mas também já percebi que os meus carrilhões precisam de grande afinação. Fazem
muito barulho, mas tocam ainda pouca música. É ainda muita intelectualidade e pouca emoção.
Já o percebi, mas ainda não aderi.
Subjuga-me a unção com que aqueles que já aderiram, por terem os carrilhões afinados, transmitem quando falam, e percebo e desejo vagamente conquistar, mas ainda não lá
cheguei. Ainda sou ateu. Sinto Deus, mas como algo que vem de fora, que não parte de mim
para o que está ao meu lado. Esse o meu próximo, o verdadeiro, o autêntico, o real. (O chinês
que está na China não é o meu próximo, é o meu irmão que está na China.)
Começo a perceber o amor. Um dia não serei ateu.

J.S.S. / aps

Evangelho no Lar
06/03—“E acerca de os mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, no episódio da
sarça, como Deus lhe falou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de
Jacob? Não é um Deus de mortos, mas de vivos. Andais muito enganados”. - Mc 12, 26-27
Em que é que temos andado muito enganados? Certamente nas ideias correntes de que
nada mais há para além da morte física, ou de que é o corpo físico de uma existência
única quem ressuscitará num futuro longínquo. A realidade provada é a reencarnação,
várias vezes afirmada por Jesus, umas vezes de forma implícita, como é o caso, outras
de forma explícita.
13/03—“Impelido pelo Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama propagou-se por toda
a região. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam”. – Lc 4, 14-15
Quando Kardec perguntou ao Espíritos se podiam influenciar-nos, estes afirmaram que
não só podiam, mas que o faziam e mais do que supúnhamos. Ora todos somos
“impelidos” pelo Espírito; necessário se torna discernir se “os espíritos são de
Deus” (bons), ou não.
Agora: tenho sido fiel ao Espírito quando me impele ao trabalho na seara do Cristo?; tenho sido fiel ao Espírito quando me impele a deixar o homem velho e transformar-me no
homem novo?
20/03—“Enquanto ele falava, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse:
«Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram!». Ele, porém, retorquiu: «Felizes, antes, os que escutam a Palavra de Deus e a põem em prática». - Lc 11, 27-28
Pensamos, tantas vezes, que importantes são o nome de família, os títulos académicos,
a posição social, quando, em realidade, importante é observar os princípios morais consignados nas leis divinas.
Leio, certamente, os textos evangélicos; mas faço-o com o intelecto, ou com o coração?
27/03—«Não vos assusteis! Buscais a Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou; não está
aqui.» - Mc 16, 6
Quem buscamos nós? O Jesus que seguimos é o que está pregado na cruz, aniquilado
pela dor, ou o que venceu a morte e, pleno de vida, continua a orientar os destinos da
Terra? É o Cristo da alegria e da esperança, ou a figura tétrica que penduramos alto?
03/04—«Não deis as coisas santas aos cães nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para
não acontecer que as pisem aos pés e, acometendo-vos, vos despedacem.» Mt 6, 6
Há quem não aprecie minimamente os valores morais, nem queira saber da vida espiritual e a esses, porque ainda não é chegada a sua hora de entender, é inútil esperar que entendam, além de que, por não entenderem, fazem mau juízo de quem pensa e procede
diferentemente. A figura apresentada é forte, mas tem cabimento.

Do Instinto Sexual ao Amor
Tem-se falado muito, escrito, analisado, discutido e
divulgado sobre os temas sexo e o amor, seja em revistas,
em livros ou em programas televisivos. E infelizmente, ainda hoje, os interpretamos de forma confusa, ou seja, confundimos um com o outro quando são completamente diferentes.
O sexo é uma força instintiva e inconsciente, enquanto o amor é energia consciente e espontânea. Sendo assim,
é necessário que aprendamos a distingui-los melhor e para
isso comecemos pelo instinto sexual.
O instinto sexual “É a força criativa da vida, que tem
origem na energia divina. Energia essa, santa e sagrada em
si, que vive perfeitamente dentro dos estatutos das leis
divinas e com ela temos as bênçãos da reencarnação, do corpo físico, da família, do lar, dos reencontros
para reconciliação e formação dos laços de simpatia.”
Tal como o Espírito Emmanuel esclarece-nos no livro “Vida e Sexo” “O instinto sexual, exprimindo
amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução”. E
essa evolução pelo sexo não se limita, não é exclusiva da humanidade terrestre, é um tesouro divino em
todos os mundos, em todo o universo.
O instinto sexual é força poderosa de atração, unindo os corpos físicos, criando as experiências
afetivas e fazendo os destinos entre as criaturas, dirigindo-as para as conquistas dos objetivos da lei
suprema: o amor, a felicidade e a harmonia.
Esta energia ou força instintiva sexual a que chamamos de “amor”, porque sinceramente não conhecemos e nem experimentamos um outro grau, mais elevado, de afeição, promove a maior parte das
uniões de homens e mulheres na Terra devido ao forte magnetismo de atração. Isto acontece, porque
envolvemos toda a energia sexual com os nossos valores do coração. O instinto sexual atrai as pessoas
fazendo a fusão do magnetismo entre elas, mas o relacionamento destas acontece devido ao sentimento
de cada um. É o coração que dita as normas, as regras das nossas vidas, dos nossos hábitos, das nossas
tendências, das nossas afeições e do nosso carácter. Mais uma vez Emmanuel ajuda-nos a perceber, agora através do livro “Roteiro”, o poder do coração “… no coração mora o centro da vida. Dele partem as
correntes impercetíveis do desejo que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, para
depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia”.
No início de um relacionamento gostamos muito um do outro, sentimos uma enorme, uma forte
atração mútua, sentimos saudades na ausência do outro, encontramos alegrias juntos, sonhamos, planeamos em conjunto uma vida nossa, tentamos ser gentis e carinhosos só para agradar…resumindo temos
aquele ar “bobo” que nos faz sorrir por tudo e por nada. Mas infelizmente, este impulso do desejo e o
sentimento de posse que temos pelo outro são as raízes do amor egoísta e da paixão. A pessoa que está
dominada pela paixão tortura-se intensamente na busca desesperada de conquistar e ser amada por alguém a quem deseja. A paixão é a loucura do coração.

As dificuldades de entendimento e união entre os cônjuges surgem porque não é o desempenho
sexual, por muito bem que esteja, que resolverá os problemas de relacionamento. André Luiz em “Ação e
Reação” ensina-nos que o “Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no
egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude.” Não nos apercebemos que em vez de amarmos o outro, amamos a nós mesmos, adoramonos como somos e procuramos no outro apenas a nossa satisfação, tal como, nos mostra André Luiz em
“Evolução em Dois Mundos” “De conformidade com a Psicanálise, que vê na atividade sexual a procura
incessante de prazer, concordamos em que uns, na própria sublimação, demandam o prazer da Criação,
identificando-se com a Origem Divina do Universo, enquanto que outros se fixam no encalço do prazer
desenfreado e egoístico da auto adoração. Os primeiros aprendem a amar com Deus. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço.”
Se na realidade encontramos prazer e alegria unicamente na relação sexual, é sinal que o verdadeiro amor ainda não nasceu para nós. Isto, porque o amor no leito conjugal não chega para alimentar e fortalecer as almas na extensa e complexa vida matrimonial uma vez que não está limitado aos momentos
fugazes da relação sexual. Toda afetividade sexual é como se fosse uma única gota de amor, diante do
oceano de amor que precisamos para vivermos e sermos felizes. Por outras palavras, quem procura manifestar o amor somente na relação sexual é como alguém que quisesse sobreviver recebendo um raio
de sol por um minuto diário, ficando o resto do tempo na escuridão e no congelamento.
A sexologia tem estudado e pesquisado sobre as manifestações sexuais, procurando desvendar os
seus mistérios de forma a oferecer às pessoas os meios de terem uma vida sexual normal, saudável e feliz. Infelizmente, as suas únicas preocupações têm sido com os aspetos fisiológicos e emocionais, com as
técnicas e o desenvolvimento do prazer no ato sexual. A informação que é transmitida torna-se muitas
vezes perigosa, porque pode arrastar as pessoas a um mundo de ilusões, vícios, abusos e aberrações sexuais. O valor científico destes estudos não são colocados em causa, apenas observa-se que a ciência é
materialista não tendo o aspeto moral como base e princípio. É de salvaguardar que a relação sexual por
si só não é amor, tal como, André Luiz nos diz em “Missionários da Luz” “... o sexo, na existência humana,
pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo”.
Temos que compreender que o amor vinculado
meramente no instinto sexual tem uma duração breve e transitória, porque vai perdendo a intensidade, a
vitalidade de interesse com o passar dos anos. A alegria do prazer sexual não tem suporte para conservar
uma vida conjugal. Em virtude disto, muitos casais
procuram desenvolver novas práticas para promover
e estimular o prazer que deixou de existir pela rotina
diária. Emmanuel esclarece-nos, no livro “Religião dos
Espíritos”, que quando a atração sexual é mais forte
do que os enobrecidos sentimentos “… sempre que a
atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso
e o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na
enfermidade ou no crime”.

Todos nós precisamos de aprender a educar, aperfeiçoar e purificar os nossos sentimentos para termos um amor espiritualizado onde a dedicação e o esforço constante na nossa reeducação promove a
dominação do nosso orgulho e egoísmo, a humildade, a bondade, a paciência, o perdão, a tolerância, a
indulgência, a ternura, a delicadeza, o entendimento e o respeito. Não podemos ficar à espera do amor
do nosso ou nossa companheira, temos que aprender a amar sem exigências, sem estarmos à espera de
algo em troca. No livro “Nosso Lar”, André Luiz declara-nos “O homem encarnado saberá, mais tarde,
que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal – patrimónios que se derivam naturalmente do amor profundo – constituem sólidos alimentos para a vida em si.”
Existem várias fases evolutivas no instinto sexual e só a nós cabe conquistar esta progressão nos valores da afeição.
DESEJO – é a forte atração do instinto sexual entre o homem e a mulher, ou seja, o desejo sexual é a força
de atração única sem a existência da afeição.
POSSE – é a união sexual onde o desejo já está acrescido da afetividade, no entanto, essa afeição é possessiva, exclusivista e egoísta.
SIMPATIA – é a troca de afeição sincera, profunda e permanente entre duas almas que se atraem e se
combinam numa afinidade de ideias e sentimentos.
CARINHO – é o desdobramento do sentimento amoroso e sincero com toda a ternura, delicadeza, cuidados, zelo e respeito pela e com a pessoa amada, não meramente quanto às necessidades físicas, mas principalmente quanto às da alma.
DEVOTAMENTO – os limites confortadores do carinho são ultrapassados pelo homem e pela mulher, isto
é, procuram doar o seu amor através do esforço constante, tanto nos bons momentos como nos mais difíceis, de forma a serem agraciados com os bens da alegria, da paz, da boa vontade, do conforto material e
espiritual.
RENÚNCIA – é a afeição santificada onde a alma está enriquecida pela luz do entendimento. Não espera
qualquer tipo de recompensa por saber ceder em qualquer circunstância, vivendo o silêncio para dignificar e elevar bem alto o amor e a verdade em Deus.
SACRIFÍCIO – é a renúncia profunda da alma colocando todos os valores do coração ao serviço da Humanidade para construir a felicidade de todos.
Sendo assim, aprendamos a olhar para dentro de nós de forma a subirmos os degraus evolutivos do
amor sexual, desprendendo-nos do desejo embrutecido e da posse opressiva. Adquirindo para nós um
caminho mais enobrecido, sem retardamento e desânimo. Alarguemos a nossa sensibilidade ao amor
conjugal, ao amor familiar, ao amor maternal e paternal, e ao amor ao nosso semelhante, à Humanidade.
Cultivemos energias conscientes e positivas da boa vontade, da coragem, do bom ânimo e da perseverança.
As nossas energias sexuais fazem parte do mecanismo profundo da vida, não nascidas do corpo a
corpo, mas sim de alma para alma. Pois a nossa morada verdadeira é a vida espiritual, onde o amor é espiritual e não está escravizado, acorrentado ou submetido a qualquer tipo de desejo. E o nosso bom amigo André Luiz define o amor de forma maravilhosa, “Amar não é desejar. É compreender sempre, dar de
si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro
amor resplandeça.”
Carla Vieira

Era uma vez uma nota de música
Sara Rodi *

Era uma vez uma nota
de música, muito pequena e
muito breve, que vivia numa
pequena pauta que nunca
tinha até então sido tocada.
Mas a notinha não se importava. Ainda que alguém a tocasse – pensava – ninguém
lhe daria importância. Era tão
minúscula e insignificante...
Por isso preferia ficar na sua
pauta, em silêncio, imaginando que era uma semibreve,
grande e gorda, daquelas
que toda a gente ouve e canta e toca e conhece. Preferia
não ser nada para imaginar
ser tudo.
Até que um dia, um músico apareceu, pegou na folha de papel onde ela estava desenhada, e a notinha encheu-se de medo. Sabia
que tinha chegado a sua hora de ser tocada, e que ninguém a ouviria porque era
pequena, breve e insignificante. Só na sua imaginação poderia ser mais do que
isso. E os músicos tocam notas, não tocam sonhos…
Numa assistência cheia de gente, que estava ali propositadamente para ouvir aquela música, soaram os primeiros acordes. A música começou, tocou e
emocionou. Chegou ao fim depressa, como a notinha previra, e a música passou
por ela sem ninguém dar conta, como a notinha temera. Mas a notinha percebeu
que a música, como a vida, é muito mais do que se ser ouvido ou notado. A beleza de se ser nota, ou pessoa, é fazer parte de uma melodia que encanta, que
emocionada e deleita. E para isso, todas as notinhas são necessárias, sejam semibreves ou semifusas. Até os silêncios são importantes. Todos têm o seu espaço na pauta da vida. A música começa, toca, e sempre acaba. Mas entre o começar e o acabar, houve sempre alguém que nos ouviu e foi mais feliz por isso..
E a notinha, que era pequenina, nesse dia, afinal, sentiu-se grande...

* Sara Rodi é escritora. Autora de vários títulos, argumentista de séries de televisão e
peças teatrais.
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João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

I

Não era a sua cabana em Jyväskylä,
não. Mas confortou-o como se a fosse, e ainda
mais, sendo embora extremamente simples,
Por ali andava Arvi, em sítios desolados porque estava saturada de algo que na vida
e desconhecidos, triste e solitário. O tempo ainda não conhecera. E tinha – ah!, e tinha –
como que havia sofrido uma contractura e tu- a alma amada!
do o que lhe vinha à tona da memória figurava
Ah!, sim, era dela o timbre daquele cha-se-lhe no presente.
mamento. Mas, como ouvira?
Nesse andar por ali, dado momento
Cirinha sorria, embevecida. Ela, nada
surgiu-lhe de inopino uma figura, e estremedada a lágrimas, tinha uma a escorrer-lhe peceu, num susto sem medo. Cirinha, a partir
lo rosto.
do desprendimento natural provocado pelo
sono fisiológico, foi-lhe presente em desdobraLá longe, na dimensão física, no corpo
mento assistido. Arvi bem a viu, preta, auste- somático outra lágrima lhe escorria também.
ra, e precisou a verruga saliente junto à narina do lado direito.
Januária dormia em paz. A lua cheia, o
Estranho, muito estranho, que não tenplenilúnio dos poetas – e de todos aqueles que
do na sua Suomi jamais visto preta houvesse
amam o que é belo – alindava-a ainda mais, e
aquela sensação de familiaridade.
no velho Chico, torrente de vida, a superfície
Preso ao olhar magnético de Cirinha, das águas imitava na perfeição um leito onduArvi não se inquietou e tão pouco sentiu qual- lante de prata a emitir brilhos de luz para o
quer curiosidade relativamente à pessoa e à cosmo infinito. Até onde se situava o bosque,
circunstância. A perceção do momento tinha-a na outra dimensão.
como de situação nova mas, ao mesmo tempo,
nos arquivos da alma era um encontro mil vezes repetido e, por isso, sem surpresa.
- Terve, kuinka voit?
- Hyvin.
Não, não estava tudo bem, mas orgulhoso como era o seu mal não confessava –
mas o laconismo da expressão por si o fazia.
“Vem, Arvi, aninha-te em meus braços,
descansa em meu colo tua fronte febril. Vem,
Arvi, desliga-te desses fluídicos laços que te
prendem ao remorso, ao medo, à dor. Vem,
Arvi.”
E Arvi foi. Não soube distinguir se ouvia, se alucinava, mas foi, ora arrastando os
pés, ora parece que saltando. Não soube dizer
como chegou, mas foi e chegou a um bosque e
no interior desse bosque a uma cabana.

II

Era tempo de refazimento. Além de Ulpukka, que era presença constante, visitantes
vinham e iam e uns repetiam as visitas mais
do que outros.

- Estamos sob os céus do Brasil.
- Tão longe!...

- O longe e o perto… Ante o infinito, que
Tal como o longe e o perto podem não
é longe e que é perto?
fazer grande sentido, a passagem do tempo
pode necessitar do olhar em Januária para ser
- Não estamos a falar disso.
medida.
- Sabes, há quem pense e esteja, e há
quem mal se arraste.
Arvi não percebeu lá muito bem. A primeira etapa seria acionar a propriedade plástica do perispírito para que o aspeto melhorasse; depois, viria o entendimento.
- Ulpukka, agora que estou aqui contigo
é que vejo a importância que tens para o meu
bem estar.
(Ulpukka é o nome carinhoso e íntimo
por que Arvi trata a alma amada. É nufar lutea, nenúfar amarelo. Ele seria mais sudenkorento, libelinha de pousar em muitos nenúfares.)
- Há muita coisa a descobrir. Mas lá em
baixo também eu passei ao lado do que era
realmente importante.

Se falamos do que abunda em nosso coração
Falarei incessantemente do amor que te tenho.
Somos duas almas que vistas de longe
Formam como que uma só. É o que dizem.
Se as almas são postas a caminhar aos pares,
Somos par teimoso de uma dança desajeitada.
E orgulhoso para reconhecer explicitamente
Que nem sempre dança bem e às vezes pisa o outro.
Mas a dança cessa e o amor é incessante.
Vistos de longe formamos como que um só.
Anna / aps

CONTINUA

CUIDAR DA TERRA
“Missão incluída no caminho evolutivo da Humanidade”

“Ora, da mesma forma que, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a Humanidade não está sobre a Terra; como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão
quando cumpre o tempo, o homem deixa a Terra por mundos felizes, quando está curado das suas enfermidades morais” (ESE cap.III, item 7)

“Na casa de meu pai existem muitas moradas”, já nos informava o Mestre Divino há dois mil anos.
A ciência afirma que a Via-Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas espalhadas em perfeita harmonia entre as suas nebulosas, e que, em forma de espiral, tem uma extensão que necessita de aproximadamente 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra.
Se meditarmos apenas um pouco, deduziremos de imediato que tantas estrelas e planetas criados,
e na sua maioria com dimensões muito maiores que a Terra, inclusive com outros sóis, não seriam apenas criados por acaso e simplesmente para embelezar o Universo, seria demasiada pretensão imaginarmo-nos os únicos, ou termos o único planeta habitado em um Universo infinito.
Sabemos nós que existem muitos outros Planetas habitados em todas as Galáxias, e que somos Espíritos em evolução a caminho da perfeição, e também por isso habitaremos o lugar que mais se adeque
ao nosso grau evolutivo, que tenha as condições necessárias à continuação do nosso progresso. Como
nós, toda a Natureza, da qual também somos parte.
A nossa morada está relacionada com o nosso grau evolutivo, e se hoje estamos na Terra, é porque
é a Terra que tem as condições necessárias ao nosso crescimento espiritual. Desenganem-se aqueles
que se acham muito sábios e poderosos, pois o grau evolutivo está no interior de cada um, e não na aparência, nem naquilo que se possui ou no lugar que se ocupa na sociedade.
No dia em que estivermos realmente evoluídos, e que na Terra tenhamos superado todas as provas que ela nos podia oferecer, com certeza já o Pai terá outra morada para nos receber e dar continuação ao nosso caminho.
Claro que não evoluímos todos ao mesmo ritmo, e cada um tem o seu próprio tempo, por isso não
estamos todos na Terra, e aqui mesmo qualquer um de nós pode verificar as diferenças existentes entre
os homens a todo o momento.
A Terra é bela, e de uma beleza sem igual para esta humanidade aqui encarnada, é a maior beleza
que a Natureza nos pode oferecer, atendendo á nossa noção atual do belo. A nossa conceção de beleza é
ajustada às condições de evolução do próprio Planeta, o que vemos e sentimos está sintonizado com o
nosso modelo interior de “belo” e, por consequência, vemos por fora o que somos por dentro. Assim,
muitos de nós não temos ainda a visão do quão bela é a Natureza, apenas porque ainda não conseguimos esse estado evolutivo capaz de ver e sentir o belo.

“A boca fala do que está cheio o coração”, disse Jesus. (Lucas 6:45). Assim, os nossos olhos veem
conforme a nossa atmosfera interior e, por isso, as várias visões sobre a Terra. Enquanto uns dizem ser a
Terra uma prisão, outros afirmam ser um hospital e outros ainda ser o mais belo jardim que conhecem.
Nossa casa psíquica determina nossa existência, nossas observações podem focalizar pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, dirigindo assim nosso modo característico de ver,
conforme nosso modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de nós mesmos. Isso está patente a cada momento do nosso cotidiano, e penso que cada um já terá disso algum
exemplo: Alguém passa na rua por um pequeno gatinho, esmagado pela rodas de um carro; olha, e vê
entranhas espalhadas pelo chão, e diz: “Meu Deus que nojo”, outro passa e comenta: “ que pena, tinha
uma pele com as cores mais lindas que já vi”. O gato era o mesmo, o interior da pessoa é que não. Um
focalizava a sua atenção para o belo, o outro ainda não o percebia.
Por tudo isto vemos o quanto ainda temos de caminho para trilhar, e não podemos de modo algum
esquecer que faz parte do nosso trabalho e missão na Terra cuidar dela, a morada que o Pai nos deu, da
melhor maneira possível e ao nosso alcance, pois enquanto não formos capazes de o fazer, não estaremos ainda preparados para seguir para outra melhor. De resto não é necessário muito raciocínio para verificarmos que, se não conseguimos manter uma casa de 3 ou 4 cómodos limpa e asseada, como vamos
tratar de outra com mais cómodos e muito mais sofisticada que esta?
Felizmente o mundo moderno já propõe o pensamento ecológico como um dos meios para que os
homens possam sobreviver no planeta, inter-relacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes no
meio ambiente. Tudo está integrado em tudo: As águas necessitam das plantas e vice-versa; os animais,
das florestas; e os homens fazem parte desse elo ecológico, como parte integradora.
Allan Kardec foi um dos percursores do pensamento ecológico, desde 1868 refere-se à providência
Divina como a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como solicitude que “está por toda a
parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo às menores coisas; é nisso que consiste a ação providencial” (Génese, cap. II, item 20).
Desde Kardec já passou mais de um século e a humanidade continua a estudar e a observar essa
“atenção celestial”, em que cada ser vivo do Planeta se interliga, sendo todos necessários e essenciais para a manutenção de todos, aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de “autoajuda”, pois
que está sempre submetida a uma “ação Superior e Inteligente”, que a todos e tudo provê.
A morte e a vida, ou melhor, as transformações da vida, são constantes na Natureza, e na Natureza
tudo é vida em abundancia, nós somos parte da Natureza, e não nos referimos apenas à Natureza deste
Planeta, mas sim à Natureza Universal, e graças ao Espiritismo as palavras de Jesus quando se referia às
“muitas moradas da casa do Pai”, são hoje levadas a uma interpretação de bem maior compreensão e
discernimento, para podermos compreender, examinar e analisar a vida no Planeta.
Como afirma o texto em análise, nós estamos aqui para nos melhorarmos moralmente, e dessa melhora faz parte a atitude de cuidarmos na perfeição da nossa morada. Assim todos aqueles que chegaram
a esta compreensão, têm uma responsabilidade acrescida de cuidar da Terra e de esclarecer o quanto
possível, os nossos irmãos que estão ainda um pouco mais atrás, nesta marcha evolutiva, pois quantos
mais formos a fazer o trabalho, mais fácil e mais rápido será executado.

Arlindo Pinho

NOTICIÁRIO DE FEVEREIRO
Dia 7: Reunião do CLAS Conselho Local de Ação Social

Dia 22: Nelson Silva, do Centro de Cultura Espírita Mar de Esperança de Ílhavo, palestrou na
ACBMI

Nelson Silva ladeado por Fernando
Almeida, do CCEME e Pedro Carvalho, da ACBMI

Recebemos da União Espírita Mineira (Belo Horizonte, MG) alguns livros e DVD,s, após visita do “nosso” Arlindo Pinho. Gratos.

Nota enviada à revista SuperInteressante
Relativamente ao artigo “Esta aí alguma entidade” inserto no número 178, de fevereiro, e assinado por
MAS (Miguel Ángel Sabadell), cumpre-me informar que o espiritismo não se compadece com sessões
ouija, logo, tudo o que ao mesmo refere como respeitando os cânones do espiritismo é redondamente
falso. Só por isto o autor mostra desconhecer por completo aquilo de que fala.
Em defesa da sua tese socorre-se de nomes como Faraday e Chevreul; deveria também consultar William Crookes e Ernesto Bozzano, que não são menos sérios e credíveis do que os citados.
Também: o espiritismo não foi fundado por Margaret Fox, como afirma no final do artigo, e um estudo
mais atento das irmãs Fox revelará que a fraude só existe quando se quer reproduzir o que não depende da vontade do interessado na reprodução.
Para terminar: o espiritismo vale sobretudo pela filosofia; a TCI (transcomunicação instrumental) vale
apenas como disciplina de investigação que, para já, não serve de prova.
É pena que uma revista tão interessante como a SuperInteressante às vezes se permita tanta ligeireza na
abordagem de temas, como foi este o caso.
APS

