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“Felizes aqueles que são
gratos, seja por que
motivo for. O grato está
na rota da humildade e
do amor – e o só sonho
destas duas virtudes
enche-me a alma.”
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Graça Magalhães

Maria estava à volta com o jantar: os carapaus estavam a ser envolvidos na farinha
prontos para serem fritos. Quando Maria colocou o primeiro carapau na frigideira,
o óleo quente saltou e salpicou a sua mão. Godofredo entrou na cozinha, viu o que
estava a acontecer, mas não se preocupou, pois Maria tinha um sorriso no olhar.
‘Como era possível não percebermos que nada acontece por acaso!?’ – pensava ela
– ‘Claro que os estudiosos da Doutrina Espírita - como ela o era - assim como tantos
outros espiritualistas, sabiam que o Espírito é como um íman – uma força da
natureza!
Repentinamente, mais alguém abre a porta e entra: era o filho de Maria e
Godofredo com ar de quem estava para ‘rebentar’ a qualquer momento. A mãe,
carinhosa, perguntou-lhe o que se passava e Diogo iniciou um verdadeiro ‘muro de
lamentações’. Realmente, segundo a sua perspetiva tudo na sua vida estava errado: discutira com a namorada, o carro avariara,
o professor de anatomia não aceitara a sua proposta para o projeto final de ano. Sem dúvida que aquele era um dia cinzento!
Apaixonado, Diogo exclama: ‘- É o baixo! São os maus Espíritos que me perseguem!’
A mãe delicadamente sorri e pensa: ‘Baixo? Alto? Perseguição? Que convicções alimentam os corações que se expressam desta
forma?’ Realmente, quantas vezes ela ouvira, mesmo de estudiosos de ‘longa data’ da Doutrina Espírita expressões como estas
quando a vida teima em não fluir em consonância com os interesses e perspetivas individuais de cada um? MUITAS!
Sem dúvida que a vida no corpo físico é uma benção! Entramos na vida terrena, através da reencarnação, e conquistamos o direito
a experienciar os desafios que nos estimulam ao progresso como Espíritos que somos. A reencarnação é precisamente o meio
pelo qual a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova
existência. (Livro dos Espíritos, pergunta 166)
Programada pelos nossos benfeitores espirituais (ou não, se for compulsiva), a vida terrena é, então, uma porta aberta para
vivências felizes, para a renovação, para a descoberta do amor.
Dissemos felizes dado que o potencial de toda e qualquer experiência é aprender a viver em equilíbrio, embora verifiquemos que
no quotidiano ocorrem acontecimentos que designamos desastres, infelicidades, tragédias, vicissitudes, contrariedades como as
apresentadas na singela situação acima descrita.
Então, será que estamos equivocados? Naturalmente que há aqueles que pensam que a Terra não é um lugar propício à vida feliz,
que o azar está sempre à espreita, que somos seres indefesos; no entanto, atrevemo-nos a não concordar com tal assertiva.
A vida é um imensa oportunidade de criar, de construir, de edificar um mundo interno renovado, transformado por reflexo das
conquistas internas e, de todo, não vivemos sujeitos à influência oculta dos Espíritos que quiserem nos incomodar. Somos livres!
Segundo algumas correntes filosóficas, ora se afirma a inexistência da liberdade (determinismo radical), ora se afirma a liberdade
absoluta do ser humano (libertismo). Na primeira conceção, defende-se que o ser humano pensa que é livre mas todas as escolhas
que faz são o resultado de experiências anteriores ou da influência das suas próprias circunstâncias orgânicas ou psicológicas. Os
deterministas radicais baseiam-se na conceção do mundo, defendida pelas ciências da natureza, até à relativamente pouco tempo.
Tal, como os fenómenos da Natureza, todos os comportamentos humanos são entendidos como o resultado de causas, havendo
uma conexão necessária/ obrigatória/ inevitável entre o que hoje escolhemos e uma causa anterior. Assim, é impossível ser livre
e a liberdade mais não é do que uma ilusão.

Na segunda perspetiva, o ser humano é plenamente livre: a liberdade é absoluta. Como seres racionais que somos, dotados de
consciência, temos a possibilidade de em qualquer circunstância dar início a um novo rumo na nossa vida, independentemente
do passado. Considera-se a existência de condicionantes, sendo estas físicas, químicas, biológicas e também histórico – culturais,
mas superáveis pelo engenho humano: cada ser humano é o resultado das suas próprias escolhasSegundo a Doutrina Espírita, conforme o que lemos no Livro dos Espíritos, ”O homem, assim como tem a liberdade de pensar, tem
a de agir. Caso contrário, seria uma máquina.” (pergunta 843)
Mas, será que não existirão situações irresistíveis que nós somos chamados a viver, sem possibilidade de escolha consciente? Ser
dependente emocional, isto é, viver uma paixão irresistível que estaríamos predestinados a viver, quando se vive violência
doméstica, ou quando se iniciou uma relação extra matrimonial, não são situações irresistíveis? Estará o destino traçado?
A resposta é dada de forma clara:
1º) as predisposições instintivas são as do Espírito antes da sua encarnação; conforme for ele mais ou menos adiantado, elas
podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por Espíritos que simpatizem com essas disposições; mas não há
arrastamento irresistível, quando se tem a vontade de resistir.
2º) A influência do meio material na vida do nosso dia – a - dia é uma realidade, no entanto, não existe um determinismo: o Espírito,
detentor de qualidades e defeitos comanda o corpo e não ao contrário: “se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente
o seu próprio Espírito que o possui e que lho transmite mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para
apenas se ocupar da matéria se faz semelhante ao bruto e ainda pior, porque não pensa mais em se precaver contra o mal. E nisso
que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade” (L.E. perguntas 845 e 846). Situações de dependência de álcool,
de cigarros ou de uma compulsão alimentar não são situações de incapacidade completa em que nada se pode fazer. São, sim,
situações de desafio a descobrir resistências que até ver estão ocultas no potencial espiritual com que o próprio Espírito foi criado.
Outra dúvida se coloca: adversidades teimosas como na situação descrita - discutir com a namorada, o carro avariar, não ter
sucesso nos projetos pessoais (L.E. 534), existem por influência de algum Espírito? Respondem os Benfeitores Espirituais: “
– Algumas vezes, são os Espíritos; outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem
muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os Espíritos nada têm com isso; sois vós mesmos que vos tornais o vosso
mau génio.”
Porque é que Deus permite que os espíritos inferiores nos influenciem ao ponto de cometermos erros? (L.E. 466) Dizem os
Espíritos que “os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem.”
Como Espíritos devemos progredir na ciência do infinito e é por isso que passamos pelas provas do mal para chegar ao bem.
Estaremos abandonados à sorte dessa influência? Não! Claro que não! O nosso anjo da guarda tem como missão colocar-nos no
bom caminho, e quando as más influências agem sobre nós, somos nós que as atraímos, pelo desejo do mal, porque os Espíritos
inferiores vêm em nosso auxílio no mal, quando temos a vontade de o cometer. Ou seja: “Se és inclinado ao assassínio, pois bem,
terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti; mas também terás outros que tratarão de influenciar-te
para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti.”
E há alguma forma de nos escaparmos a essa influência? (L.E. 467) “— Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus
desejos ou os atraem por seus pensamentos.”
Mas, se os repelirmos, eles afastam-se, isto é, se tivermos bons pensamentos e desejos sadios, eles deixam-nos? (L.E. 468) SIM!
Embora regressem se a ocasião se fizer através do nosso regresso a um padrão de pensamento negativo, de descrença, de medo,
de falta de confiança nas forças da Vida “como o gato espreita o rato”.

Então, como é que se pode neutralizar a influência dos maus Espíritos? (L.E.
469) “— Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a
influência dos Espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós.
Guardai-vos de escutar as sugestões dos Espíritos que suscitem em vós os maus
pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões.
Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na
vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: ‘Senhor, não nos
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal!’.”

Mudar o padrão vibracional dos nossos sentimentos e pensamentos é a solução: desde o momento em que nascemos criamos
hábitos, formas de sentir e formas de dar resposta às situações. Muito naturalmente essa aprendizagem está ligada aquilo que,
em vidas anteriores conseguimos edificar no nosso Ser. A família, a escola, os amigos, a cultura esculpem as forças que se afinizam
com as forças que trazemos na intimidade quando chegamos a esta vida terrena. Energeticamente atraímos as forças espirituais
que sintonizam connosco e esculpimos assim a forma da nossa existência.
Há fatalidade e teremos que ser sempre iguais até deixarmos este corpo e voltarmos ao
mundo espiritual?
Não! Somos livres! Somos os autores do caminho que percorreremos no futuro! E a
influência do mundo espiritual? Bem, essa influência será aquela que escolhermos: bons
pensamentos atraem bons espíritos; maus pensamentos atraem maus espíritos.

Marc Chagall, 1947

Tenha sempre bons pensamentos
porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras
Tenha boas palavras
porque as suas palavras se transformam em suas ações
Tenha boas ações
porque as suas ações se transformam em seus hábitos.
Tenha bons hábitos
porque os seus hábitos se transformam em seus valores
Tenha bons valores
porque os seus valores se transformam no seu próprio destino.

Mahatma Ghandi

Disciplina e Emoções
Filipa Ribeiro

“Nunca estás sozinha, mesmo quando parece que está toda a gente contra ti, nós estamos lá e eu sou o
mais baixo deles todos, há mais acima de mim e estávamos lá contigo". E depois lá veio a tirada de puxar
o tapete dos pés: "usa o que sabes sobre auto-conhecimento para ti, não é só para ajudares os outros.
Não podes perder de vista o teu equilíbrio emocional." Este conselho chama a atenção para o nosso
maior obstáculo, o qual todos nós esquecemos muito frequentemente de vigiar ou somos pouco
eficazes a fazê-lo: as emoções.
O crescimento psicológico é atingido com o domínio das habilidades cognitivas e estando em sincronia
com as expectativas da sociedade onde se vive. Essas habilidades cognitivas incluem várias funções
intelectuais, tais como a capacidade de pensar logicamente e em termos abstractos, aprender a
linguagem e a fala, a ler e compreender, etc. De acordo com o biólogo, epistemólogo e psicólogo Jean
Piaget, o raciocínio lógico matemático não existe por si mesmo na realidade. A raíz desse tipo de
pensamento está na pessoa e é construído por cada sujeito por meio da abstracção reflexiva que nasce
da coordenação das acções que o sujeito realiza com objectos. Pode, então, afirmar-se que o
pensamento lógico-matemático surge de uma abstracção reflexiva, já que este conhecimento não é
observável. É a criança que constrói este tipo de conhecimento, na sua mente, através das relações com
os objectos, desenvolvendo-se sempre do mais simples ao mais complexo, tendo como particularidade
que o conhecimento adquirido e processado não se esquece, pois a experiência provém não dos
objectos, mas da sua acção sobre os mesmos.
No seu livro Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, Charles Darwin mostra que humanos e
animais partilham um leque comum de emoções que expressam de forma semelhante, paralelismo que
atribui a uma origem genética única que evoluiu preservando estruturas cerebrais de função
equivalente. Hoje podemos ir mais longe e afirmar que, nos animais, existe algum raciocínio abstracto
que lhes permite imaginar, arquitectar e até mentir. Quando um pequeno macaco, obrigado pela sua
posição na hierarquia, a entregar o alimento encontrado aos mais velhos do grupo, decide gritar o som
de alerta “cobra” para, aproveitando o pânico geral, se banquetear em segredo com um ovo, isso
implica que também o macaco é capaz de raciocínios abstractos complexos.
Estar em sincronia com as expectativas sociais envolve o relacionamento com os indivíduos e lidar
efectivamente com os sentimentos e necessidades desses, assim como com os seus próprios. Os
sentimentos influenciam o nosso bem estar. A ciência demonstrou que o coração tem um campo
energético poderoso. Estudos descobriram que o coração gera um campo electromagnético em torno
de nós que é bastante maior em diâmetro e muito mais poderoso do que o gerado pelo cérebro.
Consoante as emoções que sentimos existe uma panóplia de reacções do nosso organismo em
consonância com essas emoções. A grande sabedoria não é evitar as emoções, mas senti-las e saber
geri-las, tarefa que, por vezes, é bem árdua. Quando sentimos emoções positivas, o organismo reage
produzindo a hormona anti-envelhecimento, entre outras benéficas para o bem estar. A pressão
sanguínea estabiliza e o sistema imunitário é fortalecido.

Por outro lado quando sentimos emoções negativas, hormonas do stress são libertadas para o organismo; o
ritmo cardíaco acelera e a pressão sanguínea aumenta.
Emoções positivas criam realmente uma energia que afecta positivamente o nosso organismo. A Ciência
sabe muito mais sobre emoções negativas do que sobre as positivas. O medo é, de longe, a emoção mais
estudada; já o estudo sobre a alegria e a felicidade só começou a ser levado mais a sério nos anos 90 do
século XX.
Os neurocientistas dizem que temos dois mecanismos básicos ao longo da vida: a abordagem e a fuga. Tais
mecanismos correspondem a estruturas opostas que foram formuladas por anos de desenvolvimento
evolutivo e são partilhadas por organismos tão diversos na sua complexidade e sofisticação como a ameba e
o ser humano. A regra é simples: a dor deve ser evitada e o prazer procurado. Estes dois princípios têm sido
pilares de várias teorias científicas e filosóficas ao longo de milénios. Até Freud, com a sua psicanálise, notou
essa polarização da regulação emocional quando reflectiu sobre o que os homens e mulheres queriam da
vida: “A resposta a isto dificilmente pode causar qualquer dúvida. Lutam pela felicidade; desejam tornar-se
felizes e assim continuar. Este esforço tem dois lados, um objectivo positivo e outro negativo. Se, por um
lado, querem a total ausência de dor e de desprazer, por outro anseiam por experimentar fortes sensações
de prazer”.
A verdade é que a vida está, ao mesmo tempo, repleta de obstáculos e de motivos para sermos felizes. E
passamos a maior parte do tempo, digamos, a abrigar-nos da chuva debaixo de uma árvore. Tudo parece
correr bem até sermos picados por um mosquito. Até um sentimento como o amor pode ser fonte de prazer
e de dor.
Manoel Philomeno de Miranda estabelece, e bem, a necessidade de educação das emoções pela disciplina,
comparando as emoções a uma vela: “Comparemo-las a uma vela cuja finalidade é iluminar. Para isso, ela
gasta combustível, como é natural. Preservada para os fins, oferece luz por período largo; no entanto,
deixada na direção do ar canalizado, apressa o próprio consumo, e, acesa nas duas extremidades, mais
rapidamente se acaba. Assim também as emoções, que têm finalidade superior no campo da vida. Quando
não se submetem à disciplina, exigem carga dupla de energia na qual se sustentam, culminando por destruir
a sua fonte geradora. (Pensamento e emoções, pp. 31 e 32.) Uma das filósofas da actualidade que mais
admiro, Martha Nussbaum, diz o seguinte: “Ser um bom ser humano é ter uma certa capacidade de
abertura ao mundo, uma capacidade de confiar perante coisas incertas que estão além do nosso controlo”.
Mas como educar as emoções?
Novamente Manoel Philomeno de Miranda: “O pensamento é o agente que as [às emoções] pode conduzir
com a proficiência desejada, orientando-as com equilíbrio, para que o rendimento seja positivo,
capitalizando valores que merecem armazenados no processo iluminativo para a execução das tarefas
nobres. Esse esforço propicia autoconfiança, harmonia íntima, gerando bem-estar pessoal, que extrapola a
área da individualidade e se irradia beneficiando em redor. Ninguém pode bloquear as emoções ou viver
sem elas. Pretender ignorá-las ou esmagá-las é empreendimento inócuo, senão negativo. Toda emoção ou
desejo recalcado reaparece com maior vigor, em momentos imprevistos. Substituir os interesses negativos e
viciosos, por outros de carácter mais gratificante quão duradouro, é o primeiro passo, nessa luta de
renovação moral e educação emocional” (Pensamento e emoções, pp. 32 e 33).
Cultivemos, pois, o contentamento, a perseverança, o amor, a busca pelo autoconhecimento, a veracidade,
sem perder de vista o nosso equilíbrio emocional.

Esquecimento do passado
António Soares

São muitos aqueles que se interrogam porque têm numa vida, de corrigir faltas de vidas passadas, das quais
não têm a menor ideia. Porque temos de pagar por erros de que não nos lembramos de os ter cometido? É
esta a justiça Divina?
Vejamos o que nos diz a pergunta 393 no Livro dos Espíritos:

Como pode o homem ser responsável por actos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode
aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que
as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu mas desde
que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a
recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus?
Resposta dos Espíritos: ”A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o bem do
mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o Espírito entra na sua vida
de origem (a vida espírita), toda a sua vida passada se desenrola diante dele; vê as faltas cometidas e que
são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las; compreende a
justiça da posição que lhe é dada e procura então uma existência capaz de reparar a que vem de
transcorrer. Escolhe provas análogas ás de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas
ao seu adiantamento e pede a Espíritos, que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si
toma, ciente de que o Espírito que lhe for dado por guia, nessa outra existência, se esforçará pelo levar a
reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no
pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis,
atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz
da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas
faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste,
o Espírito se eleva e ascende na hierarquia dos Espíritos, ao voltar para o meio deles”.

É precisamente aí que consiste a justiça de Deus. Esquecer o passado, dando-nos oportunidade de
recomeçar a cada nova reencarnação.
A reencarnação é para o Espírito aprender e progredir. Esquecendo o passado, em cada nova encarnação o
Espírito começa do zero, fazendo uso de seu livre-arbítrio para nova aprendizagem. Ao reencarnar traz
consigo única e simplesmente sua bagagem moral, pois o Espírito conserva tudo o que aprendeu e
progrediu moral e intelectualmente em cada existência.

Se na vida corpórea o esquecimento do passado nos beneficia, no Plano Espiritual o Espírito conserva a
lembrança das vidas anteriores. Mas para quê? Podemos perguntar.
Na erraticidade (espaço de tempo entre uma encarnação e outra), o Espírito tem consciência de suas vidas
anteriores, do que fez bem, e onde falhou. Desligado de tudo o que diz respeito à vida material, possuí uma
visão mais alargada de todo o progresso que já fez, e do que necessita ainda fazer para poder continuar a
evoluir, moral, intelectual e espiritualmente. Sabendo onde precisa melhorar, pede uma encarnação para
poder apagar suas faltas, pois sabe que essas faltas lhe dificultam sua evolução.

Para uma melhor compreensão, vamos até à pergunta 258 do Livro dos Espíritos:
-Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o Espírito consciência e
previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena?
“Ele próprio escolhe o género de provas por que há-de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio”.
a)Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo?
“Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o
Universo. Ide agora perguntar porque decretou Ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de
escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus actos e das consequências que estes tiverem.
Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a
sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade Divina lhe concede
a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de
Deus, do que o é do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou e sim Deus. Vosso
porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o
permitiu”.

É assim que Deus permite ao Espírito reencarnar junto de pessoas que amou, como também daquelas a
quem prejudicou, dando-lhe o esquecimento temporário, para que no meio em que convive não possa vir
ao de cima o que fez ou foi noutras existências, pois a lembrança do mal que fez ou lhe foi feito, a cada
nova encarnação reacenderia ódios, mágoas, rancores que levariam a vinganças, e, assim em vez de
reparar, aumentaria débitos e atrasaria sua evolução.
É pelo amor que devemos reprimir ódios, rancores, é no amor que aprendemos a perdoar, é no amor que
conhecemos o que é caridade desinteressada. É por isso que Deus faz com que inimigos doutras
existências, reencarnem na mesma família, com total esquecimento de ofensas, para daí nascer a
amizade, o amor, a fraternidade.

É assim, que numa família existem Espíritos em perfeita afinidade, enquanto que outros são como que
desconhecidos, tornando-se frios, distantes e de difícil convívio. Serão por certo Espíritos com
necessidade de reajustar erros passados, mas estando temporariamente todos envoltos pelo manto do
esquecimento não fazem entender suas necessidades, daí o difícil convívio. Quando assim acontece, é
inútil que se tente compreender o porquê dessa antipatia entre uns e outros, mas sim procurar através
do amor, que as relações entre todos se transforme em amizade e simpatia; e mais; através da oração e
do perdão, pois sabendo que a causa não está nesta existência, deverá estar numa existência anterior, e
tão pouco interessa saber quem foi o culpado, ou quem foi a vítima. Por isso mesmo, Deus não nos
permite saber se fomos vítimas ou carrascos, para que em nossas encarnações, não sejamos juízes para
colher ou condenar.
É pois nestas condições, que mães recebem nos seus ventres inimigos do passado, e aprendem a amá-los
incondicionalmente. É assim que filhos doentes, dependentes em tudo de seus pais, ou de quem os cuida,
aprendem a amar aqueles que nesta encarnação, se ocupam de tratar, refazer e reerguer seus corpos
debilitados física e moralmente.

O Espírito trazendo consigo suas aquisições de ordem moral a cada nova encarnação, suas aptidões
intelectuais podem por sua vez serem temporariamente esquecidas. Se um Espírito que progrediu muito
intelectualmente, esquecendo a parte moral, e fazendo mau uso de sua inteligência, pode reencarnar
em condições humildes, e sem sua inteligência, para ser reeducado. Vemos que também aqui , o
esquecimento do passado lhe é benéfico, pois se, se lembrasse de suas faculdades anteriores, acabaria
por se revoltar, e inconformado, perdia assim a possibilidade de progredir precisamente onde havia
falhado.
Mas como o conhecimento adquirido nas muitas reencarnações se vai acumulando e nunca se perde, o
esquecimento temporário de algumas aptidões, serve para nos chamar a atenção de que temos
necessidade de trabalhar nossos pontos mais fracos. Voltando ao Plano Espiritual, o Espírito reconhece
seu percurso, e tem assim uma visão ampla de todos seus avanços morais, intelectuais e espirituais.
Mas atenção, pois a vida terrena muitas vezes nos desvia de nossos propósitos. Os encantos que
rodeiam a vida material, podem por vezes fazer-nos cair na tentação, pois trazemos connosco
tendências, das quais ainda não conseguimos libertarmo-nos na totalidade, tais como, o apego excessivo
ás coisas materiais, os vícios, etc…
Assim quando numa existência corpórea, conseguimos ter a força de não ceder ás nossas más
inclinações, e conseguindo corrigir alguma falha que nos tenha levado à nossa queda moral, quer dizer
que estamos no bom caminho, e aumentamos assim nosso aprendizado. Mas também, cada vez que,
por nossa livre vontade, cedemos ás nossas más inclinações, colhemos inevitavelmente as
consequências.
O homem não conhecendo suas faltas cometidas em existências anteriores, pode sempre aperceber-se
qual o género de falhas que o tornou culpado, e qual o seu principal temperamento. Para isso, basta que
se estude a si próprio, e poderá perceber o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências.
Concluímos, sabendo que nem sempre nos podemos honrar do nosso passado, sendo por isso melhor
esquecê-lo temporariamente.
Mas chegará o momento, quando pela grandeza de nossas aquisições morais, da melhoria de nossa
conduta, passaremos a ter boas recordações do que fizemos com muita alegria e felicidade. Aí, teremos
grande alegria em recordar tudo o que construímos de bom para nós e para o nosso próximo. As portas
de nossa consciência poderão estar sempre abertas, pois não mais nos envergonharemos de nada, não
teremos mais nada a temer e nada mais nos importunará. A certeza do passado totalmente superado
pelas boas obras, será a nossa garantia de paz e tranquilidade interior.
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“O recanto dos finlandeses é um jardim suspenso (isso mesmo) com abrigos, sobre o lago, junto à
margem – como se fosse um barco ancorado. Nele reúnem-se em tertúlias; juntam-se-lhes aqueles outros
com semelhança de temperamento.” - Anos Violentos

Há mais entre a terra e o céu do que aquilo que de ordinário vemos. E quando nos é dado ver algo
mais desse ordinário invisível, cresce a íntima convicção de que ínfimo é aquilo que alguém como eu
alcança. Isso põe-nos no nosso lugar nas filas do fundo – e pena é que seja momentâneo, porque se não
esquecêssemos a lição permaneceríamos no lugar da humildade o tempo suficiente para que ela nos
conquistasse.

Não fui remar para o lago (afinal não interessa), mas aqui no Recanto dos Finlandeses a essência
amorosa da vida – superior forma de energia – abre-me canais intuitivos que nos melhores dias me elevam a
patamares de entendimento inusitados.
É meu desejo ardente de que esta nova vida esteja a fazer de mim um homem melhor, a fim de que
me aproxime dos bons. Se de lá de baixo quando olhava para cima tivesse visto, ainda que indistintamente,
esta realidade (olho daqui e vejo o planeta), provavelmente teria sido um homem melhor o suficiente para
respeitar a Deus e a mim; não obstante, diferentemente de outras vezes, não tenho a ousadia de questionar
Deus acerca dos seus procedimentos, porque se há alguém que está em erro não é Ele certamente.
Como nota curiosa tenho o encontro com o caderno de Arvi, pousado numa reentrância qual objecto
de arte. O curioso foi que enquanto lhe fixava o olhar e dele me davam breve resenha histórica, o conteúdo,
ou parte dele, foi-se-me fazendo legível, como se escrito no ar.
Acho (e este é um segredo se os segredos são possíveis) que nesse momento um fio, à falta de
melhores termo e analogia, nos enlaçou. Ainda não sei bem, nem mal, para que fim.
“Eis que soou a minha hora.
Não conheço da literatura a coragem angustiada, mas junto com esta força com me digo «É desta»
um nó górdio entre a garganta e o estômago intranquiliza-me. O vir já foi vencido, mas o grande
desconhecido que está por vencer faz com que tema mais a vida que a morte. Tomar a decisão foi fácil, mas
à medida que se aproxima o dia da partida até a vontade de falar se esvai.”
Do caderno de Arvi.
Como te entendo, companheiro, como te entendo. É difícil ir e é difícil vir. Não sei em que
condições chegaste, mas acho que ninguém chega em pior estado que o meu. E ir e estar sujeito ao risco do
disparate do autocídio é de tirar a alegria de viajar. Apenas quero pensar que vou ficar indefinidamente aqui,
onde não há pavores.

*
E quando não esperava chegou o meu irmão Toivo, para um abraço sentido. Encontro agradável; e
agradável também, contrariando a lógica do mundo, saber que o nosso pai Eljas já morreu (saiu-me
espontânea a linguagem de há muito adquirida).

A nossa mãe Eliina não veio ter comigo porque se encontra a assisti-lo como um anjo da guarda.
Mandou dizer que já esteve comigo e que agora eu não aflijo, que virá tão logo nosso pai desperte. Sem
cuidar do meu caso, do tempo que me levou a adquirir essa consciência, deixo escapar a interrogação: “Três
anos?”
Velho vício de julgar. Mais cuidado devo ter agora, pois que os ensinamentos do Cristo da Terra vãome sendo inculcados. “Não julgueis para não serdes julgados.” e “Com a mesma medida que medirdes,
assim sereis medidos.”
Não há nada como porem-nos a retrospectivar aquele que tem sido o nosso viver e, em paralelo,
irem passando as máximas inigualáveis que Jesus legou.
Esperam os nossos mestres que algo retenhamos. Às vezes o que vou assimilando tem sabor amargo,
mas esse é o remédio que cura.
Mudar interiormente é obra difícil. E para mim então, um desistente provável, muito mais difícil se
torna.
Ah!, mas eu estava a falar do meu irmão Toivo. Que momento agradável ao meu coração carente de
alegria! Desfrutado sem interrogações metafísicas (a que propósito? Defeito de formação de ex-estudante de
teologia), foi uma prenda de inestimável valor. Grato a tudo e a todos pelo bem que me proporcionou.
*
Onde vou levo frio, arrefeço as coisas por onde passo.
Ignorava este efeito, mas não por isso devo enclausurar-me, porque o ambiente é deles, este e outros
deletérios, preservado. No dia em que eu for à terra (e hei de ir em breve, a uma reunião mediúnica, porque
dizem os “chefes” que o choque anímico me fará bem) aqueles com cujo campo interfira sentirão coisas no
mínimo desagradáveis, a nível físico e a nível psíquico, porque o meu campo vibratório é de baixo teor.
E estou eu consciente da minha situação e animado da melhor das resoluções! Imaginem se não
estivesse!
Esta a causa de não ser feliz. Mas também dos amigos que vou fazendo não conheço nenhum que se
diga feliz. Por isso custa-me menos a mim não o ser.
Dizem que há quem seja feliz, e eu acredito, mas como não sei o que isso é, vale tanto na minha
contabilidade como não haver.
Quando levar calor certamente poderei dizer que sou feliz. Mas essa é uma conquista gradual e
desde que saímos das regiões de sombra já sentimos um bem estar que nos faz dizer ditosos.
Por aqui ando, em alguma utilidade para mim, ouvindo e aprendendo (aprender dá gozo), e no
relativo lazer à beira do lago interrogo-me sobre o que esconde a luz que impede veja o que está na margem
oposta. Outros vêm.
A recuperação não é tão rápida como desejaria, é, aliás, lenta, apesar da vontade de a acelerar. As
construções que se querem resistentes levam o seu tempo, porque têm que ser efectuadas com cuidado e
atentas aos pormenores. E quando toca ao ser humano, as mais das vezes faz-se necessário primeiro
desconstruir para só depois construir.
É complicado. É complicado.
Peço incessantemente que seja construído de modo a que, quando um dia obrigatoriamente regressar
à carne (e ao esquecimento), e quando me vir confrontado com a tentação do suicídio, tenha a solidez
psicológica e moral para não ceder. Para de modo algum ceder. Porque essa prova vai lá estar.
Um dia, e este é um desejo que de quando em vez me assalta, gostaria de poder contar a minha
história aos homens.
(Curioso: parece que esta tarefa está sinalizada desde tempos imemoriais na minha pessoa. Tenho de
verificar se já o disse anteriormente.)

continua

Deficiências do Trabalho Espiritual nos Centros Espíritas
Margarida Azevedo

Verifica-se, de há uns anos a esta parte, uma crescente inoperância mediúnica nos Centros espíritas. Os
médiuns estão cada vez mais isolados, e com eles os grupos de que fazem parte; a sua autovigilância
espiritual está a enfraquecer, o que leva invariavelmente à falta de afecto, móbil imprescindível da actividade
mediúnica.

Constatamos também que os passes de limpeza psico-magnética estão a tornar-se, em alguns casos, num
impor de mãos rotineiro, o que é extremamente perigoso. Isto significa que o trabalhador passista precisa de
rever constantemente a sua actividade, reformulando-a sempre que tal se torne imperativo, e não pode
afirmar, como já ouvimos, que precisa de dar passes senão fica doente. Pelo contrário, o passista “precisa” de
dar passes porque sente que com isso contribui para o alívio do sofrimento do outro, o que é totalmente
diferente. Se o acto de dar uma peça de roupa a um carenciado não deve servir para colmatar uma
necessidade moral, porque o seria um passe, em termos de trabalho espiritual? Um acto é tão caridoso como o
outro, se em ambos o amor for o móbil da acção.
Há que perceber que o outro nunca poderá ser um meio para atingir um fim, pois aí estaria a ser usado e não
apoiado/ajudado. O outro é um fim em si mesmo, donde o apoio, material ou espiritual, tem a função de o
fortalecer na superação dos seus problemas. Por outro lado, a salvação daquele que dá não é uma quantidade,
isto é, não é por muito dar que o indivíduo garante a bem-aventurança; a salvação é uma qualidade, ou seja, é
no bem dar que reside a felicidade em toda a sua plenitude. Dar muito, mas sem amor, por descargo de
consciência, é mais nocivo que benéfico.

Isto significa que o bem não pode ser feito com fim à salvação. Isso será um meio de trocas comerciais, como
cumprir uma promessa em troca de uma graça recebida. Muitos espíritas o criticam, mas não percebem que
fazem exactamente o mesmo, segundo moldes diferentes. A salvação é uma sequência lógica do bem que
fazemos crescer no outro. Ambos, o que ajuda e o ajudado, caminham juntos rumo a um conceito de
felicidade que transcende o mero doar de roupa ou do passe magnético, ou do cumprimento da promessa.
Ora, o que nos parece que está a faltar nos meios espíritas é toda uma sensibilização para o sofrimento do
outro. São praticamente inexistentes os estudos de uma evangelização vocacionada não só para desenvolver
uma melhor assistência, mas também aberta ao diálogo com os mais necessitados. Parece que está a ser mais
fácil facultar apoio material que apoio espiritual. Além disso, a ausência da noção do pluralismo que
caracteriza a nossa época, e com ela o ambiente espiritual de todos aqueles que vêm aos Centros é
depreciado. Dito de outro modo, um Espiritismo isolado nunca poderá ter médiuns à altura das necessidades e
consequentes exigências espirituais do mundo em que vivemos.
Com tudo isto, a Doutrina espírita está a ser confrontada com uma crescente e progressiva limitação na
capacidade de resposta aos problemas espirituais daqueles que a procuram, deixando-se ultrapassar por outras
congéneres.

Aquilo a que estamos a assistir, e com grande pesar o afirmamos, é a um Espiritismo de resposta imediata, em
que a pessoa que o procura é momentaneamente ajudada, mas que, ao fim de algum tempo, constata que está
reduzida ao silêncio. As suas espectativas nem sempre são satisfeitas e, infelizmente, a Doutrina torna-se, em
alguns casos, uma desilusão. Quando isto acontece, o trabalhador espírita tem a sua quota de responsabilidade
pois que, se a Doutrina não chegou ao coração, dificilmente atingirá a alma. Os trabalhadores não são técnicos
nem tecnocratas do Espiritismo, mas gente ao serviço de quem precisa. Tal significa trabalhar em prol do Bem,
isto é, ser candidato a engrossar o número dos servos de Deus.
Os critérios de vivência espiritual do Centro não podem colidir com os princípios éticos e morais de quem, por
necessidade, aparece na Casa espírita movido pelo sofrimento. Só na compreensão e dedicação afectivas o
trabalho espiritual alcança o fim que se propõe.
Quem procura a Casa espírita não pode encontrar nela a existência de colisão entre um Cristianismo traçado
segundo moldes de um para lá que ninguém sabe como é (e venham desmentir-nos), e ao qual Jesus não fez
qualquer referência (não confundir o Reino de Deus com o mundo do além), e o mundo deste lado, depreciado,
desvalorado e minimizado. Dito de outro modo, o Cristianismo segundo os moldes do Espiritismo não foi, não é
nem será uma doutrina exclusivista. É na convergência de ambos os mundos que o Espiritismo avança as suas
teses.

O Espiritismo não pode rejeitar o mundo e simultaneamente maximizar a indispensável passagem do Espírito
pelo mesmo, sob pena de não compreender os consequentes problemas mediúnicos característicos de cada
época. Não podemos esquecer que Jesus e os demais profetas vieram traçar propostas de conduta com fim a um
futuro celestial de bênçãos e felicidade, enfatizando assim que este mundo é um manancial de aprendizado cujo
comportamento é demasiado importante para se perder.
Atente-se que o mundo é o sentido que temos dele, é a maior ou menor consciência que possuímos da sua
fenomenologia, tão complexa quanto espantosa, por outras palavras, é o conjunto dos Espíritos encarnados,
provenientes das mais ou menos longínquas vivências, portadores de sentidos que se perdem na complexidade e
que lhe conferem um colorido fantástico.
O que o mundo é em si próprio passa-nos ao lado. Tudo o que os nossos sentidos não captam é um inexistente.
Consideremos ainda o facto de que este ver não é uma acção dos olhos carnais. O ver é a conjugação de uma
multiplicidade de factores que interagem, desde a acumulação da informação adquirida, processo complexo do
qual não dispomos de noção concreta de como se forma, capacidade abstractiva, concentração (que é sempre
insuficiente porque demasiado fugaz), linguagem, vivência e seus problemas, etc. Podemos dizer que o ver
carnal está investido de uma série de influências bidirecionais polivalentes, isto é, ao mesmo tempo que o
vendam o desocultam, de tal forma que nem vemos todos a mesma coisa, nem vemos todos sempre a mesma
coisa.

Ora, estar no mundo é ter mundo, isto é, possuir um sentido que nos coloca num nível de consciência que nos
traça parâmetros de razão sem os quais estaríamos completamente perdidos. Isto significa que a nossa razão
constitui-se em discurso que, para ser coerente, tem que ser capaz de transmitir esse mundo que, no fundo, é a
simbiose entre o que nos rodeia e as nossas vivências interiores.
Parece-nos, assim, de capital importância que não se confunda o Reino de Deus e o mundo do além ou do para
lá. Este consiste em tudo o que existe e que não vemos ou não captamos, seja como encarnados ou
desencarnados. Dele fazem parte uma infinidade de graus ou escalas, que se estendem desde o mais infinito ao
menos infinito. O aspecto físico do observador aqui pouco importa. Espíritos encarnados ou desencarnados estão
igualmente circunscritos ao sentido mundivivencial do seu entendimento. Ambos vivem a impossibilidade dos
sentidos captarem o que está fora do seu alcance, bem como a consequente impossibilidade linguística em
expressá-lo. E não captar, não dizer é não existir.
Quanto ao Reino de Deus, embora não tenhamos igualmente uma noção, ainda que ténue, da sua natureza,
“sabemos” mais. Sabemos que é um mundo de totalidades que se fundem numa só. Isto é, a noção de totalidade
é sempre uma noção de ausência, exclusão, especificidade, total bem-aventurança… Na nossa impossibilidade
sensitiva e linguística, o Reino de Deus é imaginado como o Bem Supremo. Mas esta expressão será sempre
paupérrima, pois estamos a reduzir o indizível aos critérios da nossa predicação insuficiente.

Embora digamos que o Reino de Deus exclui toda e qualquer gradação, sem que com isso saibamos o que
estamos a dizer, pois ainda vivemos no plano da escala, o curioso é possuirmos informação fiel do mesmo como
não possuímos do além. Como? O reino de Deus é pregado como Evangelho, traçando meios de o conquistar.
Isto é, a noção de distância infinita que nos separa dele está à distância da nossa capacidade de amor ao próximo.
Do além não há qualquer evangelho, uma vez que, por mais informações que nos venham, nenhuma tem paralelo
com o Evangelho de Jesus. Além disso, não reconhecemos nos médiuns e respectivas Entidades comunicantes
autoridade para pregar o Reino de Deus em paralelo com Jesus. Quando muito há algumas informações sobre o
que significa e como viver em conformidade com os planos relativamente mais elevados, mas isso é bem
diferente. Aliás, tem sido esse o papel do Cristianismo e das suas igrejas, nas quais se inclui o Espiritismo.
Ora, toda a mediunidade passa por aí. Ela é esse ajuste entre o médium e a sua evangelização. Ela é a luta entre a
maximização espiritual quer se pretende atingir e um ver sempre insuficiente. Quando o indivíduo está
perturbado não significa falta de evangelho, pois a boa-nova habita em todos os seres da criação, ele “apenas”
está em desconformidade com o que lhe é proposto. E é aqui que todos nos encontramos.
Passando à prática, se é certo que o esclarecimento é ponto de charneira para o auxílio às Entidades sofredoras e
respectivos médiuns que as transportam, há que compreender, porém, que nem todas e nem todos conseguem
ficar por aí. Há Entidades que precisam de uma abordagem mais específica, realizada em ambiente próprio, de
maior recolhimento e atenção. Por outro lado, o médium que as transporta não é um devasso nem um
inconsequente. E ainda que o fosse, não cabe aos trabalhadores dos Centros tomarem-se de poses de luz pois
estamos todos no mesmo mundo, sujeitos a idênticas desventuras. Os trabalhadores não podem nem devem fazer
juízos de valor de quem procura o Centro. Bem pelo contrário, devem congratular-se por terem a possibilidade
de ajudar mais uma infinidade de Entidades que, não foi por acaso, vieram à Casa espírita.
Em consequência, muitos são os que afirmam que as pessoas não melhoram porque não compreendem os
esclarecimentos evangélicos dados nas sessões. Mas se assim é, há que saber porquê. Alguém se interroga sobre
a qualidade da sessão? Por outro lado, a não compreensão tem a ver com uma multiplicidade de factores,
nomeadamente, a novidade do discurso, bloqueios ou perturbações mediúnicas devidos às influências das
Entidades perturbadoras, incapacidade em abstrair-se dos problemas com que está a defrontar-se, etc.
Posto isto, e a partir da observação no terreno, quer o Espiritismo, quer as outras congregações estão a deparar-se
com novas apresentações da mediunidade, mais incisivas nas suas exigências, a despontar em todas as idades,
descontroladas, mais vocacionadas para as questões doutrinárias que científicas, mais dirigidas aos afectos.

Por isso, o trabalhador de evangelização deve ter muito cuidado nos caminhos que cruza, deixar-se de ímpetos
de cientista e compreender que uma sessão de evangelização serve, primordialmente, para esclarecer o auditório
sobre questões relativas à mediunidade e não para falar de micro-organismos ou, pior ainda, abortos no astral.
Nós diríamos mais, é cada vez maior o número de Entidades precisadas de uma voz esclarecedora do seu estado,
que as encaminhem no sentido do bem e do amor ao próximo. É de oração que as Entidades precisam, tal como
todos nós.
Finalmente há que perceber que todas as religiões são respostas aos problemas dos seus fiéis/médiuns. Ninguém
segue uma doutrina se esta não corresponder às suas espectativas, se ela não for uma hipótese de resposta.
Assim, tal como nem todas as Entidades precisam de ser captadas em médiuns de incorporação, nem todos os
fiéis precisam de idêntica abordagem na sua fé. A pluralidade religiosa é bem representativa do colorido da
diversidade de caminhos.
O amor de Deus existe em toda a parte. Compete a cada um de nós ser um bom condutor desse amor. Por mais
voltas que demos, sem excepção, o fim do caminho chama-se Reino de Deus.

A Demência da Quantidade
Carolina Fortuna (DIJ-ACEMI)

“A cultura desaparece numa multidão de produções, numa avalanche de frases, na demência da
quantidade.” – Milan Kundera
A cada dia que passa, ouvimos na rua, de pessoas conhecidas ou não, mais velhas ou não,
comentários do género, “esta sociedade está perdida”, “os jovens já não se importam com nada” ou “isto
já não é o que era”, etc. E perguntemo-nos o porquê disso.
Durante todo o dia, nas televisões não há um único programa que cative os jovens pela
positiva, que lhes ensine algo, que lhes mostre os verdadeiros valores, o que é importante. Ao invés
transmitem telenovelas e séries sem qualquer interesse “intelectual” ou “cultural” ou reality shows, que
apenas servem para mostrar ao país ou ao mundo o nível de degradação a que o país chegou.
Se as pessoas gostam dessas coisas? Óbvio. Alguém tem que gostar e dar as audiências e é
nesses momentos que as pessoas se esquecem dos seus reais objetivos. Estamos aqui para evoluir e esse
tipo de coisas apenas nos colocará mais para trás no nosso caminho. É quase como caminhar na neve,
damos dois passos para a frente e acabamos por ser levados três para trás, acabamos por ir com a
corrente, ir com os demais e esquecemo-nos que estamos aqui com o propósito de melhorar, de nos
aperfeiçoar, de nos tornar melhores pessoas e melhores espíritos.
Contudo, não ficamos por aqui. Quantos de nós já entramos num restaurante, por
exemplo, e vimos uma família em que os pais estão com os telemóveis à frente, um filho com uma consola
de jogos e o outro com um tablet? As conversas, o convívio, o amor, o contacto físico e contacto visual
estão a ser substituídos pela internet e por gadgets.
Talvez isto aconteça porque é uma solução fácil para, numa família, os pais conseguirem
manter a criança calada ou entretida. Acaba por ser mais fácil dar-lhe um telemóvel do que arranjar outra
forma de chamar a sua atenção, do que fazê-la falar com os pais, ou estimulá-la para uma conversa, para a
sociabilização.
Depois estas são as crianças que crescem e, em vez de pedirem um livro aos pais, pedem
jogos, consolas, telemóveis; em vez de tirarem bons resultados não se esforçam; em vez de terem uma
conversa dita “normal” com quem os rodeia, isolam-se no seu mundinho e preferem depois responder
com uma mensagem de texto; em vez do contacto visual preferem ir ver fotos nas redes sociais… sim,
porque, embora pensemos que não, as coisas que são feitas e que são permitidas na infância têm, mais
tarde, reflexos na pessoa que poderíamos vir a ser.
Quando falamos de cultura, de certeza que o que nos vem de imediato à cabeça será a
arte, a música, as notícias, a literatura, a televisão… e até aí tudo bem. O problema vem com a quantidade
do que chega até nós - que é cada vez maior na actualidade devido aos avanços da tecnologia, etc - o que
acaba por influenciar a qualidade disso mesmo. Assim, a cultura começa a desaparecer, a perder-se.
Devemos ser seletivos para que não fujamos do nosso caminho. Estamos aqui para evoluir
e não para retroceder. Devemos centrar-nos nas coisas que nos transmitem os valores, as ideias e ideais
corretos, nas coisas que nos tornaram melhores, com a mente mais aberta, sem preconceitos. Porque,
“A cultura desaparece numa multidão de produções, numa avalanche de frases, na demência da
quantidade.” – Milan Kundera

30/04: Seminário
“Quântica – Espiritualidade e Saúde”
Com Professor Moacir Lima

07/05 – Vigo: conferência e pintura mediúnica,
por António Pinho da Silva

15/05: Bullying
Grupo de Teatro Espírita
Mário & Mudança Interior
6º Encontro de Teatro Amador
Fundação INATEL/CM Vale de
Cambra

