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Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes
7. Disse, então, Jesus estas palavras: "Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e
da Terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as
teres revelado aos simples e aos pequenos." (S. MATEUS, cap. XI, v. 25.)
8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus, por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos
doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. E que cumpre se
entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não
se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos
do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de
igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era
sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da Terra e
revela os do céu aos
simples e aos humildes que diante d’Ele
se prostram.
Evangelho Segundo
o Espiritismo, cap. VII

Amizade e respeito.
Quando Jesus deixou o mandamento de nos
amarmos mutuamente – e em particular, aos
espíritas que se amassem – dizia esta coisa
simples de cultivar a amizade.
E é tão simples cultivar a amizade! Basta
abandonar preconceitos, reservas mentais, e
abrir-se ao outro – ainda que o outro traia
essa confiança; mas esse é já um problema
do outro. Por isso, não ponham reservas, tantas reservas nas vossas relações.
(É certo: ser concomitantemente manso como as pombas e astuto como as raposas
não é fácil, mas consegue-se.)
É essencial, pois, que se cultive a amizade. Mas o cultivo da amizade não exclui o
respeito. Respeitar o outro e dar-se ao respeito. Porque aquele que não se dá ao
respeito abre caminho à falta de nobreza de carácter, do próprio e do outro. Mas,
também aquele que não respeita o outro não é amigo, não conhece o valor da amizade, tão pouco o seu sentido.
Respeitar é entender que nem todos estão ao mesmo nível de entendimento.
Assim, quem está em nível superior vai tolerar melhor o que está em nível inferior.
E, assim, também se cumpre um dos preceitos da caridade.
Todavia, o respeito e a amizade não se compadecem com a falta de verdade – e
aos espíritas, além de verdade com a falta de lealdade para com a doutrina que se
propuseram divulgar e que importa levar com fidelidade e verdade até ao fim.
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A boca da verdade

O Espiritismo é simplesmente uma moral
A. Pinho da Silva

“Meus amigos, deixai que vos dê
um conselho, visto que palmilhais
um terreno novo e que, se seguirdes
a rota que vos indicamos, não vos transviareis.
Tem-se-vos dito uma coisa muito verdadeira, que desejamos relembrar-vos: que o Espiritismo é simplesmente uma moral e que não deverá sair, nem muito, nem pouco, dos limites da filosofia, se não quiser
cair no domínio da curiosidade.
Deixai de lado as questões de ciência: a missão dos Espíritos não é resolvê-las, poupando-vos ao trabalho
das pesquisas; mas, procurai tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progredireis.”
O Livro dos Médiuns, Segunda Parte, capítulo XXXI, XVII

Se o texto acima não é claro, que é claro?
O conselho, porque é assim que se apresenta, não exclui a investigação científica, o que inclui é uma
orientação moral bem definida nessa pesquisa para que esta seja profícua. Essa moral é o Espiritismo.
Ser uma orientação moral é, pois, o papel fundamental do Espiritismo, porque ciência sempre a houve e
sempre a haverá; a dificuldade tem sido as questões éticas que sempre suscita com os seus avanços e
alguns recuos. Importa, por isso, para que a ciência não seja nefasta ao humanismo, uma moral, ou uma
ética, ou uma filosofia (como se queira) que perspetive corretamente o Homem e a este lhe dê uma
perspetiva correta do seu ser-aí , para que não se veja um ser-para-a-morte, sim um ser-para-a-vida .
E que moral é esta?
Necessariamente uma moral que radica em Jesus. Como tal, não deve haver vergonha em confessá-lo ,
porque ousando retirar Jesus, o Cristo, do Espiritismo, o mesmo é que retirar-lhe a essência. Se não há
pudor em citar médiuns e Espíritos— e nenhum sério avoca a perfeição— porque havemos de intimidarnos de citar aquele que é perfeito? E se custa citá-lo, como se ousará imitá-lo?
Se aceitamos que o caminho da sabedoria e do progresso passa pela vivência do amor; se aceitamos que
não há verdadeiro conhecimento sem a ciência do amor; se aceitamos a filosofia espírita, que remete
para o amor (veja-se a definição de caridade e onde está a salvação) - não há como destroncar o Cristo
do corpo doutrinário em que procuramos resolver os nossos conflitos conscienciais.
A pesquisa só vale a pena se nos ajudar a tornar melhores, porque essa a razão maior do presente existir.

Conceção da criança através dos tempos (I)
Cleide Arantes

A conceção da infância requer admitamos a figura “criança” e o período “infância”. Compreender a
criança como sujeito histórico e social exige um amadurecimento da sociedade que demanda tempo e
conhecimento a esse respeito. A imagem de “criança” já recebeu inúmeros adjetivos, como: um ser angelical, um ser puro e sem máculas, um ser inocente. E ainda, e paradoxalmente, a mesma criança recebe,
noutro tempo, outros adjetivos: ser impuro, símbolo da força do mal, cheia de defeitos. A conceção de
infância, portanto, percorreu o tempo e sofreu as mudanças naturais decorrentes do avanço da mesma
sociedade que a construiu.
Para o historiador Philippe Áries (1978), “o sentimento” da infância “corresponde à consciência das
particularidades do período da infância. Essa particularidade, que distingue essencialmente a criança do
adulto, não existia”. Na antiguidade, as crianças eram vistas como adultos em miniaturas. O tratamento
social dispensado a elas era igual ao de adultos. Ser criança era um período breve da vida, pois logo se
misturavam aos mais velhos. Adultos, jovens e crianças se misturavam em todas as atividades sociais,
isto porque esses grupos não tinham as suas diferenciações muito claras. Nesse período, a aprendizagem da criança estava vinculada aos serviços domésticos onde cada qual realizava uma tarefa que se
“confundia” com o que chamavam de “educação”.
Segundo Áries, a passagem pela família era rápida e insignificante. Geralmente, a partir dos sete
anos, as crianças iriam viver com outra família para serem educadas. Não havia uma educação letrada.
As crianças eram entregues às famílias, muitas vezes desconhecidas ou vizinhos, para prestarem serviços domésticos ou aprenderem algum ofício.
Segundo Gélis (1991),
“as aprendizagens da infância e da adolescência deviam, pois, ao mesmo tempo fortalecer o corpo,
aguçar os sentidos, habitar o indivíduo a superar os revezes da sorte e principalmente a transmitir também a vida, a fim de assegurar a continuidade da família”.
Na Idade Média, porém, a criança sofre com a fome, a miséria, entre outros fatores correlacionados
ao período medieval. A morte infantil era muito grande. A morte de uma criança não era recebida com
tanto sentimento e desespero. Rapidamente a tristeza passava, e aquela criança era substituída por outro
recém-nascido. As famílias pobres ensinavam para a criança o trabalho nas lavouras ou os serviços
domésticos. Aquelas que pertenciam às famílias nobres aprendiam as artes de guerra ou os ofícios eclesiásticos.
Somente no século XVI que mudanças de conceções referentes à criança e à infância são notadas.
Do século XVI para o XVII, na Europa, começam a perceber a criança como um ser diferente do adulto.
Surge um sentimento de infância, ao qual se refere o historiador Philippe Áries. Sentimento esse um pouco distorcido, uma vez que as crianças eram vistas como objeto lúdico dos adultos. No entanto, os europeus trouxeram para o Brasil seus valores, costumes, e naturalmente suas ideias referentes à infância.
Assim, dentro dessa nova construção moderna, foram sendo soterradas conceções de criança como um
adulto anão e, paulatinamente, foi cedendo lugar para a afirmação da infância como uma construção
social.

O Iluminismo inaugura a preocupação com essa questão por meio de estudos e pesquisas. A
modernidade. A educação escolar não era entendida da mesma forma e aplicada com a mesma qualidade para todas as camadas sociais durante o período moderno. Os filhos dos burgueses eram preparados
para ocupar os altos cargos. Os filhos de famílias pobres muitas vezes não chegavam a ir para escola, e,
quando a frequentavam, eram treinados para os trabalhos secundários como de carpinteiros, pedreiros
ou agrícolas. Nessa perspetiva, as crianças eram vistas como um material a ser moldado. Era como se a
infância fosse uma coisa tenebrosa que precisava ser apagada. Constata-se que as crianças eram abandonadas ou mortas, no decorrer da segunda para a terceira fase da infância (dos 4 aos 7 anos de idade).
Elas eram isoladas do mundo adulto, nos conventos e internatos. A escola substitui, então, a aprendizagem familiar e passa a funcionar como um processo de enclausuramento da criança.
A Revolução Industrial modificou a estrutura familiar. Cada vez menos filhos, tornando-se menores
e mais móveis e constituindo o modelo familiar do padrão moderno. Antes da Revolução Industrial, a
família era enraizada no solo, depois dela, a produção econômica deslocou as famílias do campo para a
fábrica, que ficava na zona urbana. Diante dessa nova realidade, as crianças também deveriam ser preparadas para a vida fabril, localizada na cidade.
A partir do século XVIII, a educação dos filhos era entregue às escolas. As mulheres, que trabalhavam em fábricas, colocavam os filhos em casa de amas (cuidadoras). Com o advento da Revolução
Industrial, a família perdeu uma de suas funções e, através de muitas reivindicações, a escola se estendeu a todas as camadas sociais com a missão de educar para o trabalho, impondo sobre as crianças
uma mentalidade de obediência e disciplina. Nas fábricas, constata-se a presença de crianças que representava mão-de-obra barata, disciplinada e com baixo poder reivindicatório.
Nos tempos modernos, a escola torna-se uma instituição de fato enquanto espaço reservado à proteção das crianças. O grande acontecimento foi, portanto o reaparecimento nos tempos modernos da
preocupação com a educação.
Como nos relata Gélis (1991):
"Num clima de crescente individualismo, disposto a favorecer o desenvolvimento da criança e encorajado pela Igreja e pelo Estado, o casal [pai e mãe] delegou uma parte de seus poderes e de suas responsabilidades ao educador. Ao modelo rural sucedeu um modelo urbano, o desejo de ter filho não para
assegurar a continuidade do ciclo, mas simplesmente para amá-los e ser amado por eles".
Assim, as crianças tornam-se o centro das atenções e passam a serem tema e possibilidades de
estudos e observações. Desta forma, e aos poucos, começando pela Europa, a criança vai assumindo
identidade, voz e estatuto legal.
CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO

Esperanto
“Uma vez que os homens primitivos, ajudados nisso pelos missionários do Eterno, tenham afetado a certos sons especiais certas ideias especiais, a língua falada se encontrou criada, e as
modificações que ela sofreu mais tarde foram em razão dos progressos humanos; por
consequência, segundo a riqueza de uma língua, pode se estabelecer facilmente o grau de civilização ao qual chegou o povo que a fala. O que posso acrescentar é que a Humanidade caminha para uma língua única, consequência forçada de uma comunidade de ideias em moral, em
política, e sobretudo em religião. Tal será a obra da filosofia nova, o Espiritismo, que vos ensinamos hoje.”
Erasto, Revue Spirite de novembro de 1862

Esperanto é a língua inventada mais popular do mundo. Foi criada por Ludwig Lazarus Zamenhof no final da década de 70 e inicio da década de 80 do século XIX, com o objetivo de fazer
um idioma fácil de aprender, politicamente neutro, que pudesse transcender as divisões nacionais e promover a paz e a compreensão entre as pessoas com diferentes línguas regionais e/ou
nacionais.
O nome completo do esperanto é Doktoto Esperanto. Podemos traduzir por “alguém que tem
esperança” e é retirado do pseudônimo que Lázaro Zamenhoff Ludwig usou quando publicou
seu primeiro livro sobre a língua chamado Unua Libroin, 1887.
http://livemocha.com/pages/languages/esperanto/?lang=pt-br

Em janeiro de 1940, Ismael Gomes Braga, visitando o
médium Francisco Cândido Xavier, recebe do espírito Emmanuel uma mensagem intitulada "A Missão do Esperanto", em
que se lê:
"Sim, o ESPERANTO é lição de fraternidade. Aprendemo-la,
para sondar, na Terra, o pensamento daqueles que sofrem e
trabalham noutros campos. Com muita propriedade digo:
"aprendamo-la", porque somos também companheiros vossos que, havendo conquistado a expressão universal do pensamento, vos desejamos o mesmo bem espiritual, de modo a
organizarmos, na Terra, os melhores movimentos de unificação."
Biografia de Ismael Gomes Braga publicada no periódico Komunikoj número 89 (janeiro/março 1998);

Zamenhof

Da experiência do amor
Sara Rodi

Haverá um amor maior do que o amor de todos os dias?
Um amor maior do que o amor por todos? Maior do que um amor por todas as coisas?
Um amor que não se mede pelos dias e pelas horas, ligado a alguém ou coisa nenhuma?
Um amor que não é daqui, não é de nós, não é de nada que se veja nem nada que se
sinta?
Um amor que não suportamos sequer no peito, porque não foi feito para caber em nós,
mas para estar em todo o lado, em todas as coisas, em tudo o que existe.
Não podemos agarrá-lo, comprimi-lo ou arrumá-lo. Apenas entregarmo-nos a ele,
diluirmo-nos nele esquecendo totalmente quem fomos, quem somos ou quem poderemos ser, porque nada de nós interessa. Nem quem somos nem o que andamos aqui a
fazer, porque a experiência do amor é unicamente existir por existir. O amor pelo amor.

Não fomos feitos para amar assim. Fomos feitos para ser quem podemos ser e fazermos o melhor que podemos fazer (embora tantas vezes sejamos e façamos outra coisa
qualquer). Mas uma ou outra vez, durante a vida, poderemos ter a sorte de contemplar
esse amor maior que nos arrasa. Que nos tira toda a importância, porque ser o que
podemos ser e fazer o melhor que podemos fazer é não mais do que buscar este amor.
Quando eles nos envolve, já somos tudo o que podemos ser, sem precisar de mais nada
fazer. Somos amor em estado puro, na sua condição maior.

E onde está esse amor? Como podemos senti-lo mais vezes? Encontrá-lo, sempre que
nos perdemos? Preenchermo-nos dele, sempre que nos sentimos vazios?
A resposta não é clara, porque o caminho até ele é individual e está em cada um de
nós.
Posso correr hoje à chuva e deixar-me envolver pelo amor, ou descobri-lo num abraço
profundo de alguém que se cruzou connosco na rua. Podemos descobri-lo no topo de
uma montanha ou no fundo do mar. Rodeados de gente ou na mais completa solidão.
A fórmula não existe.
Mas envolvermo-nos deste amor maior é tudo aquilo que pode dar sentido à nossa
busca. É tudo aquilo que, transcendendo-nos, pode dar sentido ao que é visível e certeza a tudo o que podemos ser e fazer.
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XVIII

no futuro.
Mas assusta-me reencarnar.

Obedecendo a propósito superior, Tico
Que o tempo até lá se escoe lento.
principiou de ir aos sonhos de Anamaria. E
Longo, sinuoso, apertado e escuro é o
nos sonhos, consciente e inconsciente conflitúnel da minha viagem de nove meses. Sei-o,
tuaram. O consciente dizia: “Se Tico morreu,
não preciso que ninguém mo diga.
como pode estar vivo?”; e o inconsciente objeAinda tenho um tempo, mas quando não
tava: “Mas não morreu, pois está vivo!”.
desejamos uma coisa ela chega mais depressa.
Era assim mesmo. Percebia isto nos
Assim parece.
sonhos, e às vezes não sabia se sonhava.
Em vigília sabia que Tico tinha morrido,
mas se não estava louca a realidade de Tico,
no sono, era a de um vivo.

XX

Teve mesmo que abrir-se com Cirinha.
- Mãe, quando morremos continuamos
vivos?

Vindo de lá das profundezas das suas
lucubrações, Friedrich perguntou:
- O que é a verdade?

- Diz-nos tu, que és o filósofo – alguém
Pergunta ingénua? Quantos a não poem
contrapôs.
a si mesmos no auge da dúvida?
Sim, Anamaria, Tico está convosco.
Quem nos ama fica perto de nós, como
podia ser de outra maneira?

XIX
Do caderno de Arvi

- Se eu soubesse não perguntava –
obtemperou por sua vez.
- Alguém quer responder?
Depois de algum silêncio, porque talvez
ainda nenhum se houvesse debruçado sobre o
assunto, ou isso e concomitantemente temesse
a argumentação do Friedrich, este falou:
- A verdade será aquilo que é. O busílis
está em sabermos o que é. Coisas há que todos
as tomamos como verdadeiras; outras acreditámo-las como tal, mas são tão somente crenças, e algumas elaboradas como sistemas.

Damo-nos bem, somos amigos. Somos
É verdade que a morte não existe, e
simpáticos um ao outro. Por causa da música, outras coisas há comprovadamente verdadeiem que compomos, por causa da filosofia, em ras, mesmo que e apesar de haver quem as
que filosofamos, e por causa da loucura.
negue (é uma crença feita negação tomada
Dizer “loucura” é um óbvio exagero; antes como verdadeira), mas há de haver uma verdauma espécie de febre que nos traz em certo delí- de maior que faça a síntese de todas as verdario mental, que escondemos (daqueles que pode- des pequenas e parciais.
mos esconder).
Não sei como, mas trabalharemos juntos

Sabemos, pois, que a verdade existe,
mas desconhecemo-la. E assim já sabemos
duas coisas acerca da verdade: que ela existe e
que a desconhecemos.
- E podemos conhecê-la?
Antes que Friedrich ou outro interviesse,
antecipei-me na toma da palavra.

com mundos iluminados por estrelas duplas,
triplas e quádruplas; com o desprendimento
progressivo da matéria e a apreciação da vida
ser eminentemente psíquica e o amor universal
o sentimento único.
E Friedrich lembrou-se de Lou Salomé.

- Ora agora é que encontramos resposta
satisfatória com a reencarnação, que não há
(Arvi viajou bastante pela Alemanha, frecomo negá-la, que leva ao progresso (quase)
quentando meios literários e artísticos. Tal
infinito, logo, ao pleno conhecimento de todas
como em Jyväskylä.)
as coisas, daí, também ao conhecimento de
Deus; portanto, ao conhecimento da Verdade:
aquilo que é.
- Vai levar tempo!...
- Tempo e experiências em outras
humanidades, com outros reinos da natureza,

CONTINUA

AMADURECIMENTO ESPIRITUAL/SENSIBILIDADE
(CAPACIDADE DE VER A ESSÊNCIA DOS FACTOS E FENÓMENOS)
“…Homens

de uma capacidade notória que não a compreendem enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuanças…” (ESE cap.XVII, item 4.)

Como temos vindo a falar em artigos anteriores, a maioria dos homens ainda se apega às
aparências exteriores, à parte material e visível dos factos e dos fenómenos, esquecendo-se de
meditar, através de um raciocínio logico, o que estará por trás desses factos e fenómenos, ou a
essência do que lhes mostram, limitando-se a assistir ao que os olhos veem ou detetam outros
sentidos físicos. Faltando-nos ainda a sensibilidade espiritual, deveremos pelo menos usar o
raciocínio, o bom senso e a inteligência.
Sabemos que por interesses egoístas ainda determinadas crenças ou cultos religiosos
mantêm seus fieis presos ao culto exterior, a rituais e cerimonias que apenas enganam nossos
sentidos, fazendo com que acreditemos que simplesmente com essas práticas evoluímos,
melhoramos e nos salvamos, impedindo assim que possamos ver o sentido espiritual dos factos,
a essência interior das coisas, a mensagem interior e espiritual que nos querem passar, coisas
essas que todos nós deveríamos sentir no fundo da alma para nos melhorarmos, crescermos e
amadurecermos espiritualmente, apurando cada vez mais a nossa sensibilidade; ao contrário,
ficamos convencidos que o cumprimento dessas normas, instituídas pelos chefes religiosos e a
participação assídua nessas cerimónias, sejam elas de que religiões forem, vão salvar-nos ou
dar-nos direito a um lugar no céu ou paraíso depois da nossa morte física. Terrível engano esse;
não há religião alguma que possa salvar alguém, a religião pode ser apenas o caminho ou o
meio para se atingir esse fim, jamais o fim em si. As religiões apenas deveriam servir para ensinar, esclarecer e auxiliar, de maneira a que cada um aprenda a melhorar-se e a encontrar o seu
próprio caminho para essa salvação, pois o grau evolutivo não é igual em todos os homens;
assim, o caminho de um pode ainda não servir para outro, e a salvação só depende do próprio.
Por isso não é o frequentar diariamente qualquer que seja a religião ou culto que nos tornará
melhor que os outros, cada um só pode melhorar por si mesmo, e a religião deverá estar pronta
para o ajudar, esclarecer e ensinar, para que ele possa na sua vida utilizar aquilo que aprendeu,
em todos os seus atos e atitudes, melhorando assim também seu patamar evolutivo e aí sim,
merecendo um melhor lugar.
Felizmente, e apesar de todos os contratempos, a evolução vai-se dando naturalmente, e
hoje temos até já algumas ciências que transcendem à vida física pelo somatório de bases universalistas: observam, no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente, uma associação harmónica de “Ordem Divina” e de
cunho fraternalista. Por outro lado, várias
religiões deixam muito a desejar quanto ao
sentimento de fraternidade: prometem
recompensas imediatistas e ficam presas a
dogmas materialistas de infalibilidade e autoritarismo.

Mas também aqueles que apenas se apegam aos fenómenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual apenas demonstram que ainda são imaturos e insensíveis, pois não se
apercebem dos horizontes ilimitados que se lhes abrem com a crença na imortalidade das
almas; não foram ainda tocados pelo sentimento profundo de que somos viajantes na embarcação da vida, e que o Universo é o lar que a todos nos abriga. Por não terem ainda atingido a
sensibilidade suficiente, não têm consciência de que existir é participar de uma renovação constante, que nos impulsiona a todos, a um autoaperfeiçoamento.
O amadurecimento mais rápido tem o seu preço, e quem o quer conseguir terá que esforçar-se por aprender a discernir cada vez melhor o que está certo e o que está errado, o que tem
ou não logica, aquilo que faz frente à razão e o que não faz qualquer sentido; tudo isso se pode
adquirir com dedicação e estudo. Com o conhecimento chegará também a sabedoria, que o ajudará na sua conduta de vida, e a sensibilidade lhe chegará pelo trabalho de sua melhora interior.
Teremos que encontrar o céu que está no íntimo de cada um de nós como nos disse o Mestre
Nazareno; desse modo, nossa sensibilidade aumentará, e cada vez melhor iremos perceber a
essência de cunho espiritual contida em cada ensinamento que nos chegue e, por consequência, amadurecendo espiritualmente.
A sensibilidade é património do espírito que já atingiu um certo grau de perceção proveniente do interior ou essência dos factos; faculdade essa, alicerçada no “senso de realidade”,
que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com
admirável eficiência e exatidão.
Já adquiriram a sensibilidade todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a
essência das coisas; sabem observar e sintetizar sem julgamentos prévios as ocorrências e
assuntos, examinando-os como eles se apresentam na realidade, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores.
Esses, cujo nível de maturidade é mais desenvolvido, diferenciam-se já dos outros, pois
focalizam com seus sentidos já mais desenvolvidos a profundeza das coisas. Esses, com perfeito discernimento e mente já livre de preconceitos, são os que conseguem já perceber que existem ciências mais espiritualistas que algumas crenças religiosas.
Os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos,
refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos a cada momento, porque já se permitem
experimentar toda uma sucessão de sensações decorrentes das experiencias nas relações
humanas.
No entanto tudo tem um início, e mesmo aqueles que hoje apenas se apegam aos fenómenos sem se transformarem espiritualmente, estarão mesmo assim, nesse comportamento, como
diz o ESE cap.XVII, item 4, dando “um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil
numa outra existência”. A transformação interior não é um processo que ocorre da noite para o
dia, mas que se vai projetando ao longo do tempo.
Portanto, podemos estar confiantes de que cada um de nós, a seu tempo e no seu ritmo,
atingirá a sensibilidade às coisas espirituais, pois as leis divinas gravadas na nossa mente irão
impulsionar-nos sempre para a frente num processo natural e incessante, que nos fará atingir
graus de desenvolvimento cada vez maiores, e sempre que estivermos prontos para crescer, a
ajuda chega. Como disse alguém um dia: “Quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece”.

Arlindo Pinho

NOTICIÁRIO DE NOVEMBRO
Dias 16 e 17: Presença no Congresso Espírita Português, em Leiria

Congresso Espírita Português
POSITIVO: Serviço de refeições
Atendendo a que a Associação Espírita de Leiria não é um restaurante, é de enaltecer
o trabalho dos voluntários da referida associação, que primaram pela eficiência, qualidade e simpatia.
POSITIVO: Organização
Num programa bem concebido, dá mostra de boa organização e disciplina o cumprimento dos horários. De reconhecer também a postura
simples e despretensiosa das apresentadoras. Como
convém.
A MELHORAR: Preço das inscrições
Com as dificuldades económico-financeiras que o país
atravessa e que os espíritas também sentem, o preço da
inscrição (50 €) é manifestamente exagerado, e injustificado, pois que ao mesmo há que acrescentar deslocação, dormida e alimentação. Atente-se no exemplo espanhol.
aps

