NOVEMBRO 2012

ANO 5 NÚMERO 59

www.acbmi.org

Realizou-se no dia 13 de outubro, em Vale de Cambra, a III Jornada
de Cultura e Arte Espírita da União Espírita da Região Aveiro. Sendo tema “O
Homem, Ser Integral”, foi este dividido em 8 subtemas (Dimensão Física, Dimensão Mental/intelectual, Dimensão Saúde, Dimensão Sexual, Dimensão
Social, Dimensão Espiritual/moral, Perispírito, Duplo Etérico, Evolução), tendo os mesmos sido tratados e apresentados pelas instituições que integram a
UERA (www.uera.eu), bem assim como pelas convidadas: União Espírita da Região Lisboa, União Espírita da Região Porto, Centro Cultural Espírita do Funchal,
em representação da Madeira, e Associação Espírita Terceirense, em representação dos Açores.
E foi escolhido este tema porque parece que sabemos mais acerca da natureza e estrutura íntima do Sol, que está lá longe, do que sabemos acerca de nós
próprios, com quem convivemos a todo o momento. E como não nos conhecemos
a nós mesmos, não conhecemos o outro, e por isso esta grande dificuldade em
lidarmos connosco próprios e com o outro. Daí este conselho, velho de séculos:
“Homem, conhece-te a ti mesmo.”
Foi esse o desafio. Não existiu a pretensão da novidade, muito menos o de
esgotar o tema; o que se pretendeu foi partilhar alguma da informação disponível
para que todos e cada um se conheçam um pouco melhor.
Tanto ou mais importante que a partilha da informação, e que a própria e
elevada qualidade das comunicações, foi a partilha da amizade, num ambiente
fraterno e de verdadeira união. Foi uma Jornada em que se cumpriu o “amai-vos e
instrui-vos”.
Para finalizar em beleza, o Departamento de Arte da UERA, em colaboração com o Departamento de Infância e Juventude, apresentou a peça teatral
“Fernando de Lacerda, o homem e o médium”. O momento musical esteve a cargo do “Cavatina”, grupo de música da ACBMI (associação que integra a UERA).

Centro de Força da Base (zona do sacro)*:

* Não confundir com Genésico
(também dito Básico). Este
situa-se entre o ânus e o
genital

Doenças associadas: prisão de ventre, hemorróidas, colite ulcerativa, diarreia, doença de
Crohn, apendicite, hipertensão, hipotensão, diabetes, epistaxe (sangramento do nariz) pés e
mãos frias, micção frequente, cistite (doença inflamatória ou infeciosa da bexiga), enurese
(incontinência urinária), pedra nos rins, impotência, vaginismo, candidíase, herpes vaginal,
osteartrose do quadril, pé de atleta, osteoporose, ataques de pânico, insónia, anemia

Glândula endócrina: supra renal (hormonio: cortisona).
Emoções: medo e coragem

Evangelho no Lar
“07/11—Tudo

é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure o seu próprio interesse mas o dos outros”. - I Cor 10, 23-24.
Tenho de saber discernir entre o que posso e o que devo, pois esta falta de distinção tem-me
trazido muitos dissabores. Que são os meus sofrimentos atuais senão consequência de ter feito tudo
o que me apeteceu, sem olhar se tudo era conveniente e edificante?
Um bom critério para não errar é atender em primeiro lugar ao interesse geral – mas esta atitude ainda não faz parte natural dos meus hábitos.

14/11—“Vai, toma outros sete espíritos piores do que ele, e, entrando, instalam-se nela. E o estado final
daquele homem torna-se pior do que o primeiro”. - Mt 12, 45
Orai e vigiai, disse Jesus, para não entrardes em tentação. Ora, a libertação espiritual não acontece de uma vez por todas; se não orarmos nem vigiarmos, facilmente caímos em tentação e atraímos aquilo que não queremos, ou que dizemos não querer, nomeadamente algozes espirituais que
ainda não perdoaram o mal que outrora lhes fizemos.
Se não me regenero, não afasto de mim os espíritos moralmente inferiores, pois estou na mesma sintonia mental.

21/11—“Não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso
servo; e quem no meio de vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo”. - Mt 20, 26-27
A minha preocupação devia ser, de facto, estar ao serviço dos outros (para tanto me digo cristão, seguidor do Cristo); será, no entanto, essa a minha postura, será essa a realidade da minha vida?
Ou estarei ainda muito apegado à matéria para entender a sublimidade da mensagem de Jesus, e
mais que entendê-la, pô-la em prática?
Se já sinto as alegrias de servir, porque as esqueço tão rapidamente? Ainda mora aqui um rei?

28/11—“Então, Pedro aproximou-se e perguntou-lhe: «Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas
vezes lhe deverei perdoar? Até sete vezes?» Jesus respondeu: «Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete». -Mt 18, 21-22
Perdoar: sempre!
Condições: incondicionalmente!
Não há “ses” nem “mas”, é sempre e incondicionalmente. Sou capaz?
Perdoar é não guardar ressentimento, é orar por quem me persegue.
O Pai perdoa-nos dando-nos outra oportunidade, mas temos de pagar até ao último ceitil. Não temos
de fazer mais que Deus, mas também não devemos fazer menos.
Não é fácil. Nada é fácil. O que é de Deus não é fácil.

A Importância da Música na Evolução do Espírito — 1
A Doutrina Espírita perante a Arte Musical
Paulo Miguel Fregedo

Introdução
O presente ensaio apresenta uma proposta reflexiva que procura compreender a importancia
que a arte musical representa para a evoluçao do espírito, a luz da Doutrina Espírita, codificada no
sec. XIX pelo mestre de Lyon, Allan Kardec.
Para analisarmos convenientemente este tema, iremos realizar inicialmente uma breve retrospetiva historica para compreendermos a importancia que foi dada a arte musical pelas civilizaçoes
da antiguidade. Seguidamente, iremos analisar alguns estudos científicos realizados com plantas e
animais de laboratorio para avaliar os efeitos de alguns estilos musicais. Por ultimo, vamos analisar
um conjunto de obras da Doutrina Espírita, as quais nos revelam de forma pertinente, informaçoes
veiculadas pela espiritualidade superior que explicam a importancia da arte musical para a evoluçao
do espírito atraves das comunicaçoes realizadas por um conjunto de entidades espirituais, a saber: o
Espírito de Verdade, O Esteta, Emmanuel, Neio Lucio e Jules Massenet, publicadas em obras de alto
valor doutrinario com a participaçao e o aval de Allan Kardec, Leon Denis e tambem atraves da psicografia de Nivart e de Francisco Candido Xavier.

A Importância da Música na Antiguidade
A arte musical para as principais civilizaçoes da antiguidade era considerada como a mais elevada de todas as artes e a mais importante das ciencias. Criam os antigos sabios da China, do Egipto,
da India e da Grecia, que a musica era o caminho mais poderoso para a conquista da iluminaçao religiosa e a base fundamental para a constituiçao de um governo estavel e harmonioso. Acreditavam de
tal forma no vigor dos seus efeitos sobre a alma humana, que consideravam ser capaz de determinar
o caracter e a moral de um povo ou de uma naçao inteira. Os primeiros textos escritos por estas civilizaçoes apresentam a musica como uma atividade ligada a magia, a saude, a metafísica e ate a política, tendo um papel determinante nos rituais religiosos, em festas e nas guerras. As cosmogonias de
varias destas civilizaçoes possuem eventos musicais relacionados com a criaçao do mundo e suas mitologias frequentemente apresentam divindades ligadas a musica.
Acima de qualquer outra coisa, os grandes pensadores da antiguidade destacavam o vigoroso
efeito da musica sobre o caracter do homem, visto que ela parecia exercer tamanho poder para determinar a moral do povo. A musica era um assunto que nenhum dos grandes filosofos morais poderia ignorar. Aristoteles, por exemplo, escreveu:
“… emoçoes de toda especie sao produzidas pela melodia e pelo ritmo; atraves da musica, por
conseguinte, o homem se acostuma a experimentar as emoçoes certas; tem a musica, portanto, o poder de formar o caracter, e os varios tipos de musica, baseados nos varios modos, distinguem-se pelos seus efeitos sobre o caracter – um, por exemplo, operando na direçao da melancolia, outro na efeminaçao; um incentivando a renuncia, outro, o domínio de si, um terceiro o entusiasmo, e assim por
diante …”
Aristóteles in Tame (1984:19).
A energia musical era entendida como algo muito serio, com a capacidade de interferir e modificar a materia, bem como o espírito humano. Daí o cuidado extremo que era colocado na sua realizaçao, procurando preservar a harmonia inerente com a natureza e com a divindade.

A Sensibilidade dos Seres Vivos à Música
“Todos os seres sao sensíveis a musica. Ate mesmo os animais sofrem sua influencia. Conhece-se a lenda de Orfeu, que com sua lira atraía e agrupava a seu redor as feras da floresta. Os proprios insetos sentem as vibraçoes da musica… O poder da musica demonstra-se tambem atraves
da influencia da cançao sobre o povo. Ela e a companheira do trabalho, o sustento do esforço paciente repetido, a alegria do lar, pois exalta as forças e os sentimentos do ser humano… ”
Denis (1994:69).
Tal como nos afirma Leon Denis, todos os seres vivos sofrem a influencia das vibraçoes musicais, as quais transportam em si mesmas uma energia inerente. Essa energia podera ser positiva
ou negativa, de acordo com os seus efeitos físicos e espirituais. Com o auxílio da ciencia, ja foi possível demonstrar os efeitos que diferentes estilos musicais provocam nos seres vivos, mais precisamente em ratos e em plantas. No ultimo caso e mais interessante dado que as plantas nao possuem um cerebro, logo nao existem fatores psicologicos para influenciar nos resultados. A influencia da musica no reino vegetal primitivo concretiza-se apenas nas celulas e na sensibilidade
que indiscutivelmente apresentam.

Experiência Laboratorial com ratos – Barroco vs. Rock
Numa experiencia realizada por psicologos com o proposito de identificar a reaçao de ratos
a dois estilos musicais muito diferentes, a saber, musica barroca (Bach) e musica rock. Foram
construídas duas caixas sonorizadas com uma ligaçao entre si para que os ratos pudessem movimentar-se livremente entre ambas. Numa caixa fez-se ouvir a musica barroca e na outra, musica
rock. Os ratos descolaram-se na totalidade para a caixa onde se ouvia a musica barroca. Os psicologos trocaram entao a sonorizaçao das caixas e os ratos abandonaram a caixa onde se escutava
musica rock e foram todos para a caixa onde se escutava a musica de Bach.
E interessante verificar que algo de imensamente fundamental existe na musica para alem
das vibraçoes acusticas, uma energia que pode ser sentida pelos animais, proporcionando-lhes a
oportunidade de escolherem o lugar onde encontram um maior bem-estar e na respetiva experiencia, foi escolhida a caixa onde a musica do emerito compositor do período barroco se fazia ouvir.
CONTINUA

EMOÇÕES ESCONDIDAS, “A TRAVE DO OLHO”
“Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: Deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro
do olho do vosso irmão.” (E S E cap.X, item9.)

Neste ensinamento do Divino Mestre podemos agora, mais evoluída que está a humanidade, verificar a profundidade destas palavras, que vão ao fundo da alma, dos sentimentos mais profundos do ser
psicológico que somos. Foram entendidas durante seculos como advertência para não criticarmos alguma
coisa que faziam, quando nós também fazíamos o mesmo; já era bom, e o sentido está correto, simplesmente era mais superficial, e já era bom porque não estava apenas a ser levado pura e simplesmente à
letra.
Verificamos no entanto agora que o ensino se aplica ao mais profundo dos sentimentos emotivos ou
emoções, àqueles que queremos esconder de nós próprios, àqueles que por vezes até tentamos anular
em nós, sem no entanto os eliminarmos pela sua compreensão.
Assim, aquilo a que a psicologia chama de “projeção”, é o que na realidade fazemos com as emoções que não queremos admitir em nós, projetámo-las.
Quantas vezes criticamos com toda a veemência atitudes de luxuria e perversão, desonestidade ou
ambição, e quantas vezes somos nós que carregamos essas emoções sexuais e perversidades mal resolvidas, ou em outros casos, emoções desmedidas de fama e dinheiro e as projetamos sobre todos aqueles
que denominamos de ambiciosos e desonestos, porque apenas não souberam ou não quiseram resistir a
isso.
No fundo, há uma mistura de repulsa e inveja ao mesmo tempo, e por isso, a crítica, muitas vezes
exagerada.
Segundo estes ensinamentos, se nós olhássemos para o nosso íntimo mais profundo, verificaríamos
que ainda retínhamos emoções desse tipo em nós, e humildemente calávamos, evitando fazer qualquer
crítica ao outro.
Na indagação, “ou como dizeis ao vosso irmão: deixaime tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma
trave no vosso?”, Jesus ensinava a universalidade desse processo psicológico, “a projeção”, e, como sempre, convidavanos à busca de nós mesmos, para não transferirmos os nossos traços de personalidade desconhecidos, às coisas, às situações e aos outros.
O Mestre incentiva-nos ao mergulho em nossa própria
intimidade, para podermos ver o “lado obscuro” da nossa
personalidade. Ao tomarmos esse imprescindível contato
com nossas “sombras”, a consciência torna-se mais lucida,
crítica e responsável, descobrindo novos e amplos horizontes
para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual.

Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecer porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisões de nossa parte, e muitas vezes seriamos colocados face
a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis para nós mesmos; e assim, tentamos projetá-las como
sendo dos outros e não nossas.
Homens espiritualmente mais desenvolvidos não negam as suas emoções; permitem sempre que
elas venham à tona, mas como têm total controlo sobre elas, verificam o que elas lhe estão a mostrar sobre os seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com os outros. É a atitude correta. As emoções
devem ser “integradas”, ou seja primeiro devemo-nos permitir senti-las, logo depois julga-las e “pensar
sobre as nossas necessidades ou desejos; e, a partir daí, “agir” com todo o livre arbítrio que temos, executando ou não, conforme nossa vontade achar mais justo e conveniente.
O mecanismo de consentirmos, raciocinarmos e integrarmos emoções, determinará nossos êxitos e
nossas derrotas nas estradas de nossa existência.
As emoções são importantíssimas para nós, pois é através delas que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente igual, isto é, com a mesma intensidade, seja na alegria e entusiasmo numa situação de prazer, seja na tristeza e frustração ao verificar uma meta perdida. Podemos ter
todos o mesmo pensamento ao mesmo tempo, mas as reações emocionais irão ser diferentes em cada
um.
Assim, emoções não estão certas ou erradas, boas ou más, mas apenas energias que dependem da
direção que lhes dermos, e reconhece-las ou admiti-las não significa, de maneira alguma que vamos sempre agir de acordo com elas.
Em face ao exposto, se as negarmos ou reprimirmos não desaparecerão como por encanto e, sendo
energias, irão alojar-se em determinados órgãos, congestionando as entranhas mais intimas da nossa estrutura psicossomática. Ao abafá-las podemos gerar grande variedade de doenças autodestrutivas, e reações muito exacerbadas, ou apatia, a completa ausência de reação.
Deus na sua infinita sabedoria, através da sua criação, pelo próprio mecanismo da Natureza, delegou
emoções a todos os seres vivos, conforme seu grau de evolução. Não podemos pois simplesmente negalas, como se não servissem para nada, e tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e devemos
usá-las como bússolas para nos indicar o caminho da vida. Elas estão ligadas ao nosso pensamento
“cognitivo”, as nossas atividades psicológicas superiores como: perceção, intuição, memoria, linguagem,
atenção e todos os restantes processos intelectuais e espirituais.
Finalizamos com uma frase do Espirito Hammed para podermos meditar nisso: “ as condutas alheias
que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos”, “ os outros nos servem de
espelho, para que realmente possamos nos conhecer”.

Arlindo Pinho

Bibliografia principal:
Renovando Atitudes – Francisco do Espirito Santo Neto /Hammed
Em Torno do Mestre – Vinicius
Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec

Vindos de Januária - 5
Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

VII

sencarnado. Ninguém lhe rezava pela alma.

E agora, seu Monhé?
Em Portugal, estancado o ouro do
Ah!, quantas hipóteses se lhe levantam no corropio dos pensamentos, quais Brasil, instalara-se a miséria.
folhas secas num remoinho do vento!
Fazer de conta que nada se passa
com ele, e se Sebinho afirmar, negar; comprar-lhe o silêncio, ou calá-la pela ameaça;
levá-la a abortar; fazê-la desaparecer. Não
é tanto a vergonha social: tantos homens
fazem filhos que depois ficam sem pai!...
Grave é que além de vir a ser problema familiar é ainda conflito íntimo que, se não
sanado, muitas vezes conduz ao suicídio.
Em Monhé iniciou-se este processo
destrutivo.

O ano de 14 trouxe algo de novo a
Sebinho: o sentimento do amor. Sim, o
amor, na expressão belíssima da maternidade anunciada na gravidez. A Anamaria
passarinho sentia-se envolvida por uma
sensação que de tão agradável a tornava
podia dizer-se que feliz. Por sua vez, em
forma de retribuição ao algo ou alguém
donde promanava aquela envolvência
(talvez fosse o Jesus que nas poucas vezes
que fora às aulas de catequese lhe disseram ser amigo dos pobres, pensava) amava
aquele ser que trazia consigo. Na realidade,
recebia o amor de quem através ela iria reencarnar, e ainda bem para ambos que lho
retribuía. Tinha a certeza de que nada nem
ninguém lhe faria abdicar de receber nos
braços quem por ora carregava na barriga.

A dificuldade em assumir as consequências de atos impróprios à moral cristã
(à súmula dos ensinamentos do Cristo)
quase sempre nos desvaira. Todos erramos
e praticamente todos ainda conservamos a
tendência de não assumir os erros. Sempre
buscamos desculpas. Mas os séculos já
Não era essa a intenção de Monhé.
nos ensinaram a distinguir o bem do mal e
Mas
Sebinho
tinha dois aliados: o simples
o remorso no-lo lembra.
e generoso Tico e a austera e nobre Cirinha.
O ano de 1913 havia chegado ao fim.
Os dramas de 14 em Januária nada haveEm este ponto desvendamos que Ciriam de ser comparados com os que assorinha ao tempo de João V, quando a febre
lariam a Europa.
do ouro se instalou a partir de Mato Grosso, era a abortadeira lá do sítio. Mas era-o
Do outro lado da vida, Arvi acredita- sob uma perspetiva de caridade. A ignova-se num pesadelo, mas nada nele obede- rância dela, e de todos quantos veem a vicia à vontade de acordar, e isso ainda mais da humana sob o prisma da existência
única, sem preexistência do ser espiritual,
o afligia.
aliada à intenção de poupar sofrimentos –
sofrimentos aos que já estavam e aos que
João V, o Magnânimo, que já houve- viriam – como que faziam do aborto um
ra reencarnado, novamente houvera de- mal menor, absolvendo-o.

É certo que a ignorância e a boa intenção são atenuantes, mas não eliminam
a falta, pois que se nos detivermos a pensar e a examinar as coisas sob o ângulo
simples do não fazer aos outros o que não
quereríamos que nos fizessem, inclusivamente o de não nos deixarem nascer, tomaríamos consciência do dever de respeitar o dom da vida.

gou o seu tempo de pagar as suas dívidas,
por falta de resistência mental.
Você que conhece o espiritismo, ou
não mas lê este livro, não sabe, pela bênção do esquecimento temporário, o seu
passado.
Quando você se lembrar do seu passado, vai estar como eu e como Arvi: quer
esquecer. Porque arrepia-o, de tão feio que
é. E quanto mais figura ilustre aos olhos
dos homens você já tiver sido, mais se
desgostará de si mesmo. E se já tiver sido
santo de pau ou coisa assim, doloríssimamente carunchoso vai sentir-se.

As posteriores lições no mundo espiritual abriram-lhe definitivamente os
olhos e despertarem nela a necessidade de
trabalhar em defesa da vida, necessidade
essa de trabalho reparador que não se extinguirá tão cedo, pois que uma só exisNão julgue, não. Trabalhe no bem e
tência de amor não lhe apagará a multideixe
o
resto pra lá.
dão dos pecados.
Não faça, porém, caro(a) leitor(a) o
apressado julgamento de Cirinha. Não esqueça que provavelmente ainda não che-

CONTINUA

Imagens de Januária antiga

Quando parto dizes:
“Leva-me contigo.”
Não posso. Não posso levar-te
Nem tu podes partir comigo.
Estamos em realidades diferentes
Em que o abraço é impalpável.
Mas um dia virás,
Comigo e com um grande séquito.
E faremos uma festa. Prometo.
Anna / aps

A Marina Tsvetaeva
Amiga, viste-me na noite:
Que era eu para ti?
Um fantasma? Uma mulher sofrida?
Estava esquálida, mas era de fome, não da morte.
A noite da minha alma
Ensombrou a tua vida –
Mas não me deste luz.
Ah, se tivesses sido capaz de dar luz!
Mas eras apenas alguém como eu,
Com fome, com raiva, com desespero.
Não fomos capazes de nos ajudar.
Vi-te na noite também. Da alma.
Anna / aps

Amo a música, porque amo a saúde!
Amo a música, porque amo a vida!
Fui doente, porque me dei à fria razão, esquecendo as vibrações do coração.
Sensível, fechei-me em concha artificial, e
esse contrariar a minha realidade produziu
íntimo e profundo desequilíbrio.
E depois, já nem música me salvou, porque deixou de ser saudável; logo, enquistou-me.
Amo a música porque a música é de essência divina, é o som com que falam os
luminares do Senhor.
Quando de longe assisto, e ouço, essas
vibrações sublimes que ecoam nos mais
elevados céus, choro; choro de intraduzível
emoção.
Amo a música, amo a saúde, amo a vida.
Preciso da música para o equilíbrio energético, para o equilíbrio emocional, para a harmonia integral do meu ser.
Aqui, deste lado, ainda apaixonado da filosofia, entrego-me aos encantos da música
(mantendo tendências e gostos de aí e de desde muito tempo) e minha alma voa qual
águia real pelos altos cimos da compreensão, da beleza, da simplicidade, da alegria.
Amo a música e por isso, também, sempre estou onde ela é elevada, eivada de bons sentimentos, capaz de moralizar, capaz de me tanger as cordas sensíveis do amor.
Sou impuro ainda, a imperfeição é meu mote, mas busco denodadamente a pureza, a perfeição, e aí encontro a arte – e a música em particular.
Amo a música.
Aqui estou no meu jeito arrebatado de dizê-lo.
Sempre,
Nietzsche
(P/ aps)

NOTICIÁRIO DE OUTUBRO
13: III Jornada de Cultura e Arte Espírita da União Espírita da Região Aveiro

A apresentação da ACBMI

a venda de livros

O aplauso final ao DEpA após “Fernando de Lacerda, o homem e o médium”

