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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva

------------- 10 ------------

A mediunidade tem os mesmos perigos
que qualquer potência de que se faça mau ou
indevido uso. Acresce que com a mediunidade
manuseiam-se potências inteligentes, as quais com a
vontade polarizam o pensamento conforme o
carácter quer têm.
Sendo os médiuns pessoas como a média
das demais bastante imperfeitas, é natural que nelas,
pela abertura ao exterior inerente à mediunidade,
faça ressonância a sintonia com frequências que
vibram iguais imperfeições. É no consentimento da
ressonância que reside o perigo, pois a amplitude da
vibração pode produzir o rompimento do equilíbrio.
É para esses perigos que com alguns
exemplos – casos reais – vimos alertar. Que algum
proveito se faça e a paz fique com todos.

17.
«Não há país da Europa onde os impostores ganhem tanto dinheiro quanto em Portugal. Aí
são velhas que predizem o porvir, preparam filtros de amor e executam outras obras de feitiçaria.»
(César Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade)

O que acima se lê foi escrito na primeira década do século XX; volvidos cem anos (e mais
alguns, pois já estamos na segunda década do século XXI) não podemos confirmar nem desmentir
o primeiro lugar de Portugal no ranking dos ganhos de dinheiro pelos impostores, porque não
conhecemos o que se passa nos outros países da Europa, mas esta continua a ser uma realidade
em grande escala neste país de gente propensa ao fatalismo e à aceitação fácil do milagre como
recurso para contornar o destino.
Escasseando ainda o conhecimento e a racionalidade, não são somente velhas mas
também novas e homens a predizer o porvir – e a fazer tudo o mais que se imponha que permita
ganhar dinheiro à custa da ignorância e da inquietação e da dor alheia. É já uma indústria de que
os média fazem parte, porque promovem este negócio fraudulento, em que o maior ou menor
potencial mediúnico não serve o amor nem a verdade. E, deste modo, tornada inútil a
mediunidade, por certo trará dolorosas consequências a quem assim fez, porque foi aquele
talento que se enterrou em vez de se o pôr a render.
Neste país amigo dos turistas mas ingrato para os filhos não há “morada aberta” que se
preze que não receba o santo padre Cruz e o dr. Sousa Martins.[1] Como são fáceis de enganar os
que querem ser enganados! Mas a ignorância e a mentalidade tacanha do Portugal do fado triste
tem ares de transversalidade a todos os estratos sociais e culturais.
«Vidente Portuguesa, a Melhor no Mundo Espiritual.
Se os seus problemas são de difícil solução procure a sua ajuda.
Seus trabalhos são infalíveis, resultados rápidos e eficazes seja qual for o problema, saúde, amor, dinheiro,
trabalho, problemas espirituais.
Seu trabalho é orientado e protegido por fortes guias espirituais.
Persistência, honestidade, sigilo absoluto, são as linhas orientadoras do seu trabalho espiritual.

Dom desde nascença, quem nasce para ajudar, para além de vidente, a sua amiga, a sua confidente.
Consultas à distância em todo o país, estrangeiro e ilhas da Madeira e Açores.
A vidente que ajuda nos momentos difíceis e nunca desiste da sua felicidade.
Especialista em casos amorosos. Resolve todos os problemas espirituais e entraves na sua vida, faz
limpezas espirituais e abertura de caminhos para a felicidade.
Anula todo o mal provocado por feitiçarias.
Se é vítima de inveja, mau-olhado, bruxarias, cargas negativas, entraves espirituais (encostos de
entidades) acabe de vez com estes problemas e deixe de sofrer.
Consultas de vidência, mediunidade, exorcismos e trabalhos específicos.
Traz o seu amor de volta, afasta pessoas indesejáveis, resultados infalíveis em reconciliações
amorosas.
Se está com problemas deixe o mundo espiritual dar-lhe uma saída apontar-lhe um caminho.
Contacte ou envie sms para marcar consulta para o número…» [2]

[1]

Mas entre os espíritas não ter o dr. Bezerra de Meneses presente de alguma forma reduz à mediocridade o grupo e os
médiuns. Pobres de ideia os que andando atrás de nomes parecem ignorar que há milhentos Espíritos da craveira do dr.
Bezerra (e não menos mistificadores)… Como seria bom que se lessem menos livros de médiuns e mais O Livro dos
Médiuns.
[2] A pesquisa “videntes portugueses grátis “no Google obtém 155.000 resultados; a pesquisa “médiuns videntes gratuito
portugal” obtém 228.000 resultados. Só no distrito de Aveiro, de onde retirei o anúncio, obtém-se 37.700 resultados.

18.
«Muitíssimo preferíveis são, a meu ver, os factos mediúnicos de índole mais íntima e modesta,
as sessões em que predominam a ordem, a harmonia, a comunhão de pensamentos, por cujo veículo
fluem as coisas celestes, como orvalho, sobre alma sequiosa e a esclarecem, confortam e melhoram.
As sessões de efeitos físicos, mesmo quando sinceras, sempre me deixaram uma impressão de vácuo,
de desgosto e mal-estar, em razão das influências que nelas intervêm.» (Léon Denis, No Invisível)
Nas sessões de efeitos físicos, nomeadamente as materializações, os Espíritos que nelas
intervêm são os considerados inferiores. Nestes, mesmo que amistosos e às vezes em penosa
redenção, a vibração não é das melhores, em razão dessa mesma inferioridade. Daí as impressões
enumeradas por Léon Denis.
Acresce ainda, e é isto que agora mais nos importa, que as manifestações de efeitos físicos
são, pelo impacto, as que mais estimulando o orgulho e a vaidade mais se desejam produzir[1]. Por
esse motivo, pelo orgulho e vaidade estimulados, quando os Espíritos e a faculdade mediúnica não os
produzem a fraude entra em acção, e aquilo que foi autêntico perde credibilidade. A história da
mediunidade de efeitos físicos conta com mais casos de fraude comprovados do que os desejáveis, e
se nos dias de hoje este fenómeno perdeu frequência não deixa, todavia, de acontecer, como não
deixa de acontecer o recurso à fraude quando não sucede naturalmente.[2]
Partilhamos com Leon Denis[3], também pela diminuição de risco no exercício da mediunidade,
que são preferíveis os factos mediúnicos de índole mais íntima e modesta, que podem não encher os
olhos, mas certamente enchem o coração.

[1]

Incluamos nos efeitos físicos a pintura mediúnica. Na vintena de psicopictógrafos que facilmente se encontra numa
pesquisa na internet, não há um que não receba a mesma meia dúzia de pintores do impressionismo. Soberbo! Mas
coitados dos milhares de pintores desencarnados que não pertenceram à escola impressionista e ficaram sem meio nem
oportunidade de se mostrarem ao mundo das formas, onde as aparências valem mais que a realidade.
[2] O caso Uri Geller. Remeto para https://amenteemaravilhosa.com.br/uri-geller-fraude-coletiva/ a quem tiver curiosidade
e queira conferir.
[3] Nem tudo partilho com Leon Denis porque, como já demonstrei em outro lado, faz afirmações, apoiado nos seus guias
espirituais, que contradizem o que vem dito em O Livro dos Espíritos. Se aceitarmos que a informação contida no que
Allan Kardec registou está correcta, isso implica que nem os melhores autores nem os melhores médiuns estão livres de
incorrer em erros. Sim, inclui-se neste grupo também F. C. Xavier que pode ter sido boa pessoa, mas não tanto um bom
espírita no que à filosofia concerne. É porque se idolatram homens e Espíritos que nem nos damos conta, ou não
queremos dar conta, dos atropelos à doutrina espírita que médiuns e Espíritos cometem – mesmo que de médiuns nos
tornemos devotos, repetindo processos por automatismos adquiridos nas passagens pelas religiões dogmáticas, e seus
Espíritos mentores tenham estado, alguns dizem, presentes na Codificação (que não n’O Céu e o Inferno, onde qualquer
um podia ter contribuído), o que levanta questões sérias, como a de saber o que se deve entender por Espíritos
superiores.

A saudade é uma dor
Que não traz o passado de volta
Mas mantém-nos tolos e presos
A quem já não está na nossa vida.
No passado está tudo morto
Mas a falta que isso faz vivo no presente
Mantém os corpos de todas as coisas por enterrar.
Eu não tive saudades
Enquanto não foi ocasião de as ter.
Quando foi ocasião de as ter
Percebi porque é que pessoas que conheço bem dispostas
Às vezes ficam com olhar de veludo e ar ausente:
Vão visitar a terra do nunca
E viver o sonho de ser feliz que guardam no peito.
A saudade é uma dor inglória.
A música faz melhor à alma.
Chryserus

CARÁCTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DAS NOSSAS DOUTRINAS

Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

O humano caracteriza-se essencialmente por estar em trânsito num pluriverso no qual é movido pelas
coordenadas espaço/tempo. Para uns, tal é motivo de desconforto pois vivem à procura de uma eternidade
ideológica, porque assentes em conceitos tais como valores, verdade, ética, moral, tradição, etc. Outros, pelo
contrário, crêem que a ideologia permanece, mas com potencial ou capacidade para se adaptar às novas
realidades sociais, novas necessidades e novas exigências. Para estes, a ideologia é elástica, pois é sempre
possível acrescentar/retirar-lhe sentido quando o anterior se torna obsoleto. Depois há ainda um grupo, assaz
pequeno, para quem a ideologia é totalmente transitória, aceite porque responde, de alguma forma, às
necessidades da vida aqui e agora.
Nas ideologias religiosas, ou por medo dos infernos ou de se expor aos maus Espíritos, ou por desafiar a força
dos deuses ou de cair em desgraça para sempre, longe de serem libertadoras são, na realidade, mecanismos
aprisionadores que impedem o ser humano de viver em pleno a sua fé numa relação de felicidade com Deus e
com a Natureza.
Podem ler-se os mesmos textos a vida toda, e séculos após séculos, mas se não se tiver em linha de conta a
historicidade, as vivências religiosas de então, e não for feita uma leitura aberta dos mesmos, isso significa
matar o texto. A vida de um texto está precisamente na constante releitura, conferindo ao leitor a liberdade da
análise, a sua adaptação individual ou colectiva ao presente. Há que perceber que a ideologia do texto pode
não ser a do leitor, ainda que partilhem religiosa e historicamente idênticos ideais. O que têm em comum as
igrejas cristãs de hoje com as casas-igrejas dos primeiros cristãos? Para não dizer nada, dizemos muito pouco.
É motivo de excomunhão dizer que as doutrinas são tão precárias, tão débeis, tão frágeis como o vento que
passa. Mas isso é a grande verdade. Elas podem durar centenas ou até milhares de anos, mas isso não significa
que sejam imortais ou eternas. Um dia, inevitavelmente, chegará o seu fim e novas doutrinas surgirão. Por isso
a História nos lembra esses momentos fugazes de milhares de anos, tornando-os episódios a reter na memória
individual e colectiva. A religião egípcia é um bom exemplo; os cultos do deus Apolo e do deus Dionísio, na
Grécia, também.

Porém, fazer da memória elemento justificativo de práticas inaceitáveis porque desfasadas no tempo, é
inverter-lhe o papel. O factor tempo é determinante para a compreensão e aceitação de todo e qualquer
comportamento. Vão longe os tempos em que o rei ou chefe da tribo era um deus; vão longe os tempos da
crença na imortalidade mediante a oferta sacrificial de bens, e de pessoas em holocausto, aos deuses; vão
longe os tempos dos cultos dos mistérios do deus Dionísio e do deus Apolo.
A perigosa crença na estabilidade doutrinária, na sua verdade incriticável, da sua capacidade de
resposta para tudo, da sua perfeição total, enfim, é a porta escancarada para o fundamentalismo, fanatismo,
intransigência, ateísmo, luxúria, exploração do próximo, manutenção da ignorância, resistência à mudança,
medo que o outro ensine, denuncie, esclareça, faça de alguma forma abanar as estruturas muito aconchegadas
e muito arrumadinhas do cinismo e da arrogância.

Não há doutrinas libertadoras, há-as momentaneamente responsáveis por algum equilíbrio, alguma resposta
muito fugaz, muito sub-reptícia, uma mezinha para algum problema de momento qual remédio para um mal
do presente. Passado o mal, o remédio deixa de ser necessário. Podemos guardar o frasco, mas o problema
seguinte, ainda que recorra ao mesmo remédio, já não será o mesmo nem o remédio terá o mesmo
desempenho.

Rir de nós mesmos, dos nossos fracassos ou de algumas virtudes, é sinal de maturidade política, religiosa,
cívica, é quebrar os muros. A estabilidade não é uma característica do humano; é querer à viva força que os
filhos sigam tudo exactamente como os pais, transformando-os em seres castrados, agarrados a vida inteira
aos pais como se estes fossem a única voz a ouvir e a totalidade do mundo.
Progredir é emancipar-se, é amar a vida, e aos progenitores na medida em que os compreende na sua
vivência e experiências de vida. Progredir não é rejeitar, mas querer ser sempre mais, ir mais alto, aprender
sem cessar. O pão pode ser sempre pão, mas os processos de fabrico acompanham o progresso tecnológico.
Quem diria, há um punhado de anos, que o pão deixaria de ser fabricado à mão e seria confeccionado por
máquinas? Então o pão não é sagrado? Não é o corpo de Jesus, o Cristo? Muito bem. E o que é que isso tem a
ver com o processo de fabrico? Pode continuar com essa fé, quem assim o entender, que em nada é beliscada
com a substituição das mãos, no difícil trabalho quão árduo de amassar quilos e quilos de farinha, por uma
máquina aliviadora. Até lhe deixa tempo para ler a Bíblia…
Os libertadores e messias de hoje, tal como os de outrora, mentirosos e arrogantes, apoiam as suas doutrinas
no passado histórico, num mundo que foi essencialmente nómada, reivindicando direitos de propriedade por
razões ancestrais; falam contra a colonização e a escravatura, a xenofobia e o racismo, em jeito de vítimas,
como se tais realidades não fossem transversais ao ser humano, mas apenas características de um grupo;
abordam os direitos das minorias e o direito à terra, com pompa e circunstância, excluindo ou retirando a
outros o direito a um lugar para viver; referem-se aos direitos humanos com altivez, quais grandes
defensores, mas tudo isto é como o sino que tine porque o que os move não é o bem ao serviço de todos,
mas apenas de alguns que, nas suas ideologias e mentalidades, são os verdadeiros merecedores da liberdade
ou da salvação de Deus. Sementes da discórdia, do terror e da desilusão, os falsos libertadores são excelentes
cozinheiros da desgraça alheia.
Vivemos uma nova era apocalíptica, um segundo zelotismo, novos profissionais da virtude. Ora, o apocalipse
não é um fim trágico, mas um recomeço em grandiosidade porque é o desocultar, revelar de algo que estava
escondido; o zelotismo o fim de uma perspectiva religiosa intransigente; os profissionais da virtude um bando
de indivíduos espartilhados para quem os bons prazeres da vida são pecado.
Sim, vivemos entre dois infinitos, o do bem e o do mal. Pretende-se a redução de menos um ao segundo e a
adição de mais um a o primeiro, a cada momento que passa, momento esse que tanto pode ser de um
segundo como de milhões de anos, aqui ou em qualquer outro lugar. Viver é exercer essas duas acções numa
constância sem cessar, numa insatisfação e num desejo ávido que esta noção de lonjura nos perpetua. Mas,
no fundo, é tudo tão ténue, tão frágil e tão transitório.
A vida é uma passagem fugaz por qualquer coisa que vem de uma fundura temporal e espacial entre os
infinitos mais e menos. Onde estamos? O que é pensar em algo? Porque reflectimos Deus segundo ideias que
julgamos sempre tão assertivas mas que, na verdade, são insatisfatórias?! Chegar a Deus no desconforto
social, numa dialéctica de subjugação e libertação é cultivar a esperança de que um dia haverá o acerto do
pensamento e da fé, do desejo e do fim real de todos os desentendimentos. A transitoriedade das nossas
doutrinas é reveladora de um caminho…

Arlindo Pinho

Falar de Deus foi, é, e ainda será por muito tempo, bastante polémico. O homem ainda não consegue abarcar
tal conhecimento e por isso vai aceitando muitas definições sem fazer qualquer raciocínio sobre o que lhe é
dito, mas a verdade, é que só podemos imaginar Deus pela sua obra e pelos atributos que Jesus nos explicou.
Claro que algumas coisas do que Jesus disse já as religiões da época ensinavam mas, ao mesmo tempo, davamlhe outros atributos que estavam muito longe de serem de Deus.

Para aqueles que dizem não acreditar em Deus nada há a dizer, apenas lamentamos que não consigam ainda
reconhecer a sua existência, deem-lhe o nome que quiserem. Para aquele que acreditam, aconselhamos
cuidado, para que, pensando nisso, não aceitem coisas que nada têm a ver com Deus. Para os que aceitaram
Deus segundo o apresentam as religiões e a Bíblia, no Velho testamento, temos que dizer: Parem para pensar,
pois estão a acreditar que Deus faz e manda fazer coisas más, e nesse caso não acreditam no verdadeiro Deus.
Por alguns terem parado para pensar, preferiram dizer-se Ateus, como o famoso escritor José Saramago, que
acreditava perfeitamente que existia uma inteligência Superior a tudo isto, mas não esse Deus Bíblico que lhe
apresentavam.
Jesus o Ser mais elevado que a Terra conheceu até hoje, mensageiro direto de Deus, explicou claramente os
atributos de Deus: Todo Amor; infinitamente misericordioso, justo e bom.
Fixemos estas palavras antes de aceitar qualquer coisa que nos digam ser de Deus. A maioria das religiões
prega isto mesmo, no entanto, vemo-los falar em um Deus Bíblico que manda matar, quando “não matarás” é
um dos Seus principais mandamentos.
Jesus veio para esclarecer, repor a verdade, e lutou contra o que as religiões ensinavam á época, chamou os
líderes religiosos de hipócritas e sepulcros caiados de branco, pois o Deus que eles ensinavam e que ainda hoje
nos é apresentado no antigo testamento, era um Deus guerreiro, vingativo, cruel, injusto e mau, coisas que
jamais poderiam ser atributos de Deus. Se lermos com atenção o que nos é relatado em toda a história
contada no velho testamento, até ao aparecimento do Cristo, ficamos horrorizados com o que faziam, dizendo
ter sido Deus a mandar. Até os profetas enviados por Ele, acabaram por cometer graves erros, pensando que
era Deus que lhes falava quando lhes mandava invadir povoações e matar toda a gente. Encontramos fartas
narrativas desde Abraão, David e até Moisés. Onde a ordem era não poupar ninguém: Nem velhos, nem
mulheres nem crianças. Em outras partes, apenas poupar as donzelas que ainda não tivessem conhecido
homem e ficassem com elas e delas se servissem. Que Deus amaria mais um filho que a outro? Que Deus faria
coisas destas aos próprios filhos? Que Deus fraquinho era esse que necessitava que os homens matassem por
ele porque ele não era capaz de fazê-lo? Finalmente que Deus é esse que viola seu próprio mandamento, “não
matarás”.
Depois, nos intervalos, quando não havia batalhas, pedia sacrifícios em seu louvor, jovens e crianças mortos
para agradar a Deus, e muitas vezes filhos daquele que acreditavam nele. Um Deus vaidoso e orgulhoso que
quer mostrar que tem poder. Deus necessitaria disso? Que Deus Amoroso é esse? Para que necessitava ele da
morte e do sangue das vitimas? Já pararam para pensar nisso?
É que esse Deus, Javé ou Jeová, pois já lhe deram vários nomes, era apenas uma entidade espiritual, e não
podia ser uma boa entidade para dar ordens desse tipo.

Para quem se aprofunda mais no estudo das
Leis que regem a evolução e a vida na Terra, e
na constituição do homem como Ser integral,
espirito e matéria, sabe que o homem tem
uma carga fluídica e energética muto grande,
a suficiente para garantir todo o tempo de
vida previsto, até ao dia da sua morte, e que
os fluidos e energias libertadas com a morte
prematura, são muitos e muito valiosos para
as entidades espirituais que querem agir no
mundo físico, e que para isso, necessitam de
enormes quantidades de ectoplasma.
Nesse raciocínio, o que essa entidade que se dizia ser Deus fez, foi um contrato com os líderes da época,
através dos profetas que não souberam reconhecer o erro, para que em troca das indicações nas batalhas
e nos percursos a fazer, lhe dessem muitas mortes humanas, e por isso, também a ordem de não poupar
ninguém. Nos intervalos, sacrifícios, para que nunca lhe faltasse o sangue, ou melhor, a energia humana.
Nem os homens, nem os profetas enviados, foram capazes de reconhecer quando a mensagem vinha de
Deus ou de outra entidade qualquer.
Com isto não pretendemos tirar a fé de ninguém, pois sabemos que Deus existe e que nada existe sem
Deus, o que queremos é que façam uma reflexão mais profunda e um estudo sério sobre os atributos de
Deus que Jesus nos explicou, para depois poderem, sem erros, seguir Deus, ou melhor as suas Leis,
fazendo, como o Cristo, apenas a sua vontade, ou seja, o que é o mais justo e correto, tendo a certeza de
que Deus é Amor e não um Deus Cruel, castigador e sanguinário; que Ele não tem e não se intromete na
nossa vida diretamente, pois Suas Leis são Sábias e Perfeitas, e agem por si mesmas em nós consoante
nossos atos e atitudes, e que Ele estará sempre pronto a dar-nos nova oportunidade de corrigir os erros e
as falhas que cometermos nas nossas vidas.
A Humanidade estaria hoje melhor e em grau evolutivo superior, se as religiões não tivessem existido, pois
hoje sabemos que o maior número de mortes, crimes e as mais atrozes torturas, foram praticadas pelas
religiões, seja por interesse politico ou financeiro, seja por outro qualquer motivo religioso, e ainda hoje
vemos isso acontecer.
Apesar de a própria ciência já ter comprovado que as curas de muitas doenças, e as respostas a
tratamentos mais difíceis, funcionam melhor quando a pessoa em causa segue alguma religião,
excetuando, é claro, aquelas que para além de não ajudar, ainda prejudicam, mesmo assim, somando os
pros e os contras, ainda era melhor que não tivessem existido, pois os poucos conhecimentos, e as meias
verdades que ensinam, teriam sido ensinados sem nada esconder pela própria ciência, já nas escolas.
Pena que Jesus não tenha conseguido acabar com as religiões na sua época, pois ele nenhuma religião
criou, nem os ensinamentos que deixou eram para as religiões, mas sim, para toda a Humanidade sem
exceções. Ele trouxe uma Doutrina, uma Filosofia de Vida de Ordem Superior; Ele queria que toda a
Humanidade recebesse os ensinamentos que deixava, e por isso, jamais poderia entregar isso a qualquer
organização religiosa, mas o que aconteceu, foi que a religião existente, logo aproveitou para adaptar
algumas coisas do que Ele disse, áquilo que já ensinavam, adulterando uma grande parte e escondendo as
partes que não lhes interessavam, por isso, o que nos ensinam, mesmo na atualidade, pouco tem a ver
com as verdades deixadas pelo Mestre. Apenas se serviram dessa doutrina para continuar a dominar a
Humanidade através do medo e da fé cega dos crentes, que também na sua maioria, simplesmente
acreditam no que lhes dizem, sem sequer pararem um minuto para raciocinar sobre isso, e sem nada
submeter ao crivo da razão. Os homens não querem ter o trabalho de pensar nem estudar, e por isso, é
muito mais fácil deixar que os líderes religiosos digam o que fazer, acreditando que estarão salvos se tudo
cumprirem. Terrível erro, mas só irão saber a verdade e verificar que afinal isso de nada lhes valeu, depois
da morte física, ou seja, tarde demais.

De nada adianta acreditar em Deus com todas as forças; de nada adianta estar sempre com o seu nome na
boca; de nada adianta decorar todos os capítulos e versículos da Biblia, para poder citá-los em qualquer
lugar, se os seus atos e atitudes na vida não forem condizentes com as Leis maiores, se não conseguirmos
ser a cada dia melhores, não melhores dentro das nossas religiões, mas sim melhores nos nossos
relacionamentos com o próximo, na família ou na sociedade; no aumento cada vez maior da capacidade de
compreender, de tolerar, de perdoar, de respeitar, de ser bom e de amar verdadeiramente os que nos
rodeiam; de sermos capazes de, como pediu o Mestre, orar pelos que nos perseguem e caluniam, de fazer
o bem a quem nos fez o mal, e por fim, de amar até os próprios inimigos.
Este é o caminho para Deus e para os Céus, foi este caminho que o Mestre nos ensinou, nos exemplificou
em toda a sua vida, assim como nos disse que também era o único que nos levaria á salvação, mostrando,
num último sacrifício Seu, que a vida continuava depois da morte, com mais vida ainda.
Por tudo isto fica claro que, não é o andarmos sempre com o nome de Deus na boca ou com a participação
em todos os rituais e cerimónias, com a participação em todas as reuniões ou assembleias religiosas que
iremos salvar-nos. Desengane-se quem assim pensa, há que refletir profundamente e passar a agir em
conformidade.
Não queremos dizer com isto que não podemos ou não devemos frequentar as casas religiosas de cada um
se com isso nos sentirmos bem, o que devemos é ter plena consciência do que temos que fazer para
caminharmos seguros rumo á perfeição a que todos estamos obrigados a chegar.
Ao Mestre pedimos que nos ajude a ter a inteligência e o discernimento necessário e suficiente para
entendermos cada vez melhor seus ensinamentos, e a força de vontade capaz de nos levar até Ele e com
Ele até ao Pai.

Não quero nada.
Querer nada é uma solidão tão grande
Que uma pessoa fica aturdida
E nem sabe regressar a casa.
Não saber regressar a casa
Angustia mais que estar morto Os mortos que o digam E por isso, ai juro por minh'alma,
Hei de sempre querer alguma coisa
Pra não desistir de estar vivo.
Se outra coisa não puder querer
Quero não querer a solidão.
Se na solitude faço silêncio para me escutar
(E eventualmente conceber poemetos),
Na solidão é todo um ruído do vazio,
Não me escuto, dissocio-me, perco a minha identidade,
E é como se não existisse.
Se me nadifico não tenho regresso.
Não quero nada, alguma coisa hei de querer.
Um desejo, uma esperança, uma quimera,
Um adiamento que seja de qualquer coisa,
Mas é bom que haja uma casa
Onde no futuro encontre
O passado em que o sonhei.

Chryserus

O Aborto Espontâneo na Visão do Espiritismo
Arminda Santos

No Boletim Informativo de Fevereiro nº 146, falamos sobre o aborto voluntariamente
provocado. Neste artigo, para fechar este tema, vamos apresentar algumas considerações sobre o
aborto espontâneo à luz do Espiritismo.
O Termo aborto natural ou espontâneo, é usado para definir uma gravidez que termina por si
só, independentemente de qualquer manobra local ou geral voluntária e geralmente ocorre dentro
das primeiras vinte semanas de gestação.
Muitas vezes interrogamo-nos sobre o porquê de muitos casais desejarem ardentemente um
filho e não o conseguirem.
Diz-nos Ricardo Di Bernardi, que não há inocentes no aborto espontâneo. Pai – mãe – filho
estão ligados nos processos da Lei de Causa e Efeito. Assim sendo, passamos a enunciar algumas
causas do aborto espontâneo, que, como iremos verificar, não é tão espontâneo assim. Temos:
- Abortos aparentemente espontâneos provocados mentalmente pela mãe: as ações mentais
da gestante têm profunda repercussão sobre as ligações energéticas do Espírito reencarnante com o
seu embrião. Há mães que odeiam o facto de estarem grávidas, motivadas por várias circunstâncias
(dificuldade de relacionamento com o marido, situação socio-económica precária e outras);
- Abortos aparentemente espontâneos provocados pela mente dos espíritos reencarnantes:
espíritos que necessitam renascer com severas limitações físicas e que, apesar de terem sido
orientados anteriormente pelos mentores espirituais da importância e necessidade desse processo,
eles, por medo, recusam-se a reencarnar.
- Antipatia e/ou ódio que sentem em relação àqueles com os quais irão conviver por
necessidade da ligação familiar para os reajustes do passado. Temos como exemplo (o caso de
Segismundo em Missionários da Luz, de André Luiz), cuja leitura recomendamos as que ainda não
leram.
Vejamos como isto se processa: estes espíritos posicionam-se mentalmente numa recusa
constante (principalmente quando a aversão é com a mãe), fazendo com que os laços fluídicos que
os prendem às energias do perispírito materno se rompem, ocorrendo o aborto. Daí não ser
espontâneo, mas provocado pelo Espírito.
O Livro dos Espíritos na questão 166, diz-nos que uma alma que não alcançou a perfeição
durante a vida corpórea, se depura pela prova de novas reencarnações. A duração dessas
reencarnações varia com a necessidade desse Espírito, podendo ir de vários anos após o nascimento
a poucas horas de gestação.

Diz-nos André Luiz, que na Espiritualidade os servidores da Medicina penetram na história do
enfermo para estudar (…) as causas da doença e a ficha cármica do espírito, com o objetivo de
poderem determinar se a moléstia é ou não curável antes de nova reencarnação. Segundo ele,
numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas reencarnações,
para que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contacto direto com as lutas
em que se configuraram. Ou seja, alguns males podem ser aliviados no mundo espiritual, onde os
meios são mais avançados que na Terra, mas a cura precisa, segundo André Luiz, de ser purgada
através do corpo numa reencarnação mais ou menos longa, de acordo com a moléstia e a ficha
cármica (débitos) do Espírito em questão.
Por conseguinte, moléstias não são castigos, mas sim provas ou expiações para o reencarnante
e/ou família, visando sempre melhoras no campo moral. Não se espera que fiquemos alegres com a
constatação da doença, mas sim resignados com a certeza da superação do desafio, ainda que a cura
se concretize após aquela vida física.
Como afirma Richard Simonetti, “o aborto espontâneo pode ser a consequência de uma recusa à
maternidade no pretérito, envolvendo, não raro, o aborto criminoso. Quanto ao filho, ele pode estar
comprometido com o mesmo crime, ou com o desvario do suicídio, colhendo agora a frustração do
anseio de reencarnar, com o que aprenderá a valorizar a vida”.
Os desencontros provocados pelo aborto servem de engrandecimento para essas almas afins,
seja no amor ou no ajuste cármico, para que, em novas tentativas consigam equilibrar-se com bases
sólidas nos ensinamentos cristãos e possam desenvolver dentro de si a aceitação de iniciarem uma
jornada existencial unidos pelos laços de consanguinidade, supervisionados por Jesus, Governador da
Terra.
O que consideramos como sucesso e fracasso quando encarado sob a estreita perspetiva de uma
só vida, mostra-se totalmente diferente quando entendemos que há em tudo a sabedoria de Deus,
num planeamento de muitos milénios e muitas existências, tendo como objetivo a nossa evolução
moral e intelectual.
Demonstra-se, de forma clara, o quanto os nossos Espíritos protetores trabalham por nós com
tanto tempo de antecedência, e, o quanto temos a agradecer a Deus pela sua ajuda.
Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sem Cessar, tal é a Lei - Allan Kardec.
Até o próximo número, onde iremos abordar o tema eutanásia. Muita paz!
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