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Chegou mais um ano, logo chegou mais um CONCESP, e desta vez a organização
deste evento coube à ACBMI. Este CONCESP teve como tema A Família - “ Quem são
minha mãe e meus irmãos?”
Foram meses atarefados, antes do grande dia, muitos assuntos a tratar, muitas
cartas para escrever, muitas ideias para ter…
Mas chegou o dia, com tudo já prontinho!
Pudemos contar com a participação de várias casas espíritas do país.
Na parte da manhã cada centro apresentou os trabalhos desenvolvidos pelas
crianças, foi um espetáculo bonito que nos levou do mundo da música, ao mundo do
teatro e da dança. Na segunda parte houve jogos lúdicos em que as crianças puderam
testar o seu espírito de grupo, assim como aprender os defeitos e qualidades que uma
família tem. No final houve a troca de presentes entre os meninos, uma vez que a
partilha é uma qualidade muito importante numa família.
Foi uma experiência nova, muito trabalhosa, mas também muito proveitosa.
Propiciou o convívio entre todos e proporcionou novas amizades. Foi uma experiência
muito gratificante.
Para o ano é a vez do Centro Espírita Joanna de Ângelis, esperemos juntar
novamente as nossas famílias, no próximo CONCESP, e formar uma só família,
porque afinal somos todos filhos do mesmo pai!
Joana C.

Com organização da Associação Cultural e Beneficente Mudança Interior realizouse em Vale de Cambra, no dia 6 de Junho, o XIV CONCESP-Convívio Nacional da
Criança Espírita, subordinado ao tema A Família. Estiveram presentes o Centro
Espírita Joanna de Angelis, S. Mamede de Infesta, Centro Cultural Espírita do
Funchal, Madeira, Associação Espírita de Leiria, Fraternidade Espírita Cristã,
Lisboa, Centro Espírita Caminheiros da Luz, Porto, Associação Espírita da Figueira
da Foz, Associação de Estudos Espirituais Messe de Amor, Braga, Grupo de
Estudos Espíritas Allan Kardec, Coimbra, Associação Cultural Porto de Abrigo,
Ílhavo, Associação Social Cultural Espiritualista, Viseu, Centro Espírita Francisco
Xavier, Leça da Palmeira, Centro Espírita do Infante, Gaia, e a associação
organizadora, naturalmente.
Fazendo jus ao tema, construiu-se ao longo de um dia intenso, mas fluido, um
verdadeiro ambiente de família espírita, onde sempre reinou a alegria, o são
convívio, o amor fraterno. A organização congratula-se pelo contributo que todos
deram para que fosse vivido o espírito que subjaz ao conceito de família, que é o de
compreensão, partilha, união, numa caminhada conjunta de transformação interior e
crescimento espiritual.
Louva-se o esforço que todos fizeram para que o programa fosse cumprido nos
horários previstos, fosse viajando bem cedo os de mais longe, fosse respeitando o
tempo para apresentação dos trabalhos, o que só abona em favor dos responsáveis.
Não se pode deixar de louvar também o esforço do grupo de jovens e demais
voluntários da ACBMI, que deram até à exaustão o seu melhor para que o Convívio
a todos fosse agradável.
O XIV CONCESP teve a abertura do presidente da FEP, coronel Arnaldo Costeira, e
encerramento da dra. Emília Barros, responsável pelo DIJ da FEP, cuja
disponibilidade, de um e outra, se reconhece. Pelo meio, Hugo Guinote, da
Associação Eurípides Barsanulfo, fez a divulgação do livro Fábulas para Ensinar,
Aprendendo-volume I.
O Centro Espírita Joanna de Ângelis disponibilizou-se para organizar o CONCESP
2011. Lá nos encontraremos.

Evangelho no Lar
07/07 – Perante isto, mais vontade tinham os judeus de o matar, pois não só anulava o
sábado, mas até chamava a Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. – Jo 5,
18
Quando se entende Deus como um juiz severo, causa estranheza, se não soa mesmo a
blasfémia, ouvir tratá-Lo como Pai. Mas esta é uma das outras novidades boas que Jesus
trouxe, a de que Deus é um pai amoroso, que não castiga, antes perdoa, dando novas
oportunidades.
14/07 – Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de
Deus, pois muitos falsos profetas apareceram no mundo. – 1 Jo 4, 1
Esta uma indicação clara de que se ouviam os espíritos, através a mediunidade de
psicofonia, mas também a advertência para a necessidade de ouvidos atentos para
discernir entre os que procedem de Deus (os que estão por bem) e os mistificadores, que
tanto falam à nossa vaidade.
21/07 – Com efeito, se aqueles que fugiram da corrupção do mundo, pelo conhecimento
de Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador, se deixam de novo enredar e vencer por ela, o
seu último estado torna-se pior do que o primeiro. – 2 Pe 3, 20
A quem muito for dado, muito será pedido. Depois de se conhecer a verdade não há
desculpa para persistir no erro. Certo que o caminho que Jesus aponta nos é difícil, mas o
que é fácil não é de Deus. Não obstante, com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave.
28/07 – De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Mas isto não deve ser
assim, meus irmãos. – Tg 3, 10
Sim, como pode ser isto? Num momento ora-se ao Altíssimo e no momento seguinte falase mal do irmão: que verdade pode ter a confissão de amor a Deus, se no momento
seguinte faltamos à caridade para com o próximo? Como se pode amar a Deus que não
se vê, se não se ama quem se vê?

DIVULGUE E ENSINE A PRÁTICA DO EVANGELHO NO LAR.

Pepitas d’Amor - sabe o que é?
Um dia, Uma Vida – volume I
O Todo e Eu

leia e ofereça

ouça… e ofereça também

Estive cá em tempos e pouco disse: era um recém-chegado. Hoje foime permitido vir novamente, sendo ainda um recém-chegado (alguém que é espírito
já velho, se os espíritos têm idade) pois novato no conhecimento do espiritismo.
Posso dizer quem sou: Egas Moniz. Não tem problema em divulgar.
Sim, esse, o sábio (que nada sabia).
Escarneci dos espíritas como doentes mentais, ou lá próximo –
maluquinhos a que nem as lobotomias valeriam. Escarneci do alto da prosápia e dos
laureamentos e dos jubilamentos e de outros tormentos.
Não por acaso digo tormentos: todos esses louvores e laudatórios de
que fui objeto apenas aumentaram tormento à minha vida depois da morte.
Acrescendo ao desdém que foi público, foi pior ainda os meios usados para atingir os
fins, no total desrespeito pela vida alheia, que cria limitar-se à corporalidade. Agi em
consequência da descrença, do materialismo puro, e depois colhi eu as
consequências, gravosas.
Vim hoje não por acaso – mas só sabereis mais adiante porquê.
Vim também neste a propósito da celebração do lançamento de O Livro
dos Espíritos – esse livro que é uma intensa luz em todos os lares, em todas as
bibliotecas, em todos os locais onde se encontre e seja lido. Esse livro que é a
minha sebenta, o meu tratado em estudo permanente e aturado. De início foi como
uma pena que me impuseram, mas, creiam-no, é agora objeto da minha devoção.
Quanto tenho que aprender de novo! – e quanto tenho que
desaprender do velho que entesourava! E custa mais largar o velho do que adquirir o
novo - pese embora só entre novo no lugar que o velho vaga. O ideal seria, de facto,
pôr vinho novo em odre novo, como o verdadeiramente sábio ensinou, mas, no meu
caso, ainda sou muito recém-chegado… e obstinado.
Aprendo todavia e em muitos momentos a sós desejaria começar do
zero: afinal tenho que nascer de novo, não somente na carne, mas sobretudo nas
convicções, nas certezas, nas crenças, no conhecimento.
É mais difícil a nós outros que nos destacamos em certo saber, no
pseudo saber, libertarmo-nos desses preconceitos, porque somos orgulhosos – eu,
pelo menos, sou-o e tenho muita dificuldade em mudar conceitos e atitudes. Mas
este exercício a que hoje me propus, divulgando inclusive o nome, é um exercício
que visa trabalhar a humildade, no sentido de obter capacidade para a albergar no
imo do ser, que não é o cérebro e que nenhuma operação cirúrgica pode corrigir.
Salvé, pois, O Livro dos Espíritos, que me traz de volta à realidade
depois de toda a esquizofrenia que foram estes mais chegados anos da minha
existência eterna.
Salvé, Deus, que não conheço mas que sei é, cuja misericórdia pegou
em mim nos fundos da vida e me trouxe à superfície; salvé Jesus, esse ser que
agora entendo e que anseio me toque com suas mãos de graça para que me cure.
Rendo necessariamente graças por todo o bem que me tem envolvido,
para que possa ser também um filho abençoado da sabedoria do amor.
Como nota final, quero também agradecer àqueles que têm tido comigo
paciência de santo, pois sou deveras difícil. E a vós outros, que agora ledes e
sempre crestes sem dificuldade, quase diria que vos invejo, por poderdes acreditar
sem tanta complicação intelectual.
Louvemos a Deus.
António Caetano de Abreu Freire
P/ aps

CONQUISTAR A “HUMILDADE” / CONQUISTAR NOSSO LUGAR
“…Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se
encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver
convidado não vos venha dizer: Dai vosso lugar a este…”
“…Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado.” (ESE
Cap. VII, item 5)
Com esta parábola Jesus convida-nos à conquista da humildade e ao aniquilamento
por arrasto de todo o orgulho e vaidade.
Como sempre o fazia para que cada um tomasse a devida atenção às suas palavras,
dizia: “quem tiver ouvidos de ouvir, oiça”. Com isto alertava ao mesmo tempo que era mais um
ensinamento de ordem moral e espiritual e que iria atingir a cada um segundo o grau evolutivo em
que se encontrasse. Talvez os mais simples, (no sentido, menos evoluídos) levassem as suas
palavras à letra, mas mesmo assim era já de grande utilidade para estes, pois seria mais uma
regra para um bom comportamento social, o que já era um primeiro passo para o aperfeiçoamento
humano.
Para os que tinham já mais conhecimentos, o sentido era já mais moral e
espiritualizado, por isso as palavras “quem tiver ouvidos de ouvir, oiça”. Para estes estava
claramente a dizer: ponham de lado todo o orgulho e vaidade e conquistem a humildade, pois só
assim podem alcançar os mais elevados patamares do espírito humano. Os bons lugares e os
lugares importantes não são para aqueles que deles se apoderam, mas sim para os que os
conquistam por merecimento.
Para quem estuda com atenção todos os ensinamentos e exemplos de Jesus, sabe
que a ”humildade “ é de toda a sua doutrina e que é imprescindível para acompanhar toda a
jornada evolutiva espiritual de todo o ser humano.
É que mesmo no plano e na vida física, é das piores coisas que nos acontecem,
quando nos sentimos deslocados, ocupando lugares ou cargos para os quais não estamos ainda
preparados, seja no trabalho ou na sociedade, andando assim constantemente sob pressão,
criada dessa maneira pela nossa vaidade. As constantes duvidas sobre se seremos ou não
capazes de fazer o que é da nossa competência no cargo que ocupamos, o medo de responder
ou agir mal perante as dificuldades que surgem, a dificuldade em encontrar respostas e soluções
para as duvidas e problemas.
Tudo isto é fruto do orgulho e da vaidade de querermos ocupar o tal lugar importante
à “mesa”, que no entanto não é ainda o que nos estava destinado, pois para ele ainda não
estávamos preparados, e se continuarmos a insistir em ali ficar, culpando os outros pelos nosso
erros e falhas, como é comum de todo o orgulhoso, não assumindo interiormente que só nós
somos os culpados e que apenas estamos ali devido à nossa vaidade e orgulho ou, o que não
deixa de ser a mesma coisa, porque deixamos que outros também por orgulho e vaidade tivessem
feito as escolhas por nós, jamais encontraremos o nosso verdadeiro lugar na vida, no entanto no
dia em que assumirmos nosso erro, iremos entender perfeitamente o sentido da máxima do Cristo,
quando diz: “todo aquele que se rebaixa será elevado”, pois rebaixamo-nos sim, mas para a
nossa verdadeira posição na escala evolutiva do espírito, para a partir daí sermos elevados
consoante o nosso esforço e merecimento.
Nesse ponto começaremos a entender toda a dinâmica e base de toda a evolução
“humildade”.
Alertamos no entanto que não é a partir do se “dar ares” de humildade ou de se
rebaixar de forma exagerada e humilhante, que nos levará à conscientização plena da nossa
posição dentro de nós mesmos, ou seja, dentro do patamar evolutivo em que nos encontrámos.
Pelo contrário, sintonizados na verdadeira essência da humildade, passamos a ver as coisas
como realmente elas são, pois ser humilde é auscultar a origem real das coisas sem olhos de
ilusão e imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida, nascida no mar do orgulho
daqueles que acham que merecem sempre os “melhores” lugares em tudo.

Para não termos que vir a dar o nosso lugar a outro, é necessária a verdadeira
humildade, e conseguindo-a, basta-nos usar o bom senso como ponto de referência para o nosso
aprimoramento e para a nossa perceção da verdade como um todo, fazendo-nos encontrar assim,
o nosso verdadeiro lugar à “mesa do Senhor”, e sentados nesse lugar, com certeza não virá
ninguém para dele nos fazer sair, pois esse é o lugar que nos pertence e que para nós estava
reservado. Pelo contrário se outro nele se tiver sentado, dele será retirado. “Elevou-se, será
rebaixado”.
Comecemos então por fazer um auto-exame à nossa consciência:
Temos escutado a voz da consciência, que é Deus em nós, ou escancarado os nossos ouvidos
aos conceitos de alguns, sem nos preocuparmos em confirmar se estão certos ou errados, se vão
ou não contra os ensinamentos do Cristo e de todas as leis morais, se ferem a lógica e a razão de
um bom senso baseado na Caridade e no Amor, se contradizem ou põem em causa todos os
atributos de Deus, como justiça, bondade, caridade, perdão, amor?
Para se conseguir a verdadeira humildade é necessário um constante exercício de
auto-observação, para que a vaidade, o orgulho ou influências externas não nos desviem do
nosso verdadeiro caminho e da conquista desse “dom do espírito”, que ao contrário do que
parece não nos rebaixa, sempre nos eleva, fazendo-nos encontrar sempre o nosso verdadeiro
lugar, o real.
Quem conquista a humildade respeita sempre o lugar dos outros e vê com nitidez a
fronteira dos seus próprios limites, nunca entrando nos limites dos outros, pondo assim também
em prática o “amor ao próximo”.
Terminamos deixando o conselho que todos os grandes Mestres nos deram:
Encontra-te a ti mesmo e terás conquistado a humildade. Encontra-te a ti mesmo e sempre
encontrarás o lugar que te pertence a cada momento da caminhada perante a “Vida Excelsa”, ou
segundo a parábola: “ Á mesa do banquete do Senhor”.
Arlindo Pinho

Não te iludas com a riqueza,
Riqueza de dinheiro e bens,
Pois não há maior riqueza
Do que a vida que tens.

Não te percas no caminho,
Segue em frente sem cessar;
Sofrer faz parte da jornada,
Não te canses de trabalhar.

A vida só por si
É de grande valor,
É um grande tesouro,
É uma dádiva do Senhor.

A luta é dura,
A azáfama é maior,
pensa sempre no bem,
nunca temas o pior.

Não procures outra riqueza
Que não a espiritual,
Trabalha com amor,
Não te agarres ao material.

Se em teu redor tudo é negro
Enfrenta com alegria,
Estas são as dores de hoje,
Erros de outro dia.

Enriquece-te de valores morais
E trabalha para viver,
Ajuda os que te rodeiam,
Dá-lhes força para vencer.

Constrói hoje o teu futuro,
Semeia muito amor,
Amanhã colherás
Na colheita do Senhor.

Emília Carvalho

Emília Carvalho

NOTICIÁRIO DE JUNHO

Dia 4: Tivemos a presença amiga de
Manuela Vieira
e Graça Magalhães
Do Centro Cultural Espírita do Funchal,
Madeira

Dia 5: Jantar-convívio entre
representações de Fraternidade
Espírita Cristã, Lisboa,
Associação Cultural Espírita de
Aveiro, Centro Cultural Espírita do
Funchal e, naturalmente, ACBMI.

Dia 10: Presença na A. E. Leiria no seminário com
dr. Sérgio Filipe Oliveira

Dia 11: Tivemos connosco Porfírio Lago, do
Centro Espírita Joanna de Ângelis, Leça da
Palmeira

E o CONCESP, claro

Parabéns pela bela
iniciativa e pelo êxito
do evento.
jcmlucas

Uma vez mais parabéns pela organização do Concesp. Apesar da época
dificil, não cruzaram os braços e, pelo contrário, abriram
proporcionando a todos um bem estar maravilhoso. Obrigada pelo bom
exemplo que deram a todos. Com Jesus tudo é possível, não é?
Parabéns.
Obrigada aos Benfeitores pelos momentos de aprendizagem e de paz.
CCEFunchal

