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Na religião, que lugar para a fé?
Margarida Azevedo

Ao refletirmos sobre o fenómeno religioso e os seus meios de divulgação, facilmente
constatamos que o mesmo tem sido o grande erro da humanidade.
Em nome da religião, de falsos conceitos e vivências da fé, se têm proibido os avanços
científicos, as ideias novas, criado distâncias entre homem e mulher, impedindo assim uma
vivência despreconceituosa, livre e saudável.
No que diz respeito à exegese e teologia das chamadas Religiões do Livro (Judaísmo,
Cristianismo e Islamismo), quantos não têm sucumbido nas mãos dos líderes para os quais a
novidade interpretativa é uma ameaça? Estabelecendo um clima de terror, muitos estudiosos
não manifestam livremente as suas ideias sob pena de não continuarem vivos.
Na maioria dos casos, pretendendo uma uniformização mediante um discurso a uma só voz,
pensam alguns que o fenómeno religioso implica, dentro de uma mesma organização, vivências
da fé em moldes idênticos, calibrados como peças de um maquinismo qualquer, de tal forma
que faltando uma substitui-se facilmente por outra.
Assim, não mais que revelador do lado alucinado do ser humano, o fenómeno religioso é um
bom exemplo de distúrbios psicológicos, pois cada religião julga-se detentora da verdade, o que
só por si é gerador de discursos incoerentes e por isso pouco credíveis, o que a torna
intransigente e inflexível. Movidos por uma certeza inquestionável, os líderes creem que o seu
discurso é o discurso de Deus, a sua voz a única que chega ao céu. Desconhecendo que o
discurso religioso, como qualquer outro, é permeável a outros discursos, que sofre influências
pois nada surge do nada, e que a religião tem que acompanhar a evolução dos tempos, lutam
sem tréguas por uma suposta pureza doutrinária que mais não é que a manutenção de uma
hierarquia longe dos fiéis, abstrata e surda, e onde a fé nada, ou muito pouco, significa ou
representa.
Ora, o contágio não significa perda de integridade, enfraquecimento ou laxismo. Pelo contrário,
é representativo de crescimento, evolução e adaptação do discurso aos novos sentidos da
linguagem, tornando-se percetível a todos os fiéis, e não perdido e restrito a um pequeno
grupo. Por outras palavras, tornado voz de uma elite poderosíssima, o discurso unidirecional do
fenómeno religioso tem erigido muros à fé, impedindo que cada um de per si se sinta caminho
e não escolho dentro da organização religiosa.
Levado às últimas consequências, este fenómeno tem desenvolvido a xenofobia, nós somos os
únicos enviados diretos de Deus, o racismo, somos uma raça escolhida, a ideia de
superioridade, nós somos os mais inteligentes, de poder, só nós temos a verdade e há que
espalhá-la por toda a terra.
O culminar destes comportamentos alucinados tem sido revelador de uma humanidade cuja
natureza é profundamente homicida, e à qual o fenómeno religioso tem dado livre expansão,
uma vez que matar torna-se mais fácil porque encoberto sob o véu da religião. Segue-se depois
o desfilar de injustiças, tais como a impunidade e o assumir da situação como um ato de
coragem e de fé, construindo heróis que devastam e aterrorizam tudo o que se lhes oponha,
sendo os derrotados os infiéis perigosos.
Desta forma se compreende que matar em nome de mais não é que o rosto dos perigosíssimos
fundamentalismo e totalitarismo, em que a vida não é o maior dos bens, a diferença é encarada
como uma ameaça que faz desmoronar a boa moral e os bons princípios, a emancipação das
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mulheres como uma fraqueza e ameaça para os homens. Tudo isto abafa o sublime direito à
vida, o dever de respeito pelo outro que, em vez de ser encarado como um filho de Deus, é tido
como um vírus destruidor.
Os fantasmas impedem que haja uma aproximação ao outro, uma vez que o único e exclusivo
objetivo é o de criar milhões de adeptos e não milhões de amigos. Aqui impõe-se uma questão:
O que é mais importante para mim, relacionar-me com o outro enquanto possível seguidor das
minhas convicções, ou como cidadão, crente ou não, reconhecendo-lhe o direito de traçar o seu
próprio caminho? O que é mais importante, o outro enquanto pessoa ou enquanto crente?
Ora, a dimensão de pessoa é sempre mais abrangente. Ela engloba antes de mais o cidadão, o
que é inegável, pois até o próprio discurso religioso assenta no facto de que Deus nos deu um
mundo para habitar, sendo a Humanidade uma irmandade porque todos somos Seus filhos;
engloba a inter-relação com o outro, o que implica partilha, a que o fenómeno religioso não se
cansa de fazer alusão; engloba as relações entre homem/mulher, afetos,
paternidade/maternidade, relações de filiação, de que a religião sobejamente se ocupa; engloba
as relações laborais e toda a sua complexidade, e sobre as quais a religião emite os seus
pareceres.
Porém, não redutível a um pequeno espaço, religioso ou não, a dimensão de pessoa engloba
todos os aspetos, religioso, estético e político, alarga horizontes dando espaço ao livre
pensamento, promove a intersubjetividade, dinamiza e alarga objetivos nas mais diversas áreas,
tais como científicas, técnicas e tecnológicas, confere ao ser humano a possibilidade de se
revelar enquanto ser único, transmissor de um potencial riquíssimo que só em liberdade pode
manifestar-se. Ser cidadão é ser responsável, donde o espanto perante a Natureza e todo o vasto
campo fenoménico, do qual o outro é sempre parte integrante, consiste no despertar da
incómoda quão atraente noção de que caminhamos para um mais onde nada se confunde mas
participa e colabora.
Contrariamente, a dimensão de crente é redutível a um único aspeto, a saber, a adesão a uma
organização religiosa. Resultado, a cidadania, relações interpessoais, afetivas, laborais e outras,
ficam drasticamente dependentes da mesma, uma vez que o cumprimento dos deveres sociais,
familiares, etc., confunde-se com os deveres religiosos.
Poderão fundir-se cidadania e religião? Se isso viesse a acontecer ficaríamos sem ambas.
Quando temos no Evangelho a expressão de que não é quem diz Senhor, Senhor que entra no
Reino de Deus, mas quem faz a Sua vontade, somos conduzidos a uma novidade grandiosa, a
saber, a fé não é do domínio do dizível, mas do vivencial, mostrável, expansível, pois a
capacidade de agir é infinita. Com Jesus, não estamos no plano da discursividade mas da
vivência interior da fé, plano esse que supera tudo o que o fenómeno religioso defende. O texto
refere-se a comportamentos e não a fórmulas; é uma qualidade e não uma análise quantitativa.
Para Jesus, sendo que toda a humanidade é filha de Deus, logo o que conduzirá cada um ao Pai
não é o cumprimento das práticas exteriores (o mostrar que se é crente), mas toda uma vivência
discreta da fé. Por outras palavras, se o fenómeno religioso continuar de costas viradas para a
sociedade, com todo o pluralismo que a caracteriza, temendo-o, em pouco tempo perderá todo
o sentido, tornando-se as religiões resíduos, uma espécie de tábua de salvação fantasmática
para os problemas que protagonizamos, e não um espaço de conversa com Deus no recato da fé.
Crer que uma religião é forte só porque tem muitos adeptos, é reduzi-la a muito pouco. A sua
força mede-se pela tolerância e pelo amor a Deus que promove, acima de todos e quaisquer
interesses. Tal como a fé não é grande em quem muito fala, ou muito ora, mas em quem
pretende bem agir.
A religião não esgota a fé, mas é a fé que esgota a religião e a supera, transpondo o homem para
lá da discursividade.
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psicografia

03/07/2014
Ai, ai, ai!
Onde param os meus ais?
Ais que não são de dores, mas de censura.
Vaidade, é tudo vaidade.
As homenagens dos vivos aos mortos são vaidades daqueles; a nós, os mortos, que nos
acrescenta?
Nada, rigorosamente nada, porque estamos na pátria da verdade e nada se nos acrescenta.
Pode ter algo de negativo, até. É que se porventura não estamos desligados dessas vaidades
mundanas, somos atraídos e o desgosto aumenta. Por duas razões. A saber: pela
impossibilidade prática de sermos vivos e as loas envaidecerem-nos, e o desgosto de
percebermos que nada daquilo é, no geral, sentido em relação a nós, porque serve apenas, e
fundamentalmente, à necessidade dos vivos.
Comprazem-se nas homenagens para sentirem-se imortais. Naquelas mentes quantos
pensamentos de que um dia, quem sabe, não podem ser eles a ir para o panteão.
Se ao menos por obras valorosas das leis da morte se libertassem…
Mas não entendem estes versos, ó Luís Vaz. São vistos numa perspetiva meramente terrena,
que culminam em bustos e outra estatuária, quando, na verdade, o que os versos dizem é
desapego.
Mas assim vai o mundo, esse mundo de ilusões e vaidades.
Libertem-me desse fardo, desse fardo de uma fama pétrea, desse fardo de ser evocada
quando já estiver reencarnada, desse fardo de vaidade inútil.
Ai, ai, ai!
10/07/2014
Onde pararão meus ais?
Meus ais, censuras vivas, pararão onde encontrem a Poesia.
Mas, o que é a Poesia?
A Poesia é aquilo que é belo, e belo é o sentimento purificado. Este, acrisolado no trabalho
secular do Espírito sobre si mesmo, já não terá ganga de egoísmo, nem de orgulho, nem de
qualquer vício moral que nos tem vindo a enfermar. Esse sentimento, puro e belo, que
inebria o portador e irradia em derredor, é a Poesia.
É o Amor, é o Amor.
E vamos lá nós (vá lá eu) dizer o Amor.
O Amor não tem palavras, logo não é versejável, porque isso destrói o Amor. (Tudo o que
limita, aniquila.)
A Poesia é um sentir, tal como o Amor.
É uma torrente de beleza e luz que nos perpassa, é um fluido musical que nos percorre e nos
incendia – e somos luz.
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É aqui onde param os meus ais.
O quando, será um dia no caminhar a fazer.
Entretanto, soam ainda os meus paupérrimos versos, porque rica é a Poesia.

25/07/2014
Termino hoje os meus ais.
O primeiro verberou a vaidade humana; o segundo ai fez espiral em torno da Poesia; este
terceiro abre direito nas preocupações sociais.
Esta preocupação social é mais importante que a Poesia, porque é o Amor posto em ação. A
dado passo a poesia reflete este amor, mas importante mesmo é a ação concreta, seja de
denúncia, seja de luta política, seja de trabalho de campo. E podem conjugar-se as três
vertentes, como um triângulo que aponta à equidade, à igualdade de oportunidades e à
igualdade de direitos e deveres.
Temos sempre o superior exemplo de Jesus, que a todo o momento se posicionou ao lado
dos pobres, dos fracos, dos humildes, dos doentes, dos pecadores assumidos; estes últimos,
aqueles que se sabem imperfeitos, carregados de vícios, fracos de vontade moral.
Sobre esta opção do Mestre ouso afirmar que faz todo o sentido, pois se ele não se impediu
de condenar a hipocrisia (e os hipócritas) só podia pôr-se ao lado daqueles, que
reconhecendo-se esses homens do fundo da escala social, e moral, davam, por esse motivo,
o primeiro e mais importante passo para a transformação.
Bom, Jesus, o Mestre, sempre esteva ao lado dos menores – e percebe-se melhor, agora, a
vontade expressa de a ele deixarem ir os pequeninos, porque este «pequeninos» não é tanto
referido a estatura física e resultado da idade, mas àqueles que o poder (económico,
financeiro, político) trucida.
O revolucionário Jesus de Nazaré ao proclamar a irmandade de todos os homens destruiu,
pela base, o trono dos preconceitos vários em que se funda a desigualdade nas sociedades
terrestres. Ao enunciar o mandamento do amor mútuo, pôs sobre a cabeça de cada um
atento juiz, que não fecha os olhos ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à pusilanimidade, à
ambição, ao desrespeito, e a sentimentos adversos da caridade.
Nós, aqueles que nos dizemos cristãos, e pela própria etimologia obrigados a seguir as
pisadas do Mestre, e pela mesma etimologia condenados se meros agentes formalistas, não
temos outra alternativa senão estar do lado dos pobres, dos fracos, dos menos instruídos,
dos já sem força e saúde…
De caminho, se temos a Poesia a abençoar-nos, que também com ela tomemos partido, sem
olvidar a justiça, que pressupõe a equidade, portanto, também, sem atirar às cegas contra o
que ocasionalmente detenha qualquer forma de poder.
É observação fácil de que há corações generosos em todos os estratos sociais e culturais,
assim como os há mesquinhos.
Ai – o meu último ai! -, como se faz importante o reconhecimento e assunção da
reencarnação! Mediante este reconhecimento e assimilação, necessariamente a
interpretação que se faz da vida altera-se. E daí, a mudança de atitudes, a radical mudança de
atitudes. Esta sim, a revolução que se faz urgente. E basta, para tanto, ser cristão. De facto.
Obrigada pelo tempo que me dispensaram.
Sophia /aps
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Num mundo a precisar de um sentido
Sara Rodi

As vítimas da faixa de Gaza têm nome e não param de aumentar.
Podemos pensar que esta guerra não é nossa, mas a verdade é que podíamos ser nós, os
nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, a engrossar esta lista. Com "sorte", a ter
de fugir hoje dos bombardeamentos, a deixar tudo para trás numa guerra sem sentido.
Em pleno século XXI, era da tecnologia, do virtual, continuam a existir guerras reais, que
não param com o desligar de um botão. Em pleno século XXI, era da globalização, da
informação ao segundo, continuamos sem conseguir travar as chacinas que acontecem ao
nosso lado e passam quase em direto nas televisões das nossas salas.
Somos uma Humanidade com 7 biliões de pessoas e um passado de milhares de anos de
existência (que se saiba), que continua a matar-se, a subjugar, a violentar, a destruir, a
destruir-se. Fará sentido o progresso, se não conseguirmos ser uma humanidade que viva
em paz, seja entre países, seja entre pessoas que habitam sob o mesmo teto? Fará
sentido o progresso, se não cuidarmos da Terra como o nosso lar, e de cada homem com
um irmão? Fará sentido o progresso se não sentirmos a vida como uma dádiva preciosa,
que não pode ser desperdiçada em nada que lhe roube o sentido?
Progresso terá de ser evolução, mas não pode ser apenas uma evolução tecnológica,
porque se o Homem não evoluir interiormente, usará sempre essa tecnologia ao serviço
dos seus instintos mais básicos, ligados à sede de poder e ao benefício pessoal. Progresso
é evolução, mas essa evolução tem de começar em cada um de nós, na descoberta do
nosso posicionamento perante a vida, perante o mundo e perante todos aqueles que nos
rodeiam. Só assim o progresso fará sentido. Só assim a Humanidade terá razão de ser.
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Poemas de Pentti S. (Espírito)

Olhos castanhos
O vento, o sol e a chuva
E olhos castanhos!...
Ah, olhos castanhos, olhos castanhos!
A minha gente racionalista
Acha que os mortos não têm lembranças
Mas eu sou um defunto
Que até suspira fundo
À lembrança de olhos castanhos.
Um só par.
(Os do sul, fartos de castanho,
Não os sabem valorar.)

Olhos castanhos, olhos castanhos...
Sem a companhia daquela alma
Tudo se me faz solidão,
Porque só naqueles olhos eu me espelhava.
Como tanto se ama
Quando a imaginação vaga!

Quando ela passa
Há um perfume quando ela passa,
Fica atrás dela um rasto de luz.
Quando ela passa acena-me,
Um gesto de saudar
De quem vive feliz.
Quando ela passa e eu estou triste
(Há dias de determinada tristeza
Porque há tristezas que são certas
Porque no céu não há impunidade),
O sorriso que retribuo
No coração o esboço.
Quando ela passa volita
E eu fico com vontade de ser bom.
A Janis também.
(A Janis. A Janis amiga. Convalescemos os dois
No mesmo banco de jardim.)

7

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda, Anjo da Guarda,
Foste tu que não me guardaste
Ou fui eu que me desguardei?
Toda a gente sabe a resposta,
Toda a gente me aponta o dedo –
E eu apenas queria, agora que sou póstumo,
Que me deixassem em paz.
Porque não tiveste tu umas asas brancas
E porque não te tornaste visível
Para que assim te visse e acreditasse?
Anjo da Guarda, Anjo da Guarda,
Este silêncio dá cabo de mim.
Ouço-me nos livros que ainda leem
E ouço-me – ai que dor! –
Neste Grande Olho dentro de mim.
Anjo da Guarda, Anjo da Guarda,
Porque não me guardas tu de mim?
Anjo da Guarda, ai tanto mim.
E no entanto (como podia ser belo!)
Diante de mim os céus infinitos!...

Põe tu o título
«Pentti, vem cá!»
E o Pentti veio e pôs-se a escrever.
Pôs-se a escrever… Essa é boa.
Pentti pensou,
O pensamento fez-se ditado
E o português escreveu.
Escreve português, escreve.
Eu pensar e tu escreveres
Faz bem aos dois.
Kiitos.
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Psiconeuroimunobiologia
Entrevista ao doutor Mário Alonso Puig
Publicado originalmente no jornal La Vanguardia

Até agora diziam-no os iluminados, os meditadores e os sábios; agora também o diz a ciência:
são os nossos pensamentos que em grande medida criaram e criam continuamente o nosso
mundo. “Hoje sabemos que a confiança em si mesmo, o entusiasmo e a ilusão têm a capacidade
de favorecer as funções superiores do cérebro. A zona pré-frontal do cérebro, o sítio onde tem
lugar o pensamento mais avançado, onde se projeta o nosso futuro, onde valoramos
alternativas e estratégias para solucionar problemas e tomar decisões, está tremendamente
influenciada pelo sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Por isso, o que o coração
quer sentir, a mente o mostra. Há que treinar essa mente.”

Mais de 25 anos exercendo cirurgia. Conclusão?
Posso atestar que uma pessoa animada, comprometida e que confia em si mesma pode ir muito
mais além do que seria de esperar para a sua carreira.
Psiconeuroimunobiologia?
Sim, é a ciência que estuda a conexão que existe entre o pensamento, a palavra, a mentalidade
e a fisiologia do ser humano. Uma conexão que desafia o paradigma tradicional. O pensamento
e a palavra são uma forma de energia vital que tem a capacidade (e foi demonstrado de forma
sustentável) de interatuar com o organismo e produzir alterações físicas muito profundas.
O que é?
Se há demonstrado em diversos estudos que um minuto mantendo um pensamento negativo
deixa o sistema imunitário numa situação delicada durante seis horas. A angústia, essa
sensação de opressão permanente, produz alterações muito surpreendentes no funcionamento
do cérebro e na constelação hormonal.
Que tipo de alterações?

Tem a capacidade de provocar lesões em neurónios da memória e da aprendizagem localizadas
no hipocampo. E afeta a nossa capacidade intelectual porque deixa sem irrigação sanguínea
aquelas zonas do cérebro necessárias para tomar decisões adequadas.
Temos recursos para combater o inimigo interior, ou isso é coisa de sábios?
Um recurso valioso contra a preocupação é pôr a atenção na respiração abdominal, que tem
por si só a capacidade de produzir alterações no cérebro. Favorece a secreção de hormonas
como a serotonina e a endorfina e melhora a sintonia dos ritmos cerebrais entre os dois
hemisférios.
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Mudar a mente através do corpo?
Sim. Há que retirar o foco de atenção de esses pensamentos que nos estão alterando,
provocando desânimo, ira ou preocupação, e que fazem que as nossas decisões partam desde
um ponto de vista inadequado. É mais inteligente, não mais razoável, focar a atenção na
respiração, que tem a capacidade de serenar nosso estado mental.

Disse que não tem que ser razoável?
Sempre encontraremos razões para justificar o nosso mau humor, estresse ou tristeza, e essa é
uma linha determinada de pensamento. Mas quando determinamos como queremos viver, por
exemplo, sem tristeza, aparece outra linha. São mais importantes o quê e o porquê que o como.
O que o coração quer sentir, a mente acaba mostrando.

Exagera.
Quando o nosso cérebro dá um significado a algo, vivemo-lo como sendo a absoluta realidade,
sem ser conscientes de que somente é uma interpretação da realidade.
Mais recursos…

A palavra é uma forma de energia vital. Pode-se fotografar com tomografia de emissão de
positrões como as pessoas que decidiram falar de si mesmas de uma maneira mais positiva,
especificamente pessoas com transtornos psiquiátricos, conseguiram remodelar fisicamente a
sua estrutura cerebral, precisamente os circuitos que lhes geravam estas enfermidades.
Podemos alterar o nosso cérebro com boas palavras?
Santiago Ramon y Cajal, prémio Nobel de Medicina em 1906, disse uma frase tremendamente
forte que na altura pensamos que era metafórica. Agora sabemos que é literal: «Todo o ser
humano, se a tal se propõe, pode ser escultor do seu próprio cérebro.»
Certo que não exagera?
Não. De acordo com o modo como falamos sobre nós mesmos moldamos as nossas emoções,
que mudam as nossas perceções. A transformação do observador (nós próprios) altera o
processo observado. Não vemos o mundo que é, vemos o mundo que somos.
Falamos de filosofia ou de ciência?
As palavras por si só ativam os núcleos amigdalinos. Podem ativar, por exemplo, os núcleos do
medo, que transformam as hormonas e os processos mentais. Cientistas de Harward
demonstraram que quando a pessoa consegue reduzir essa cacofonia interior e entrar em
silêncio, as enxaquecas e as dores coronárias podem reduzir-se em 80%.
Qual é o efeito das palavras não ditas?
Tendemos a confundir os nossos pontos de vista com a verdade, e isso se transmite: a perceção
vai mais além da razão. Segundo estudos de Albert Merhabian, da Universidade de Califórnia
(UCLA), 93% do impacto de uma comunicação vai abaixo da consciência.
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Porque nos custa tanto mudar?
O medo impede-nos sair da zona de conforto, tendemos à segurança do conhecido, e essa
atitude impede que nos realizemos. Para crescer há que sair dessa zona.
A maior parte das ações da nossa vida regem-se pelo inconsciente.
Reagimos segundo os automatismos que temos vindo a incorporar. Pensamos que a
espontaneidade é um valor; mas para que haja espontaneidade primeiro tem de haver
preparação, senão só há automatismos. Cada vez estou mais convencido do poder que tem o
treinamento da mente.
Dê-me alguma pista.
Mude hábitos de pensamento e reforce a sua integridade honrando a sua própria palavra.
Quando dizemos «vou fazer isto» e não fazemos, alteramos fisicamente o nosso cérebro. O
maior potencial é a consciência.
Ver o que é e aceitá-lo.
Se nos aceitamos pelo que somos e pelo que não somos, podemos mudar. O que resiste persiste.
A aceitação é o núcleo da transformação.
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Uma médium: Elisabeth D’Espérance
Inglaterra, 1855 - Alemanha, 1918
Elisabeth D'Espérance, ou Madame D'Espérance, cujo verdadeiro nome
era Mrs. Hope, foi médium de grande projeção, tendo servido de
instrumento para as pesquisas encetadas por muitos sábios de sua
época.
Apareceu em público pela primeira vez, graças à interferência de T. P.
Barkas, cidadão bastante relacionado na cidade de New Castle. Nessa
época a médium era uma mocinha de educação média, entretanto,
quando em transe mediúnico, demonstrava bastante discernimento das
coisas, revelando um grau elevado de sabedoria, muito acima do
consenso geral.
Extensas listas de perguntas eram elaboradas por Barkas, abrangendo
vários aspetos da Ciência, e as respostas eram obtidas com incrível
rapidez, e geralmente em inglês, porém, algumas vezes em alemão ou
em latim.
A médium viveu em meio dos casos mais estranhos, desde a mais tenra
idade, pois, em suas memórias, ela descreve as suas aventuras com
Espíritos de aparência infantil, que com ela brincavam, altercavam-se e
logo após se reconciliavam. Suas faculdades mediúnicas foram das mais
portentosas e se intensificaram com o decorrer dos anos, especialmente
no campo das materializações, onde conseguiu resultados
verdadeiramente impressionantes.
Na obscuridade escrevia respostas as mais sofisticadas às questões
formuladas por pessoas que as buscavam em uma biblioteca inteira. Tais
indagações eram formuladas de forma aleatória, em inglês, alemão ou
latim e mereciam respostas no mesmo idioma, sem qualquer espécie de
erro de estilo ou de gramática.
Por seu intermédio encetaram-se várias e frequentes experiências com o
Espírito de belíssima jovem árabe, de negra e ondulada cabeleira, de
pele morena e muito graciosa.
Demonstrou notável capacidade nos fenómenos de materializações,
principalmente na formação de plantas que passavam a ter prolongada
duração e que eram colocadas em jardins.

Paulo Alves de Godoy e Antonio de Souza Lucena
Personagens do Espiritismo
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O longo caminho da perfeição
Arlindo Pinho

“Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei á porta e se vos abrirá; porque todo aquele que
pede recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater á porta…”
“…mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é este
desejo do melhor que o impele á procura dos meios de melhorar sua posição…” (ESE
Cap.XXV, itens 1 e 2)
Se bem compreendermos as Leis Divinas ou Naturais, sabemos que ninguém foi
criado como um ser perfeito, contudo a energia que deu inicio á formação dos seres, essa sim,
foi criada perfeita, pois jamais Deus criaria alguma coisa imperfeita.
Não confundamos: a energia criada perfeita, insuflada pelo amor do Criador, a
fagulha Divina, deu origem á formação da vida, perfeita em si, não os seres, a esses foram
dadas as condições para que por seu próprio esforço, com toda a liberdade, mas também com
toda a justiça, possam alcançar a perfeição.
Toda a vida existente, em qualquer dos reinos (mineral, vegetal ou animal), são
produto derivado dessa energia, que nas suas variadas combinações, deu origem às variadas
formas de vida e de seres.
E cá estamos nós, depois de atravessarmos os reinos inferiores, adquirindo os
conhecimentos e as experiencias necessárias, nesse longo caminho evolutivo, para agora,
como seres já individualizados, dotados de inteligência, discernimento e muitas outras
faculdades que só encontramos no homem, tentar nesta fase, adquirir conhecimentos
superiores, baseados nos ensinamentos que nos trouxe o mais elevado espirito que pisou a
Terra, “Jesus”, para que, seguindo esse caminho de verdadeira luz e sabedoria, possamos um
dia ser seres divinos e perfeitos, e também assim, passarmos a colaborar com o Criador, na
evolução de novas organizações energéticas, novos seres, mais vida.
A cada dia, agora como espíritos, encarnados ou não, nessa longa estrada que
ainda falta percorrer, cada um de nós utiliza o seu melhor, para continuar seu
aperfeiçoamento, sua melhora.
Todos nós acumulamos informações, instruções, noções, através das
experiencias de vidas porque já passamos. No início, vivenciamo-las superficialmente. Aos
poucos, vamo-las analisando e assimilando, entre processos de reelaboração, para só depois as
integrarmos em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro.
Claro está, que a experiencia do melhor, depende do desenvolvimento de um
raciocínio lógico para cada situação, e dá-se numa sequência progressiva que leva em conta
toda a maturidade espiritual adquirida ao longo das várias experiencias evolutivas no decorrer
dos tempos.
Sócrates afirmava que “ninguém que saiba ou acredite que haja coisas
melhores do que as que faz, ou que estão ao seu alcance continua a fazê-las, quando
conhece a possibilidade de outras melhores”.
Isso é uma atitude natural do ser humano, e, também sabemos, que ninguém
deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura faria de propósito alguma coisa,
sabendo que isso a ia fazer sofrer em seguida.
No entanto, ainda continuamos a ver indivíduos que mentem, caluniam,
roubam, matam, etc. Estarão fazendo o seu melhor?
Estão usando o melhor de si para fazer o mal, esses apenas não entenderam
ainda as Leis da Vida Evolutiva. As Leis de ação e reação, as Leis da Reencarnação, as Leis de
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Quando agimos erradamente, é porque optamos pelo que nos parecia melhor,
conforme nossa visão, visto que, todos os nossos comportamentos têm como base a nossa
própria maneira de compreender a vida.
Aparentemente podemos julgar um ato como negativo, mas se conseguirmos
atingir o intimo da criatura que o praticou e observarmos a maneira como foi educada, os
valores que recebeu na infância, o meio social em que cresceu, passaremos a entender melhor
o que a motivou a agir daquela forma e a razão daquele padrão de comportamento.
Fundamentalmente somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que
estamos fazendo conforme a nossa capacidade de interpretação junto aos outros e perante a
vida, pois sempre optamos de acordo com nosso grau evolutivo.
Tudo isto não quer dizer que não poderíamos estar melhores, quer dizer
apenas, que não estamos, seja porque não nos esforçamos por adquirir mais conhecimento,
seja porque não aproveitamos da melhor forma as oportunidades e condições que a vida nos
ofereceu ao longo do nosso caminho, por preguiça, por desleixo, ou simplesmente porque nos
deixamos vencer pelos prazeres terrenos inferiores, adquirindo orgulho e vaidade em vez de
humildade e vontade de ser melhor, a verdade é que, o que cada um tem neste momento,
pouco ou muito, é o seu melhor.
Alertamos no entanto que, a aquisição de conhecimento ou instrução por si só,
não é saber, não é sabedoria. Adquirir instrução e conhecimento, é conhecer com o intelecto;
saber, é integrar esse conhecimento em nós mesmos, fazer uma inclusão dele em nossa
própria vida de maneira a que ele passe a fazer parte de nossos pensamentos, atos e atitudes.
Quando assim for, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente esse
conhecimento.
Analisado dessa forma, apenas o que sentimos em profundidade ou
vivenciamos nas nossas experiencias, é que é considerado o nosso “melhor”. Não o que lemos,
o que escutamos, o que nos ensinam, o que nos tentam mostrar. Estar na cabeça não é o
mesmo que estar em toda a alma.
Fica claro também, que o nosso melhor de hoje, amanhã terá profundas
alterações. A própria evolução é um processo que nos incentiva sempre ao melhor. É da Lei
Universal fazer-nos progredir cada vez mais, até nos aproximarmos da sabedoria plena.
A Natureza humana tende sempre a compensar suas falhas e deficiências.
Consta cientificamente que todo o organismo procura sempre atualizar-se, ou suprir-se, pois
quando gasta energia tem sempre a necessidade de recuperar essa carência energética,
expressando-se por exemplo com a sensação de fome ou sede. Podemos notar que essa força
que procura melhorar-nos, funciona como uma poderosa alavanca que tenta sempre atualizarnos, mantendo-nos no melhor equilíbrio possível. Quando um pulmão ou rim deixa de
funcionar, o outro passa a fazer a função de ambos. Em outros casos, quando é afetada a visão
ou a audição, há uma compensação dos outros órgãos dos sentidos que ampliam a sua
perceção, sensibilidade e tato. As estruturas ósseas, quando sofrem uma fratura, recompõemse e solidificam, reforçando-se mais, exatamente no local onde houve a lesão.
No sistema imunológico verifica-se a ação dessa mesma força, na vigilância de
todo o organismo para mante-lo na sua melhor forma, eliminando qualquer elemento
estranho que possa vir a compromete-lo, e, como nós, está sempre em processo de
atualização.
“Processo de atualização“ define-se como a capacidade de adaptação a novas
necessidades, ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para melhores posturas, a
fim de conservar a individualidade integralizada.
No aspeto psicológico, o mesmo fenómeno ocorre para que possamos ajustarnos diante da vida com o nosso melhor, e ninguém consegue agir de modo diferente daquele
14
que assimilou como certo ou melhor.

Por tudo isto, convém dizer que quando estamos a fazer o nosso
melhor, agimos de acordo com o que sabemos naquele momento, e, dessa forma,
teremos sempre a proteção da providência Divina. Por outro lado, se procedermos
com atos e atitudes que não correspondam ao nosso grau de justiça e conhecimento,
cortamos de imediato essa proteção superior, pois estamos a transgredir os limites
das Leis Naturais que nos amparam e sustentam.
O apostolo Pedro (I Pedro 1:17) asseverou que “Deus julga a cada um
de acordo com suas obras”, o que quer dizer que esse “poder Divino”, nos avalia
segundo as nossas capacidades de escolha, levando em conta todo o nosso conjunto
de funções mentais e espirituais, assim como a nossa capacidade racional de fazer,
decidir, analisar e tomar direções.
As aquisições espirituais, ou o conhecimento-sabedoria que
espiritualmente formos adquirindo, não são coisas perecíveis, mas sim níveis de
evolução que ficam a fazer parte de nós. A cada etapa atingimos um nível ou potencial
que nesse momento é o maior, em todos os sentidos da vida, e isso quer dizer que é a
chave para o nosso julgamento, usado pelas Forças Divinas.
O que está referido no texto em análise: “Pedi e se vos dará”, “Buscai e
achareis”, “Batei e se vos abrirá”, irá sempre depender da forma como agimos na
nossa vida, de acordo com o que de melhor temos a cada momento no nosso
somatório de capacidades a todos os níveis. “Ajuda-te e os Céus te ajudarão”, diz-nos
exatamente a mesma coisa. Fazer o que de melhor conseguimos a cada momento,
para além de o Céu nos ajudar a consegui-lo, dar-nos-á também oportunidades e
condições para que melhoremos mais ainda. “Àquele que mais tem mais lhe será
dado, ao que pouco tem, até esse pouco lhe será tirado”. Não nos esqueçamos disso,
e, de bens espirituais, tentemos adquirir cada vez mais, a cada dia da nossa vida e em
cada existência das nossas vidas.
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Notícias de agosto
Dia 02: passeio/convívio a Almeida

Dia 26: António P. Silva palestrou no Centro Espírita do Infante, Vila Nova de Gaia
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