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Joana Carvalho – DIJ ACEMI

«Então Pedro aproximou-se dele e disse: “Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu
irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?” Respondeu Jesus: “Não te digo até
sete vezes, mas até setenta vezes sete.”» Mateus 18, 21-22
Há um limite para o perdão? 490 são as vezes que temos de perdoar? Pois que
se trata de um número simbólico, o que Jesus nos quis ensinar é que o perdão deve ser
constante e incondicional. Como nos diz Joanna de Ângelis através de Divaldo Pereira Franco
em “Florações Evangélicas”: “Perdoa seja o que for e a quem for.”
O sublime ato de perdoar não está acessível a todos. Só os humildes e
indulgentes o conseguem fazer na verdadeira acepção da palavra perdoar. No entanto, todos
queremos o perdão, mas somos capazes de perdoar?
Perdoar não é esquecer, temos lá nós capacidades para nos fazer esquecer de
alguma coisa! Perdoar é algo muito superior a esquecer, é lembrar a ofensa e não guardar
ódio ou rancor, é cessar os sentimentos rudes e ter o coração limpo. É nunca mais usar
aquele erro contra quem o cometeu. Quantos de nós temos essa capacidade? Será que
realmente já perdoamos aquilo que dizemos perdoado?
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O perdão é a aceitação do erro do outro, é permitir que ele erre, porque tal
como nós não é perfeito e está num planeta de aprendizado. E não pensemos nós que
quando perdoamos estamos a fazer um favor aos outros, porque o “perdão beneficia
aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental.”
(Joanna de Ângelis, Divaldo Pereira Franco, Florações Evangélicas).
“Espíritas, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o
perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas,
sede-o de fato: esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas numa coisa: no bem
que possais fazer.” (Evangelho Segundo Espiritismo). Não sejamos escravos, libertemo-nos
dos ódios e rancores porque uma vez livres há espaço para o amor e para a caridade.
Sejamos indulgentes porque não nos esqueçamos que nós também queremos a
indulgência (do outro e) de Deus perante os nossos atos diários.
É muito importante perdoar o próximo, mas acima de tudo é imprescindível
perdoarmo-nos a nós próprios. Os nossos erros constantes, as nossas faltas diárias levamnos a um sentimento de culpa e de autopunição. Primeiro, temos de ter a humildade para
reconhecermos os nossos erros. Segundo, operar a transformação interior, remodelarmos
as prioridades para conseguirmo-nos perdoar. Terceiro, a auto consciência, a
transformação interior e o discernimento, faz com que adquiramos a lucidez e a elevação
sentimental, para perdoamos ao nosso companheiro de jornada.
Comecemos a perdoar JÁ! Porque ninguém quer como companheiro de vida
o remorso e o arrependimento. Então urge que abracemos os ensinamentos de Jesus no
seu esplendor de exemplo, ensinamentos que tendo o amor como expressão maior para
com todos deu-nos o exemplo de perdão com aqueles que o levaram ao suplício da cruz.
Abracemos as práticas de Jesus e o perdão está connosco. Comecemos a praticar o perdão
primeiro em nós depois no próximo e então seguimos a vida lado a lado com a
tranquilidade e serenidade nos nossos corações.

3

Espiritismo e Cidadania

- Educação para o Desenvolvimento

Elsa Marisa Silva

O que é a "Educação para o Desenvolvimento"?
Segundo a Plataforma ONGD (Organização Não Governamental para o Desenvolvimento) “
A Educação para o Desenvolvimento (ED) é um processo dinâmico, interativo e
participativo que visa: a formação integral das pessoas; a consciencialização e
compreensão das causas dos problemas de desenvolvimento e das desigualdades locais e
globais num contexto de interdependência; a vivência da interculturalidade; o
compromisso para a ação transformadora alicerçada na justiça, equidade e solidariedade; a
promoção do direito e do dever de todas as pessoas, e de todos os povos, participarem e
contribuírem para um desenvolvimento integral e sustentável (…)”
Definição da Visão Estratégica (MNE, Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa,
pp 45-46)
A Educação para o Desenvolvimento envolve as seguintes dimensões:
Sensibilização: partilhando informação e reflexões com as pessoas, questionando as
situações vividas e conhecidas, fazendo crescer a vontade de mudar o que é injusto;
Consciencialização, formação e mobilização: levando as pessoas a assumir a sua própria
situação, os seus limites e as suas possibilidades, bem como as dos restantes seres
humanos, permitindo-lhes avaliar estas situações com critérios de justiça e solidariedade,
desenvolver visões, estratégias e propostas concretas de mudança e pô-las em prática,
combatendo as injustiças;
Influência nas políticas: nomeadamente as políticas públicas, denunciando aquelas que
sistemicamente originam ou perpetuam a pobreza, a exclusão e as desigualdades, e,
propondo políticas concretas no domínio da ação do Estado, do sector privado e da
sociedade civil, de modo a que promovam o bem comum à escala local e global.
Vivemos num mundo que tem uma preocupação excessiva com o presente e temos
perdido nosso sentido de responsabilidade com as futuras gerações. A sociedade atual
olha demasiadamente para os índices económicos e deixa de lado os índices sociais e
ambientais que refletem melhor as condições da nossa sociedade e do planeta.

4

EDUCAÇÃO ESPÍRITA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades da presente geração
sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades. Atingindo um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e
de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos
da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.
“Do ponto de vista da doutrina espírita, as futuras gerações podemos ser nós mesmos em
próximas encarnações. O desenvolvimento sustentável também demanda a eliminação da
pobreza, o controle da população, outorgar maior poder de decisão à mulher, a geração
de empregos e o respeito aos direitos humanos”. (Carlos Orlando Villarraga)
Qual a necessidade da vida Social?
Na pergunta 766 do Livro dos Espíritos Allan Kardec questiona “ A vida social está na
Natureza?”
“Certamente. Deus fez o Homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a
palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação.”
Todos dependemos uns dos outros, auxiliamo-nos mutuamente. Sem interdependência e
globalização não seria possível a promoção aos direitos e deveres de todos e assim haver
desenvolvimento integral e sustentável do planeta Terra.

CONDIÇÕES PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL:
Para alcançarmos uma sociedade sustentável no futuro devemos trabalhar em três áreas:
INSTRUÇÃO; EDUCAÇÃO MORAL; AÇÃO
A Instrução compreende três áreas muito importantes:
As leis morais apresentadas no Livro dos Espíritos. Estas leis regem o nosso
comportamento com os outros seres humanos, com a Natureza e com os seres
desencarnados.
As leis universais como a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a pluralidade de
mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos.
Os princípios básicos do desenvolvimento sustentável.
Educação Moral
Segundo Allan Kardec no Livro dos Espíritos a “Educação é o conjunto dos hábitos
adquiridos”. Esta educação moral permite ao ser humano ter uma visão espiritual e
entender melhor sua função no plano terrestre para a conservação do meio ambiente
físico, social e espiritual. Através deste conhecimento o Homem terá uma maior perceção
das consequências de seus atos, sobre o meio ambiente e sobre seus semelhantes.
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Ação
Somente através das ações é que é possível a implementação destes conhecimentos na
vida quotidiana.
Existem quatro áreas de ação onde podemos obter os melhores resultados com o objetivo
de reduzir o impacto ambiental, promover o crescimento económico e aumentar as fontes
de emprego:
Aumento radical da produtividade dos recursos: refere-se ao uso mais eficiente dos
recursos naturais. É obter o mesmo serviço de um produto ou de um processo, porém,
utilizando menos energia e menos matérias-primas;
Imitar os processos da natureza: A ideia fundamental é eliminar praticamente a geração de
resíduos;
Economia de serviços e fluxos: significa mudar o conceito de satisfação pela compra de
objetos para a satisfação do uso do serviço sem ter necessidade de comprá-los;
Investir no capital natural: procurar a restauração dos ecossistemas que foram degradados.
Ação da Doutrina Espírita
A ação da doutrina espírita para a transformação do mundo dar-se-á de maneira indireta
em “razão das modificações que produzirá nas ideias, nas opiniões, no caráter, nos
costumes dos seres humanos e nas relações sociais. Tal influência se acrescentará, porque
não será imposta.” Os conceitos da doutrina espírita agem sobre a consciência dos seres
humanos e servem para seu esclarecimento e orientação, para que nós possamos tomar as
melhores decisões e agirmos de acordo com esses princípios.

CONCLUSÃO
Precisamos agir agora e agir rapidamente na divulgação destas ideias para mudarmos o
paradigma atual. Devemos tomar decisões nesse sentido e agir agora e não deixar para a
seguinte geração as decisões, já que eles estarão numa situação muito mais difícil da que
nós estamos atualmente.
É o nosso dever.
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Amor
Carolina Fortuna (DIJ ACEMI)

Haverá melhor altura para falar de amor do que o mês de fevereiro?
Realmente fevereiro é um bom mês para isso mas todos os meses o
são, e todos os dias são bons para amar.
Apaixonar-se, o que é isso? Será que podemos escolher por quem nos
apaixonamos? Há quem diga que sim e há quem seja da mesma opinião que eu:
simplesmente acontece, apaixonamo-nos por quem menos esperamos, aquela pessoa
distante, para quem nos olhávamos e não víamos mais do que um amigo ou um
conhecido. É por essa razão que se fala em “estar caidinha/o”, porque simplesmente se
“cai”, não se sabe por quem.
Do meu ponto de vista há dois tipos de pessoas: as que procuram o
amor, e as que não o fazem. As que não o fazem, mais tarde ou mais cedo irão
encontrar o amor, essas são pessoas que acreditam que podem ser felizes sem isso,
porque são. Para aquelas que procuram o amor, que têm que o encontrar para serem
felizes, que à primeira pessoa que vêm já pensam que “é a tal” quando tudo não passa
de uma ilusão: não é com os sentimentos dos outros que conseguimos preencher o
vazio que há dentro de nós, é com amor, amor verdadeiro.
Uma pessoa pode ser feliz sem amor, sim, mas uma pessoa nunca vive
sem amor, isto porque ele existe de várias formas: na família, naquela criança que nos
faz perder a noção do tempo, naquele familiar que nos faz rir o tempo todo, nos
amigos, naquela amiga que do nada vem até nós, nos dá um abraço daqueles que
parece energia que nos recarrega para o resto do dia, naquele sorriso que outro amigo
nos arranca quando estamos mais em baixo, naquele que nos ouve, nos dá conselhos…
tudo isso é amor, a mais pura e sincera forma de amor…
Queremos mais para que? Não conseguimos ser felizes com isto?
Precisamos de procurar algo que não está destinado a ser encontrado no momento?
Não precisamos de procurar, se não for para ser não será. Podemos até
pensar que já encontramos, mas muitas vezes o que pensamos ser amor não o é, já o
dizia o “Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, na questão 939, “Há duas espécies de
afeição: a do corpo e a da alma, e tomam-se frequentemente uma pela outra. A
afeição da alma, quando é pura e simpática, é durável; a do corpo é passageira. Eis
porque muitas vezes os que pensavam se amar com um amor eterno se odeiam
quando acaba a ilusão.”
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O que este excerto do “Livro dos Espíritos” nos diz é que há dois
tipos de afeição: o amor, o que chamam de afeição à alma, e a paixão, a
atracção, que denominam por afeição ao corpo. Este amor, como nos disseram,
é uma ligação que existe entre almas, é algo verdadeiro, porém, é trabalhoso,
requer compromisso, vontade. Já a paixão não, a paixão é o desejo, instinto, é
fácil, preguiçosa, e passageira. É claro que o amor também funciona com a
paixão, mas a paixão não funciona sozinha. Depois da paixão, não havendo
amor, fica o quê? Nada. Já numa relação com amor, há o factor amor e o factor
paixão, uma coisa está aliada à outra.
O grande problema de muita gente é não saber o que é amar, é
confundir o amor com uma paixão passageira, com uma ilusão. Quando é
paixão as pessoas não fazem o que fazem quando há amor. Quando há amor as
pessoas colocam as necessidades do outro à frente das suas próprias, são
capazes de mudar os seus ideais pelo outro, a mudar a sua forma de pensar,
muitas vezes, é ter a capacidade de ver a outra pessoa ser feliz… com outra
pessoa. Fazer por amor todos fazem, mas será que quem faz o sente?
O amor muda as pessoas, o amor fá-las ver o mundo mais
colorido, dá-lhes uma razão para acordarem todos os dias, para acordarem com
um sorriso no rosto, para adormecerem com um sorriso ainda maior, fá-las ir
do fim do mundo à lua pelo outro se fosse necessário, fá-las fazer o que nunca
imaginaram, fá-las ser o que nunca se viram a ser…
Resumindo, isto não é sobre a atracção de dois corpos, mas
sobre a ligação de duas almas.
Não procure o amor. Já o tem noutras formas, mais simples, mas
igualmente sinceras, de uma força enorme. Se já o encontrou preserve-o.
Regue-o como se de uma flor se tratasse. Faça surpresas. Faça algo pelo outro.
Mas acima de tudo mostre-o. Não tenha medo de o assumir. Mostre ao mundo
o orgulho que tem na pessoa que está ao seu lado, na pessoa que ama.
Se já encontrou essa pessoa, preserve o sentimento. É a coisa
mais preciosa que tem.
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psicografia

Já não era sem tempo que me dispunha a vir, a aceitar esta coisa do Espiritismo e dos
Centros Espíritas.
A aceitar: a entender que esta coisa dos Espíritos não tem nada a ver com a bruxaria que
teimava em temer e a crer que associada a esta doutrina.
Já não era sem tempo, não.
Faz tanto tempo que ouvia falar, aqui, e faz tanto tempo que era convidado a ir ver, a assistir
a uma reunião espírita – e eu, cá no meu canto, no meu medo de ofender a Deus.
É isto o que nos faz muitos anos de catolicismo.
Mas, adiante.
Finalmente vim. E devo agradecer, muito, aos familiares que frequentam o Centro Espírita
que, nas suas lembranças, na sua irradiação até mim, me demoveram da teimosia sem
sentido, da obstinação.
Agradeço-lhes; e reconheço que só perdi em ter demorado tanto a mexer-me. A imobilidade
infelicita, porque não permite a felicidade. (Não nos permitirmos ser felizes é uma
infelicidade.)
Enfim, vim - e já não era sem tempo.
E agora que vim, sinto-me no dever de convidar os que se mantêm renitentes, estagnados
no medo, no preconceito, na ignorância, na superstição.
Reconheço que não será fácil obter êxito na tarefa, mormente nos entes que ainda estão na
carne, porque a somar a todas as razões invocadas para não ir, há ainda o social, o que
podem dizer - a aparência!
Que engano, que disparate, o mantener das aparências. Quanto mais instruídos mais livres;
o que quer dizer que o respeito social da aparência é uma burrice que escraviza.
Mundanices é o que impede que vão os entes que convido a ir.
(Estou algo confuso, creio que porque ainda agora vim a primeira vez.)
Mas, até que enfim que vim.
Afinal, o Espiritismo é sadio e o Centro Espírita é um lar, na mais ampla acepção da palavra.
Afinal, somos uma grande família, maior do que à primeira vista parece, e amamos mais
gente do que a que conhecíamos, e afinizámo-nos com muito mais pessoas do que aqueles
com que convivíamos...
E, maravilha das maravilhas, temos a oportunidade de depois de mortos pertencer a uma
banda de música e tocar infinitamente melhor do que o que já fizemos nos melhores dias de
outrora!
Adeus, molenguice!, adeus tibieza!
Já não era sem tempo.
A.
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Poemas de Pentti S. (Espírito)
Aceitar Deus
Hei aprendido a aceitar Deus.
Com o tempo, todos aprendemos a aceitar Deus.
Aceitar Deus é pôr a nossa vida
Em consonância com as leis naturais,
Elas todas, físicas e morais.
Nesta harmonia, tudo fica mais fácil –
Até aquela coisa difícil
De amar a Deus sobre todas as coisas.
Porque amar a Deus é amar as perfeições –
E todos aqueles que eu conheço
Somos muito apegados às imperfeições.
Amar a Deus sobre todas as coisas
É ter de jogar fora tudo o que é imperfeito:
Jesus não podia pedir pouco!
(Admiro-te, Mestre, por não teres pedido pouco.)

Alegria
A alegria é discreta
Mas não tem descrição.
Manifesta-se quando os lábios descomprimem
E fica sentida na total ausência de palavras.
Quando muito tem a mecânica expressão
De um gesto, de um leve sorriso,
De um aumentado brilho no olhar,
Mas é sobretudo uma cor e um som
Na vibração do centro do sentimento e da emoção.
A alegria é uma conquista,
Não se compra como quem adquire uma bebida
E é algo que não se lê de outro modo
Senão no tom das entrelinhas.
É discreta, mas não tem descrição.
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Humor, Amor da Plenitude
Margarida Azevedo

Na precaridade das relações inter-religiosas, cultivada pelos poderosos,
para quem a vida é um valor menor, aspectos fundamentais da liberdade de
expressão, tais como o humor, são encarados como uma afronta.
Ora o humor não é sinónimo de brincadeira nem falta de respeito. Pelo
contrário, é discurso muito sério que visa registar no leitor/observador outras formas
de interpretar o que, debaixo do Sol, vai acontecendo. Isto significa que ele se impõe
como uma forma de reflexão paralela a outras, e tão importante como elas.
Assim, não é para minimizar, ridicularizar, desdenhar. O humor é uma partilha,
uma dádiva da vida que a torna mais suportável e mais leve.
Os que se ofendem com um traço são aqueles que aprenderam que um
traço é ofensivo. Nós, cristãos, também aprendemos nos bancos da catequese que
religião, fé, Graça, enfim, são incompatíveis com humor. A imagem assustadora das
igrejas, a maioria de gente em grande sofrimento, não nos permitia esquecê-lo. A
religião era um caminho sacrificial, de aceitação da dor como uma virtude, tendo
como exemplo a imagem de Cristo crucificado, que lembrava a sua morte por nós, os
nossos pecados, e por tudo o que de pior nós possuímos. A Cruz estava sempre
presente como o grande exemplo da virtude a conquistar.
Esta catequese, da purificação pelo abraçar da cruz, era, também,
apelativa de uma outra catarxis, a confissão, cujos pecados eram perdoados mediante
o dizer de um chorrilho de orações, constituindo-se as mesmas como um chicote. O
Pai Nosso, oração cósmica de máxima libertação, perfeita, era dita como castigo.
Temas como a modificação intrínseca do indivíduo/crente, a luta contra as suas más
tendências, o altruísmo, e mesmo a alegria da fé, entre outros, não interessava.
Hoje, mercê do enfraquecimento de um cristianismo precisamente
resultante das incongruências do seu discurso ao longo dos tempos, em nada
compatíveis com Jesus, o homem, nem com Cristo, o Messias, e do consequente
esvaziamento dos seus locais de culto, transformando os crentes em migrantes, o
humor tem vindo a conquistar o seu lugar natural na fé. Podemos dizer sem pejo que
sem humor a fé perde expressão, uma vez que crer também implica riso.
Assim, neste início de século, o humor está a ocupar o seu lugar natural
e insubstituível na nossa existência, com a sua história repleta de experiência, porque
ele é revelador das nossas fobias, os nossos mitos, os interditos construtores, quantas
vezes, de normas aprisionantes e sem sentido.
11

Ninguém é senhor do Senhor, mas todos fazemos parte de uma irmandade
universal, os Seus filhos, diferentes na forma de pensar, mas irmãos. Para isso, há que
perceber que só no muito amor sentimos Deus, porque o amor e a fé são a vida, em todo
o seu esplendor.
Muito ainda há a fazer. A liberdade religiosa entre os cristãos ainda tem muito que
caminhar, bem como o diálogo inter-religioso que, só agora, começa a dar ares de se
mostrar como fundamental para o bom entendimento e coexistência pacífica entre os
povos.
Assim, o pluralismo religioso tem que passar pela vontade de paz, pelo perdão e
pela aceitação da diferença; são os diferentes modos de pensar e reflectir a fé que nos
fazem ter mais fé, mais amor e assim desenvolver a tolerância. Deus jamais poderia estar
prisioneiro, quer de uma congregação, quer de um traço, quer do humor. Esses aspectos
são muito nossos. Cada traço é um caminho, cada riso a consciência da solicitude, bem
como de uma necessidade maior que não tem outra forma de se expressar. As nossas
necessidades de espiritualidade representam-se, também, numa folha, uma simples folha
de jornal. Se Deus se manifesta na História, como aprendemos com os nossos irmãos
judeus, então evoluímos com tudo o que dela faz parte. O modo como a escrevemos não
é apenas por meio de palavras e regras gramaticais. Um quadro, uma tela, um panfleto e,
claro está, o humor, em todas as suas manifestações, também redigem o modo como
estamos na existência. A fé, há muito, muito, que deixou de ser assunto igrejeiro, de
templos, de castas ou de hierarquias clericais.
O absolutismo religioso das congregações religiosas maioritárias tem
conduzido a humanidade à desvaloração da vida, tornando-a intolerante, triste e sem
graça. Viver também é rir, e haver quem o saiba construir, despertar, transmitir,
desenvolver é também dom que aflora a fim de aliviar o peso daquilo de que não
podemos fugir. Esses também são missionários, à sua maneira, como todos os outros.
É bom ter presente que Jesus sentava-se a todas as mesas, onde se fala de
assuntos sérios, onde se está em alegre conversada. Há que perceber que o convívio de
um bom repasto une, num diálogo descontraído e informal, superando atritos num brinde
com uma taça de vinho. Quem sabe se não estará, mais próximo do que pensamos, esse
brinde universal?!
Que Deus abençoe o mundo, os homens e as mulheres que, por ora, cá
estão. Que nos perdoemos infinitamente, que sintamos necessidade de paz como de
alimento para a boca, que cada um procure a harmonia antes de qualquer outra coisa,
mas que todas as coisas sejam, no coração de cada homem e de cada mulher, vividas com
um sorriso pleno de humor.
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A ideia da mortalidade não tem sentido

“A morte, tal como a concebemos,
não existe, é só uma ilusão.” Esta é a principal
concluso a que chegou o médico e director do
Advanced Cell Technology, Robert Lanza,
defensor da teoria do biocentrismo, na qual se
nega que o tempo e espaço sejam lineares. Para
a grande maioria dos cientistas este tipo de
afirmações são só tolices ou, pelo menos,
hipóteses indemonstráveis. Apesar disso, Lanza
parece ter encontrado na famosa eperiência de
Young, também denominado de dupla fenda
(double-slit), o perfeito aliado para defender a
sua tese. Se com este se logrou demonstrar a
natureza ondulatória da luz, Lanza pretende fazer
o mesmo com o espaço e o tempo. Na
obra Biocentrism: How Life and Consciousness
are the Keys (BenBella Books), o físico norteamericano parte da premissa de que a vida cria o
universo, e não o inverso, a qual é a base
do biocentrismo. A partir daqui, vai deduzindo
passo a passo que a mortalidade é uma ideia
falsa, criada pela nossa consciência.
Em primeiro lugar, sugere que a
consciência de uma pessoa determina a forma e
o tamanho dos objectos no universo. Para
explicá-lo, utiliza como exemplo a forma como
percebemos o mundo que nos rodeia: “Uma
pessoa vê um céu azul, e diz-se-lhe que a cor que
está a ver é azul, mas as células cerebrais têm a
capacidade de variar esta percepção podendo
ver o céu de cor verde ou vermelha”. Em poucas
palavras, conclui, “o que vemos só existe graças à
nossa consciência”.
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Este é o motivo por que Lanza diz que cremos na morte. Ao
observar o universo desde o ponto de vista do biocentrismo, erramos na
hora de conceber o espaço e o tempo, pois o faríamos em função do que nos
dita a consciência. Em resumo, o espaço e o tempo são "meros instrumentos
da nossa mente”, pelo que entender a morte como algo terminal não teria
sentido segundo as suas teses.
.
Ao conceber que as dimensões espácio-temporais são meras
construções mentais, a imortalidade seria uma realidade para Lanza. É dizer,
há vida depois da morte (física) devido a que habitaríamos um mundo sem
fronteiras lineares de espaço e tempo, o que entronca com a teoria das
cordas.
Apesar disso, lamenta o cientista, seguimos crendo que “a
vida é somente um pouco de carbono e uma mistura de moléculas, as quais
dão forma à nossa existência durante um tempo e logo volta a decompor-se
na terra”, explica o físico. Porquê? Simplesmente, “porque se nos há
ensinado que as pessoas morrem, apesar de que só existe a evidência de
que desaparece o corpo em um dado momento”.
Para explicar a morte física do corpo, Lanza recorre à teoria do
multiverso ou universos paralelos. Uma interpretação a que se deu forte
crédito devido aos dados recolhidos pelo satélite Planck, que mostrou uma
série de anomalias supostamente causadas pela atracção gravitacional de
outros universos. Assim, segundo Lanza, “tudo o que ocorre no nosso
universo está sucedendo também no multiverso, pelo que a vida nunca
deixaria de existir neste sentido.

“Quando morremos nossa vida converte-se em uma planta
perene que volta a florescer uma e outra vez no multiverso”, explica
graficamente o físico. Portanto, a vida transcenderia a forma linear sob que
se rege o nosso pensamento. Isto é assim porque, como sucede com as
partículas da luz, a matéria e a energia “funcionam como as ondas”.
O estudo do fenómeno das Experiências de Quase
Morte (EQM) centrou nos últimos anos a atenção sobre a possibilidade de
que exista a imortalidade. Uma de cada cinco pessoas que sobrevive a uma
paragem cardíaca assegura ter tido uma EQM durante o tempo de duração
de um coma ou de morte clínica, no qual supostamente desaparecem todos
os sinais externos de vida, mas que são capazes de narrar logo as suas
sensações e percepções.
http://www.elconfidencial.com/
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Filhos e filhas do meu coração,
Com o amor de Jesus vos pergunto: tendes parado para pensar?
Numa acção maiêutica, pergunto ainda: como é o vosso pensar?, e o sentir?, e o
dizer?, e o fazer?
Pensar, sentir, dizer e fazer estão interligados e uns levam aos outros. Se um é
mau, contamina os demais. Por isso, é imprescindível vigiá-los conjuntamente.
Se o pensamento for mau, como podeis senti-lo bom? O dizer pode iludir o pensar
e o sentir, mas isso é hipocrisia – e tomem atenção ao modo e à intensidade com
que Jesus verberou a hipocrisia, e os hipócritas.
Esforçai-vos por que seja consentâneo o pensar com o sentir, e estes com o dizer
e o fazer, e que essa consentaneidade seja conforme ao bem; bem manifestado e
testemunhado no Evangelho de Jesus.
A fasquia é ser perfeito como o Pai celeste é perfeito, pese embora seja tolerável
a imperfeição naquele que se esforça, realmente, por se melhorar.
Estamos e estaremos como todos os de coração sincero.
Fique convosco a paz.

15

Notícias de Fevereiro
22/01 -Palestra no Centro de Cultura Espírita Mar de Esperança, Ílhavo.

Dia 13: Pintura mediúnica
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