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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva
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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.

3.
.
N3. é, na sua cidade, uma pessoa conhecida, com estatuto social e algum, relativo, poder
económico. Depois de algumas peripécias dolorosas, acabou por encontrar no espiritismo uma
forte razão para viver. Passou a frequentar um Centro Espírita e muito pela posição social e pouco
pelo conhecimento da doutrina, que não tinha, rapidamente foi integrada em todas as
actividades, incluindo as mediúnicas.
Se há um bom ambiente espiritual, estudo, discernimento, disciplina – do mal o menos,
porque existe a retaguarda indispensável para dar suporte; o problema surge quando há o
médium principal e esse médium principal repetidamente transmite mensagens à novata
exortando-a, sob mil pretextos e razões, a ajudar financeiramente o medianeiro, e até a não
descartar um possível relacionamento amoroso.
Desconfiada, N3. quis questionar o suposto mentor que assim falava, mas isso foi-lhe
interdito sob a alegação de que os mentores não são questionáveis. O resto da história diz que
antes de abandonar o Centro Espírita, N3. ainda tentou que fizesse parte das actividades o estudo
da doutrina espírita, mas esse estudo não foi autorizado.
O conhecimento da verdade liberta, mas como se adquire o conhecimento sem estudo e
sem questionamento, contrariando em tudo as directrizes de Allan Kardec e dos Espíritos da
Codificação?
Os bons Espíritos não se importam de ser questionados; aliás, quantas vezes o
aconselham. Ora, se um dirigente vem negar um procedimento correcto, ou extrapola da
autoridade e sujeita-se a perder o concurso dos bons Espíritos, ou sabe que não são bons
Espíritos e não quer que se descubra.
Numa reunião séria não se permitiriam tais comunicações, porque o objectivo de uma
reunião séria é afastar os Espíritos mentirosos (LM, 330).[1] E se o intuito era sugestionar ao
ponto de tornar aceitável a concessão indevida de benefícios ao intermediário da sugestão,
longe anda dos fins espíritas quem se diz espírita.
Sintomático (diz tudo) que não haja estudo da doutrina espírita organizado, nem se o
permita a quem o deseja. Manter na ignorância para dominar.

Para este caso, é oportuno recorrer ao capítulo XX de O Livro dos Médiuns.
Transcrevemos: “O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o
desenvolvimento moral dos médiuns?
- Não; a faculdade propriamente dita se radica o organismo; independe do moral. O
mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom, ou mau, conforme as qualidades do
médium.”
Ainda: “A alma exerce sobre o Espírito livre uma espécie de atracção, ou de repulsão,
conforme o grau de semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os
maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência
capital sobre a natureza dos Espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno
dele se vêm grupar os Espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons Espíritos
evocados.”
Da experiência, N3. retém que foi bem enganada pelos Espíritos[2], e que não tem a certeza
se o tal médium não usou os Espíritos como artifício para a enganar.

É muito frequente em grupos dedicados ao mediunismo o não discernimento da qualidade dos
Espíritos. São estes interpelados para todas as questões pessoais e negócios do mundo, ignorando
os interpelantes que essa não é a função séria da mediunidade e que sérios não são os Espíritos
que acorrem a essas reuniões.
[1]

[2]

Há quem esteja a ser enganado pelos Espíritos e os factos lho demonstram. Apesar disso, teima
em que os Espíritos que lhe falam estão com a verdade, que a contradita dos factos advém do
livre-arbítrio que produz factos que contrariam a verdade dos Espíritos.
Há ainda o caso daquele “guia de cura” que só fala em língua que os elementos do grupo não
dominam e que é tido por elevado por falar estrangeiro. Ora, não sendo fim a evidenciação da
xenoglossia, não deveriam questionar-se se o só falar língua que não dominam não tem apenas o
intuito de mascarar a ignorância ou a má fé do tal “guia”?

4.

N4. toda a vida ganhou dinheiro com a mediunidade. Era como um emprego, cujo
horário muitas vezes entrava pela noite dentro. Recebia em casa gente de todo o lado. O guia
apresentava um nome respeitável.
Durante um tempo foi testada e as informações veiculadas em transe, real ou fingido,
que puderam ser verificadas revelaram-se quase todas não verdadeiras, ou falsas. Quando
percebeu que estava a ser testada, recusou voltar a receber o consulente.
Materialmente tinha uma vida desafogada, mas algo não estava bem, porque acabou
por suicidar-se.

Dar de graça o que de graça se recebeu encontra aqui a sua negação mais elevada.
Todavia, nem só dinheiro procura o médium interesseiro o seu pagamento: pode ser na
idolatria, na adulação, no poder, na fama, na afectação de humildade…
“Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa;
o interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas
ambições de toda a sorte, sobre as quais se fundam esperanças pessoais. (…) Em resumo, a
mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons Espíritos se afastam de quem
pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer seja, que não corresponda às vistas
da Providência.” (LM 306)
Posto este trecho, que bom Espírito guiaria N4.? O nome por que se apresentava era
respeitável, mas a prática em nada era condizente com a postura que esse Espírito teve
quando encarnado. Ora, sendo a erraticidade uma continuidade da vida enquanto homem,
quem era desinteressado para si não vai tornar-se interesseiro para outrem só porque mudou
de estado. Não faz qualquer sentido. Por isto, qualquer pessoa avisada concluiria pela
mistificação grosseira.
“A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma
profissão. Ela não existe sem o concurso dos Espíritos; faltando estes, já não há mediunidade.”
(ESE)

Complementando esta passagem com os itens dedicados à perda e suspensão da
mediunidade em O Livro dos Médiuns, facilmente se constata que em havendo Espíritos a
comunicarem-se eles não seriam bons, não sendo de excluir, antes pelo contrário, que
frequentemente não houvessem Espíritos alguns a fazê-lo. Ademais, para poder manter-se
por cinco, seis, sete, oito horas diárias a dar passividade, teria de ter um potencial fluídico
raro, coisa que não era evidente.
Além de mistificação, animismo e fraude, consta ainda a existência de práticas outras
associadas ao mercantilismo mediúnico.
Não sabemos se tudo isto tem uma relação directa com o fim trágico. A mediunidade,
em si, não faz mal à saúde[1]; o uso que se faz de qualquer uma delas é que vai dizer das
consequências. Mas o conúbio mental com Espíritos de má índole pode efectivamente levar à
loucura e induzir ao suicídio.[2]

[1]A

interação espírito-matéria, cérebro-mente, sofre influências naturais, inquietantes, quando se lhe
associam, psiquicamente, outras mentes, em particular aquelas que se encontram em sofrimento,
vitimadas pelo ódio, portadoras de rebeldia, de desequilíbrio.
A tempestade vergasta a natureza, que logo se recompõe, passada a ação danosa. Também no médium,
cessada a força perturbadora, actuante, desaparecem-lhe os efeitos danosos. Isso igualmente acontece
entre os indivíduos não dotados de mediunidade ostensiva, em razão dos mecanismos de sintonia
psíquica.
O homem, de uma maneira geral, dependendo do tipo de atividade desenvolvida, do perfil de
personalidade e do estado de saúde, em certas circunstâncias pode desenvolver um quadro clínico de
estafa, habitualmente rotulado de "estresse". O médium ostensivo, além de estar sujeito, como homem, a
todas essas possibilidades e, por manifestar uma sensibilidade psíquica mais aflorada, responde
prontamente às agressões ambientais e psicológicas do dia-a-dia. Dependendo da duração e da
intensidade da acção desarmonizante, os mais susceptíveis e influenciáveis, desenvolvem em tempo
relativamente curto, sintomas característicos, considerando os seguintes fatores predisponentes:
1. Distúrbios Psíquicos e Orgânicos
2. Influências espirituais transitórias ou obsessivas
Respondem pelos distúrbios psíquicos as dificuldades encontradas na luta pela sobrevivência, gerando
reações ansiosas e depressivas; acrescente-se a isso, os conflitos gerados por relacionamentos
insatisfatórios, os desentendimentos entre familiares, dificuldades profissionais; acresça-se ainda, as
possíveis influências espirituais obsessivas, que desencadeiam perturbações emotivas, levando o médium a
buscar a necessária ajuda médica e espiritual.
http://www.cebatuira.org.br/estudos_detalhes.asp?estudoid=889
[2]

As notícias que nesta data chegam do plano espiritual dão conta de que se encontra em grande
perturbação, o que é de esperar atendendo à recência do desenlace violento.

O que vêm os Espíritos cá fazer?
Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

Mercê dos devaneios de cada qual, as missões dos Espíritos são portadoras de objectivos que
vão desde grandes revelações do que se passa no Além a não menos grandes construções de normas
moralistas e intransigentes face aos nossos deploráveis comportamentos.
Porém, se isto ficasse por aqui, ainda que seja muito mau, só aceitaria tais incongruências
quem muito bem o entendesse, ainda que a navegar por caminhos escusos. O pior é que quem assim pensa
quer impô-lo aos outros, justificando-se com o facto de terem sido os Espíritos a dizê-lo.
Esquivando-se de abordar a Codificação, substituem obras como o Evangelho por
psicografias, textos de um português arrevesado que não há quem entenda, ou então por uma ladainha de
moralismos incongruentes, impraticáveis e avaros. Os conteúdos mais comuns, de há uns anos a esta parte,
são as grandes revelações do que se passa no outro mundo, como se isso nos interessasse, como se fossem
verdade.
Dependentes do momento histórico-político da época em que foram escritos, e pretendendo dar uma
resposta aos problemas existenciais do ser humano, apelam a vivências descartáveis no lado de lá. Isto
significa que, ao desencarnar, todos passaremos por uma espécie de triagem em que uns irão para um
mundo, outros para outro, segundo comportamentos avaliados por esses Espíritos de grande saber e dos
respectivos médiuns que os recebem.
Esta loucura, numa autêntica fascinação colectiva, tem a finalidade de projectar o humano para a
irrealidade, o desinteresse por este mundo, classificando-o de mar de sofrimentos e de desilusões, criando
um delírio colectivo na esperança de que tudo o que padecemos aqui será magicamente anulado no lado de
lá.
Quem os ouve e os lê fica deliciado com as revelações de mundos que mais lembram o mito do paraíso
perdido, um Éden de prazer eterno onde há de tudo para todos. É urgente compreender que os espíritos que
nos rodeiam são, na sua maioria as almas dos que por cá andaram, que não sabem mais do que nós, que a
Ciência é trabalho nosso e que o mundo que habitamos é, ele próprio, o nosso grande desconhecido. Aliás, se
nos colocarmos a questão do que é ver, facilmente nos deparamos com a dificuldade extrema da nossa
resposta, ou seja, não sabemos.

A missão dos Espíritos é essencialmente, e já não é pouco, virem junto de nós para trabalharem
connosco, ajudarem-nos a transportar o fardo da nossa ignorância, mãe de todos os erros; tendo em conta a
nossa individualidade, intuirem-nos favoravelmente para as decisões da vida, apoiarem-nos nos nossos
desaires. Foi essa a missão dos profetas, Espíritos de grande elevação que povoaram este planeta em nobres
missões mas que, nenhum deles, veio com a incumbência de dizer fosse o que fosse sobre o outro lado da
vida. Não o temos em Jesus, não o temos nos profetas do Antigo Israel, não o temos nos do Oriente, em
ninguém. Jesus veio pregar o reino de Deus. Disse como é esse reino? Jamais.
Este mundo é tão mundo de Deus como os outros. Tão magnífico seria percebê-lo e lutar por ele com
verdadeiro espírito de entre-ajuda, altruísmo e amor ao próximo. Mas não. A fascinação que os Espíritos
menos sérios desenvolvem junto dos humanos é de tal ordem que muito facilmente os desviam do
verdadeiro caminho.
Não é fora deste mundo que devemos procurar a paz, Deus ou o Bem de que necessitamos. É dentro
dele e nos nossos corações. Ao vestirem a roupagem intectual deste mundo e falseando-a, de falas mansas
e de racionalidade oca, vão enganando os mais incautos.
Quando se comprender que no Espiritismo ninguém é importante, que não há médiuns importantes,
que nenhum tem ao seu dispôr e em exclusivo Espiritos sejam eles de que tipo forem, que ninguém possui
um saber que chega até aos mais altos confins do universo; quando se perceber que o ser humano não tem
uma consciência lúcida e objectiva do mundo que o rodeia, a começar por aquele em que habita, que vive
limitado pelos sentidos enganadores e tem uma razão falível; quando se aceitar que a fantasia, o imaginário
e o delírio são aquilo que melhor caracteriza o humano, então perceber-se-á que “mais vale rejeitar nove
verdades do que aceitar uma mentira.”
Quem quiser que se ocupe com o que se passa nos outros mundos, a psicologia de Jesus Cristo ou as
colónias de veraneio dos Espíritos; que fiquem com as cidades inter-estelares, os micro-organismos de
Saturno; a descrição pormenorizada dos espectáculos fascinantes, tão impensáveis para os humanos que
nem os mais sonhadores conseguem vislumbrar. Que fiquem com tudo isso e muito mais, mas, por favor,
não imponham tais leviandades a ninguém.
Pergunta-se: Se assim é, como é que eles sabem isso? Só há duas hipóteses: Não sabem, inventaram,
ou foram os Espíritos brincalhões e muito divertidos que lhes sopraram tais “revelações”.
Assim, não são apenas os Espíritos que nos enganam com as falsas identidades, isso seria muito fácil
de desmascarar, tendo em conta as advertências da Doutrina. São os de carne e osso que trocam os nomes
às coisas, que dizem dos Espíritos o que eles não são, ou que se deixam arrastar pelas negatividades. Unidos
pelos laços da semelhança entre si, não usam nomes pomposos, isso daria muito nas vistas, optam por
abordar assuntos de que só os cientistas de gabarito percebem com o objectivo de enganar os
ouvintes/leitores dando a entender que recebem espíritos de luz com grandes revelações. Que pobreza.
Quanta falta de oração.
Os Espíritos só vêm a este mundo (só é como quem diz, já é bastante) ajudarem-nos nos rebuscados
caminhos da fé rumo a Deus.
Muito cuidado, meus irmãos. Estamos todos no fio da navalha.

Arlindo Pinho

Será possível alguém conseguir acabar com a fome e a sede na Terra?
Se falamos da fome física, a fome do corpo, apenas bastaria a vontade dos poderosos para que isso fosse
possível, mas o homem não é só e simplesmente um corpo animal, e sendo assim, apenas o alimento do
corpo não basta para saciar-lhe a fome. Já temos falado no homem como Ser Integral, e é como ser integral
que tem que ser alimentado, assim como, tratado na sua saúde, pois também, a cura de uma doença só
poderá ser definitiva quando curamos, além do efeito que vemos, a causa que não está á vista. Só assim
poderemos dizer que este ou aquele foi curado.
Mas hoje estamos aqui para falar do alimento, alimento esse que não pode ser apenas para o corpo, e como
tal, convém recordar, analisar e estudar as palavras do Mestre, pois foi até ao momento, o Ser de maior
conhecimento e poder que a Terra conheceu, e ao contrario do que muitos pensam, ou de muitos que nem
sequer pensam, Ele apenas veio para nos ajudar, sacrificou-se para nos deixar o conhecimento necessário
para que nada nos faltasse na Terra, alem de nos deixar toda a luz que precisamos para avançar no caminho
evolutivo que todo o ser humano tem para trilhar.
Se, com atenção, estudarmos os seus ensinamentos, e segundo as suas próprias palavras, tudo pode ser
feito, e nada nos será impossível, incluindo acabar com a fome.
Se desde o inicio a comunidade cientifica tivesse acreditado e estudado, tudo o que Jesus ensinou, até
aquilo a que chamamos vulgarmente “milagres”, que Ele realizou, também já uma boa parte dos homens
conseguiria realizar algo de muito parecido, e assim sendo, a miséria humana, nas suas mais variadas
formas, também já não existiria.
Quando falamos de fome e sede, se falássemos apenas das necessidades do corpo físico, não tínhamos
como compreender aqueles que tendo até demasiada fartura de bens físicos para saciar a fome, continuam
tristes e infelizes, buscando algo que nem eles próprios sabem explicar, vivendo ao mesmo tempo na
miséria psíquica e espiritual, e pior que tudo, não sabendo como saciar essas necessidades.
“Eu sou o pão da vida, todo aquele que vem a mim, jamais terá fome; e o que crê em mim, jamais terá
sede”. Isto é pura verdade, o Mestre alimentava como ninguém, a fome do espirito, a fome do intelecto, a
fome de conhecimento Superior que nos trás toda a esperança, toda a fé e toda a vontade de seguir o
caminho evolutivo da vida. Por outro lado, quando se tornava necessário alimentar também a fome do
corpo, Ele o fazia, e exemplos desses momentos, temos vários descritos nos evangelhos, como por exemplo,
a multiplicação do pão e dos peixes: “Disseram-lhe os discípulos: Este lugar é deserto e já se faz tarde; deixa
ir essa gente, para que, passando nas aldeias possam comer. Jesus lhes respondeu: Não têm necessidade de
ir; dai-lhe vós de comer. Disseram os discípulos: Não temos senão cinco pães e dois peixes. Disse-lhes Jesus:
Trazei-mos cá. E tendo mandado á gente que se sentasse no chão, tomando os cinco pães e os dois peixes,
levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e os deu aos discípulos para distribuírem pelo povo.
Comeram todos até ficarem saciados. E levantaram do que sobrou, doze cestos. O número dos que comeram
foi de cinco mil homens.”

Muitos duvidarão de que isso fosse possível, outros dirão que é milagre. Claro está que, não existindo
qualquer conhecimento de outras Leis da Natureza que pudessem intervir nesse trabalho, fica difícil, diria
até, impossível acreditar, e por isso mesmo, Jesus deveria ter sido estudado ao pormenor pela comunidade
científica de todos os tempos.
Sabe-se hoje, para quem dedica um pouco do seu tempo a aprofundar esses assuntos, que tudo o que foi
feito é possível de fazer, e o que nos falta é simplesmente o conhecimento e a elevação moral suficiente e
necessária para ter acesso aos fluidos e energias da Natureza capazes de fazer estas transformações.
“Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma”. E foi, e é, exatamente assim. Nós conhecemos alguns
elementos da Natureza, mas na verdade, o que faz com que eles existam, não sabemos, ou melhor, não
sabemos como faze-los existir, ou como formá-los através do Fluido cósmico Universal, coisa que para o
Mestre, era tão normal e simples, como para nós encher um copo de água numa fonte.
Todos os corpos existentes, são apenas transformações desse Fluido Cósmico, que se adensa mais ou
menos, consoante a necessidade da forma ou do corpo que se quer criar, e que, obedecendo a uma
determinada frequência magnética, irá manter a forma criada. Nada do outro mundo, apenas precisamos
do conhecimento e de moralidade acima do comum, para ter acesso a essas forças. “ E nada vos será
impossível”, já dizia o Mestre.
Como o espirito tem mais necessidades que o corpo, porque é ele que tem que crescer evolutivamente, é
principalmente a ele que temos que alimentar, e quando ele está bem alimentado, nada lhe falta, nem
mesmo o alimento material. “Nem só de pão vive o homem”, são também palavras do Mestre, e Ele sabia
muito bem do que falava, nós é que insistimos em querer ser importantes, sem na realidade, termos
qualquer importância do ponto de vista que lhe damos. E é por esses motivos, de orgulho vaidade sem
qualquer razão de ser, que ainda nos mantemos neste miserável atraso evolutivo, e com muitos de nós a
sucumbir pela fome, mesmo que falando apenas, da alimentação do corpo humano. Nem mesmo com a
Terra dando-nos tudo, nós conseguimos repartir de modo a que todos tenham, pelo menos o necessário
para viver em condições dignas para um ser humano. Claro que, neste caso, apenas podemos culpar o
nosso próprio egoísmo, e a ganancia de alguns, que apenas se preocupam em juntar muitos bens
materiais, que de nada lhes vão servir para seu próprio crescimento, e que, ao mesmo tempo, os faz deixar
seu próprio espirito sucumbir á fome, perdendo a experiencia de vida que lhes foi facultada nesta
oportunidade. Com eles, após a morte, apenas vai seguir o que aprenderam e o que melhoraram. Do que é
material, o vazio completo.
Passaram mais de dois mil anos desde que Cristo esteve entre nós, e mesmo assim, ainda não foram os
suficientes para que aprendêssemos alguma coisa dos conhecimentos que nos deixou. Há quem diga que
Ele devia voltar; há quem afirme que Ele vai voltar e tudo irá mudar. Desenganem-se essas pessoas.
Primeiro, porque Ele não viria fazer nada, uma vez que as lições que nos ensinou, ainda não aprendemos, e
desse modo, apenas iria repetir o que já tinha dito. De que valeria isso, se até aqui de nada valeu? Em
segundo lugar, porque, a exemplo do que já fez na época em que veio, iria condenar tudo o que as
religiões fizeram com os ensinamentos que deixou, ensinamentos esses, que nos deveriam ter elevado a
Patamares Superiores de Evolução, e apenas nos afastaram da verdade, mantendo-nos presos a rituais e
tradições que de nada nos servem, desvalorizando desse modo, todo o sacrifício que fez quando aqui
esteve. Voltando agora, iria condenar aqueles que achando-se os seus representantes, apenas e só, foram
dos seus piores inimigos, rapidamente estes, voltariam a tentar desacreditá-lo, chamando-o de falsário,
impostor e todos os restantes nomes do mesmo género, como também rapidamente iriam encontrar
forma de voltar a eliminá-lo.
Se queremos segui-lo, alimentando-nos integralmente, e não só ao corpo; se queremos crescer de verdade
em sabedoria, numa evolução mais rápida e segura, Ele já nos deixou o conhecimento suficiente para isso,
resta-nos apenas ter a vontade de pôr na prática as suas lições, e deixarmos a preguiça de lado com a
crença de que se simplesmente cumprirmos as indicações e rituais das religiões, estamos salvos. Pura
ilusão.

Silêncio, este silêncio que tem um fundo de árvores
E o córrego desbordante d’água
Da chuva que caiu.
Silêncio para o coração
Em um barulho de emoções e sentimentos
E silêncio para a mente
Em uma guerra de pensamentos.
Silêncio e talvez Deus naquilo que representa
Desça sobre mim como uma nuvem baixa
E num agradável nevoeiro me envolva de olvido
De tudo aquilo que em mim faz barulho.
Que se faça silêncio, que é aquilo
Que distingue a boa música.
Sim, depois do silêncio pode vir a música
Em harmonias liberalizadas por almas vibrantes
E que os céus dispensam aos corações sofridos
E às mentes inquietas.
Ah!, como gosto e como me aquieta o silêncio!
Enquanto é dia e as árvores não são um fundo informe
Sem esforço entro na meditação do universo –
Se é que o universo medita –
E sou parte unida ao todo
E nele se diluem os ácidos que roem a alma.
Que depois do silêncio fique o amor,
Essa coisa que ainda nenhuma inspiração
Soube cantar condignamente.
Que depois do silêncio fique uma alegria serena
Que impele a agradecer havidas tristezas.
Que depois do silêncio eu consiga
Ouvir a minha solene voz interior.
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Não perguntes pelo passado,
O passado é um sótão de coisas velhas
A maior parte delas para deitar fora.
Pergunta antes pelo futuro,
Pergunta se posso fazer um prado verde
Para nele corrermos livres de medos, paixões e enganos,
Ou fazer um dia de chuva
Para sob ela descalços rirmos,
Ou dar cigarras à lua cheia
Só para estarmos ali sentados a ouvi-las.
Não perguntes pelo passado
Porque ele já não é um local de saudade.
Pergunta antes pelo futuro
Que se estende nos caminhos da eternidade
E do que de mãos dadas neles podemos caminhar
E da fome d'amor que podemos saciar
E da sede de infinito que podemos mitigar.

A tua alma tem o tamanho da minha
E o Amor que nela vai
Já não cabe no diminuto peito.
E olha além, as cascatas de Conhecimento
Onde se banham os esforçados viandantes!
Eia, vamos! Não nos tornemos estátuas de sal!
E agora que já nos demos as mãos
Acertemos o passo e sigamos.
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