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Liberdade é um estado de Ser.
Amor é um estado de Ser.

Graça Magalhães
Internamente a liberdade se faz viva, assim como o Amor. Nada no nosso mundo exterior interfere com esses
estados desde que os estejamos a Vivê-los! Viver a liberdade! Viver o Amor! Tão simples e tão rico!
Teorizar ou escrever sobre estas vivências é apenas fazer uso da capacidade de concetualizar e discorrer
intelectualmente sobre eles. Outro estado bem diferente é VIVER!
Sentir o ar que inspiramos e expiramos ou sentir as cores que se misturam no horizonte é viver! Sentir a
presença do outro, sendo presente é Viver! Sentir…
Pensar sobre o sentir não é Viver mas será talvez sobreviver… enlear o pensamento em considerações
habilmente tecidas sobre o que deve ser a Vida e sobre o que não é a Vida é dar espaço às manifestações do
ego, o qual quer sentir o reconhecimento da sua inteligência, beleza, … o qual quer ficar no pensamento do
outro… quer ter razão!
Viver é outra coisa: é sentir a magia da interdependência no universo; é sentir que nada mais existe a não ser o
Agora! É uma entrega da alma à Vida!
O L.E. na resposta à pergunta 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencerse a si mesmo? Dá a seguinte resposta: “De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da
Natureza.”
Parece-nos que saber dignificar a humanidade em nós e no outro exige VIVER no sentido que referimos pois de
outro modo a nossa mente armadilha-nos e coloca-nos na comparação com o outro, o que inevitavelmente leva
à consideração de uma certa superioridade.
Viver o momento não exige um esforço sobre humano. Aliás, não exige esforço: exige sim, atenção ao que
sentimos e/ ou pensamos. Ver como um filme os discursos da própria mente deixa-nos serenos, conscientes de
que tudo isso que é observado é apenas algo artificial, criado por nós, mas não é o nosso Ser.
Um respeito absoluto pela vida como se nos apresenta nasce e nada é preciso defender, mostrar: a Vida guianos e a gratidão se instala nos nossos corações!
Assim, palavras como as que lemos no livro Alegria de Viver do Espírito Joanna de Ângelis, psicografia de
Divaldo Pereira Franco, no cap. 17 (ed. Leal), fazem todo o sentido:
“Deus, nosso Pai de infinita justiça e bondade:

Como é bom agradecer pela vida, por esta oportunidade sem igual de fazer parte de teu Universo
resplandecente.
Brilha meu coração quando, ao observar o cântico da Tua natureza, percebe que tudo é feliz e cumpre seu
papel resignadamente.
Brilha meu coração quando compreendo Tuas leis perfeitas a reger o cosmos; das leis que equilibram os
corpos no espaço às leis morais que harmonizam as relações humanas.
Brilha meu coração ao saber que todos rumamos para a felicidade e que, embora acampemos agora em
campos de aflição e dúvida, o passar das eras está construindo em nós as bases de dias felizes.
Brilha meu coração, hoje, agora, enquanto me dou conta de Ti, de mim, de meu próximo e percebo que
estamos todos entrelaçados, e que a felicidade depende de como cuido de Ti, de mim e de meu próximo.
Brilha meu coração que é teu, Pai amado. E a luz que ele emite é a gratidão da criatura para com o Seu
Criador.
É um despertar decisivo para a verdadeira vida, agora, aqui, na imensidão de minha alma encantada ao
descobrir-Te, gradual e definitivamente.

A Caminho de Marte
Margarida Azevedo

Parece que o fim da Terra está prestes. O mundo foi acumulando, século após século, o preceito tão
belo quão perigoso de que o Homem se impõe à Natureza. Porém, já não lhe bastando, pretende impor-se ao
universo. Entre os planetas mais viáveis o mais perto é Marte. Então vamos para lá. Mas porquê?
O ser humano foi construindo imóveis sobre veios de água, modificou os caudais dos rios, ergueu
cidades à porta de desertos, lançou para a atmosfera gases poluentes das fábricas, plantou não respeitando a
flora autoctone, modificou a estrutura de animais a fim de obter mais carne, quimicalizou a alimentação
humana e animal desenvolvendo doenças perigosas.
É certo que também aprendeu a cultivar a terra, inventou instrumentos. Ergueu monumentos
sumptuosos. Perseguiu ideais de beleza, desenvolveu um imenso aparato tecnológico que muito contribuiu
para o seu bem-estar. Enfim, não fora o endeusamento dos seus ímpetos criativos, tudo parecia
relativamente bem.
Orou às divindades a fim de lhes pedir boas colheitas, ofereceu-lhes holocaustos, também as
primícias dos seus produtos agrícolas. Imaginou que assim lhes agradaria. Talvez! A nossa natureza impedenos de aparecer perante um deus de mãos vazias.
Viveu o sincretismo da Natureza e divindades, deu largas às suas representações interiores,
desenvolveu um imaginário que confundiu com realidade, uma linguagem que fala, supostamente, pelo
próprio divino. Assim, o narcisismo foi tomando a razão e a fé, alucinando-as. E se tudo isto, como
ingenuamente pensam alguns, é fruto de uma época, parcelas de eras evolutivas, marcos de uma epopeia à
descoberta do próprio mundo, o certo é que esses comportamentos caracterizam o humano, pertencem-lhe,
são intemporais. Diversificaram-se as apresentações mas, em substância, nada se alterou. Somos os homens
das cavernas a viver em prédios; vivem-se idênticas lutas pela sobrevivência.
Não se apercebendo de que os deuses que adora são manifestações dos seus desencontros
interiores, casou o Céu com a Terra, inventou titãs, gerou discursos do tipo: “Deus quer…”, ou “A Deus
desagrada isto ou aquilo”, ou ainda “Deus está comigo sempre que ajo desta ou daquela forma”, o que se
revelou, ao longo da História, o expoente máximo da alucinação narcísica. Numa tentativa infrutífera de fugir
da sua própria natureza, combateu-se a si mesmo curvando-se perante os seus medos, os gigantes
indomáveis do fim do mundo.
A antropomorfização de Deus tem sido a Sua morte. Não sendo capaz de assimilar o Deus único,
transpôs para Este a totalidade dos seus fantasmas. E tão fero tem sido que, em abono da verdade, qualquer
ateu e crente convicto dirá: “Estaríamos muito melhor sem ele, não faz cá falta.”
O Deus de misericórdia, de perdão, de compreensão para com as nossas fraquezas é
relativamente recente. Amadureceu no século XX, resultado de uma série de direitos que foram sendo
adquiridos tais como emancipação das mulheres, direitos da criança, do idoso, expansão da escolaridade
obrigatória, a livre manifestação da fé, novas descobertas científicas, etc. Não foi a fé que conduziu à noção
de um Deus de misericórdia, mas a Democracia. Quanto a questões existenciais, permanecem as mesmas: a
Ética é a mesma e o que é a Vida, donde vimos, por que estamos aqui, para onde vamos, por que existe algo
em vez de nada, o que é o Bem, onde vamos buscar os critérios avaliativos para os nossos actos? O avanço
tecnológico foi tomando corpo em detrimento das áreas do pensamento, a sobrevivência é mais importante
que a fé, o que não é novo.

O Paganismo tomou o nome de Ecologia. O passeio pedestre ao campo não é
mero contacto com a Natureza, mas a purificação da poluição da cidade; encontro mais
de perto com Deus, o Deus livre, não aquele que está acorrentado no templo. Hoje está
na moda meditar no campo na tentativa de exorcizar corpo e alma das forças maléficas,
não mediante a construção de altares de pedra e fazer holocaustos na tentativa de
escapar da ira dos deuses, mas do ar condicionado do escritório que provoca alergias,
do chefe insaciável nas suas exigências, do(da) cônjuge que anda amuado(a), dos filhos
que não há quem os ature, do ordenado que não chega até ao fim do mês…
Este casamento de Deus com a Natureza é uma nuance aparentemente
sofisticada do casamento do Céu com a Terra, mas com uma diferença: a pangeia, a
observação da abóboda celeste em noites de luar, as grandes discussões na ágora
conduziram à produção de valores. Hoje, assiste-se à sua destruição, a apatia. Perseguir
o Bem é piroso. Na Religião, a santidade e a boa conduta para a conquistar não fazem
sentido. Na Escola, estuda-se para trabalhar, a troco seja lá do que for. O pensar por si
mesmo tornou-se perigoso, educar sinónimo de formatação mental. E no que diz
respeito à fé, a engrenagem mecanizada da mente ruma a um “ateísmo religioso” onde
Deus é matéria de consumo e os movimentos religiosos, principalmente os mais
recentes, prometem a felicidade a troco de nada e em nome desse tal deus dos
narcisismos.
Há que garantir que alguém vá construindo máquinas e mais máquinas porque
facilitam a vida. E são tantas que já transbordam do Planeta. Já se fala de o Homem se
impor ao próprio sistema solar, a começar por adaptar Marte às suas necessidades de
sobrevivência. Maravilha das maravilhas! Mas, perguntemos: O que vai ser de Marte?
Uma segunda Terra? Se assim for irá apodrecer com mais brevidade, porque o que
levou milhares de anos a estragar na Terra significará uns escassos séculos em Marte,
não porque a tecnologia está infinitamente mais avançada, mas porque a natureza
humana se mantém igual a si mesma: o Homem egoísta, egocêntrico, destruidor; as
religiões em total falência doutrinária e ética.
Por outro lado, não assistimos a programas científicos que ensinem que
ser bom e piedoso é a maior riqueza, que só se tem a ganhar em ajudar o próximo e
que a fé em Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra é sinónimo de verdadeira
felicidade; que Deus é Quem nos guia e está sempre presente nos bons e nos maus
momentos. Nem tão pouco se ensina a laicidade. O laico também, e muito bem,
pertence à bondade, legitima o amor à Natureza, convoca o ser humano para o
comprometimento com a Ecologia (as religiões deviam fazer o mesmo. Não faz o
mínimo sentido que a Religião seja exclusivamente uma organização voltada para a fé,
a salvação, Deus. A Natureza e a História são, primordialmente, o seu terreno).

Por outras palavras, o que se é na Terra ser-se-á em Marte. O ladrão, o
vigarista, o assassino, o ambicioso, o avarento, o vaidoso, tal como o ateu, o laico, o
crente, o supersticioso. A deslocação para Marte não é um processo catártico.
Pergunta-se: O que será de Marte? Tornar-se-á numa caricatura da Terra? Um mundo
arquetípico à semelhança do mundo das ideias de Platão? Será a projecção do ideal de
paraíso?
Não é Deus que entra em falência perante o mundo tecnológico, medindo
forças com robôs. É o Homem que se entregou à máquina como engenho salvífico na
procura incessante de provar que pode viver muito além dos cem anos, resultado da
tecnologia aplicada à ânsia de imortalidade. Mas, que esperar dessa longevidade? Que
fazer com ela? Se não é possível sobreviver em tão grandes índices de poluição, então
duas coisas se impõem: ou continua a viver limitado no tempo, entregue à sua
compleição física, às suas resistências naturais, ou então altera a sua estrutura
molecular e sobrevive com órgãos artificiais.
Parece estar a chegar ao fim a antropologia tal como a conhecemos. A
mecanização do corpo humano parece um dado adquirido. Mas até que ponto o
Homem suportará a sua própria mecanização e a do que o rodeia? Em que se tornará
ao criar relações afectivas com robôs?
Estamos a assistir à caducidade do que resta de nós mesmos. Estarão a falhar,
ou sempre falharam, na sua resposta, ou propostas de resposta, aos problemas
existencias do Homem o seu caminhar milenar pela vida? Que fizemos até hoje? O
problema não é ir para Marte, mas o que levou Marte a fazer parte do universo de
esperança para sobrevivência da Humanidade.
Estamos sem dúvida numa nova antropologia: o homem-máquina cujo
conceito de felicidade se tornou tecnológico. As imagens holográficas de entes
falecidos já não são ficção mas conteúdos programáticos de laboratórios. Poder-se-á
falar com o bisavô, fazer-lhe perguntas. Mas será este o caminho para se provar a
imortalidade? Estará a prova da vida além da morte na projecção de um écran plástico,
nos códigos sonoros e luminosos dos aparelhos?
Um dia, uma criança já nascida em Marte, perguntará aos pais quem e como
eram os humanos quando na Terra? Quem eram esses seres tão civilizados?
Perguntará embevecida quem eram para possuírem tamanha tecnologia? Certamente
pertenceriam a uma grande civilização. Orgulhosa, dirá que as suas origens são
terráqueas, pertença de uma estirpe muito inteligente. Isto faz lembrar aqueles que
vivem deslumbrados com os habitantes de Capela, a grande civilização que construiu
as pirâmides, que trouxe uma panóplia de técnicas de toda a ordem. Chegaram e
partiram. Hoje fazem parte dos anais da História, e quem é que quer saber da
constelação de Capela!?
A criança continuará a falar com os pais: “O robô
disse que os terráqueos falavam de um Deus? O que é
isso?”
Podem levar muita coisa para Marte. Muito
bom seria que não levassem esse deus construído,
tão deficitário dentro da alma. Porém, uma coisa é
certa: Deus criou o Universo, Multiverso, Pluriverso, o
que lhe queiram chamar. Quanto ao humano, a sua
grande procura será sempre a da mudança da sua
natureza. Quando isso se concretizar, seja lá onde,
quando e como for, terá conquistado a noção
objectiva da imortalidade. Aqui ou em qualquer parte
do universo.

Príncipe
(continuação)

Assim como no infinito universo não há lados – para cima, para baixo, esquerda, direita -, assim
também na dimensão espiritual, imaginando-a uma só, para simplificar, quando se fala em subir ou
descer tal não deve ser tomado no sentido espacial que lhes atribuímos.
A dimensão espiritual, composta de vários níveis de frequência vibratória, estende-se para todo o
lado e lado nenhum, tal como o universo. Desse modo, quando nos deslocamos de um nível para
outro o que percebemos são as impressões mais ou menos agradáveis ou desagradáveis, consoante
a “região” atravessada.
Por isso que determina-se que onde as impressões são agradáveis se lhes há de chamar superior, por
serem mais elevadas as frequências vibratórias, e onde as impressões são desagradáveis se lhes há
de chamar inferior, precisamente pelo inverso.
Quando em Lucas (16, 26) vem escrito «E além disso há um grande abismo entre nós e vós, de sorte
que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco de lá passariam para
cá.», esse abismo resulta da diferença de vibração, porque em termos espaciais as dimensões
podem estar separadas apenas por milímetros.
É assim que podendo ser de proximidade o contacto com o Príncipe, os “mundos” em que os
interlocutores se encontram são paralelos e relacionam-se como se representam as relações entre Dbranas, desse modo sendo evitado o choque vibracional que a ambos seria insuportável. Todavia, é
sempre possível sentir vibrações em frequência não igual.
Direi que estes contactos interdimensionais conhecidos como mediúnicos transitam através o que
físicos teóricos denominam wormholes, e que ocorrem devido a atracções magnéticas, os quais,
como afirmam, têm duração variada (de segundos a minutos largos), tal como o constante
intercâmbio entre encarnados e desencarnados.
NOTA: Se não sou iludido no que vejo e a linguagem pode descrever a realidade acrescento que:
a)
O trânsito entre o “mundo material” e o “mundo espiritual” efectua-se como que por um túnel de
vácuo;
b)
Os Espíritos podem frequentemente serem vistos miniaturizados (embora ainda só uma vez tenha
encontrado explícita esta referência na literatura espírita). Uma possível explicação está na construção
de imagens no espelho convexo, o que pode significar, na minha interpretação e para este caso, que o
que se vê é apenas uma projecção. Daí, também, o facto de não produzirem as sensações objectivas de
agrado ou desagrado inerentes à sua natureza.

*

Algo recorrente nos contactos com os Espíritos como os que aqui tratamos é eles quererem a
todo o custo e com uma insistência que além de fastidiosa chega a ser pueril que assinemos “os
papéis”. O desejo é que nos tornemos seus colaboradores e assinar os papéis é como assinar um
contrato para formalizar a adesão, funcionando aqui mais como vínculo psicológico que legal. O
que pretendem mesmo é que ao invés de nos opormos aos seus desígnios, deles criemos
dependência. É como comenta Kardec na questão relativa aos Pactos: «A dependência em que o
homem se encontra, algumas vezes, dos Espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus
pensamentos que eles lhe sugerem e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles.»
O facto é que jactam-se de conseguirem muitas assinaturas entre os espíritas (que é aqui o que
nos interessa porque somos espíritas), o que significa que, a ser verdade, muitos activistas no
espiritismo são seus aliados, o que vale dizer que são inimigos infiltrados, dando ainda e sempre
razão a Kardec e aos Espíritos superiores quando dizem que os maiores inimigos do espiritismo
estão no seu interior.

a. pinho da silva

António Soares

“ O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se
interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal,
se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto
queria que os outros lhe fizessem “.
Apesar da situação social, cargo ou posição que desempenhe na vida, o homem de bem acaba por ser
reconhecido pela sociedade, através de suas obras e ações. As palavras de Jesus descritas no evangelho de
Lucas, cap. 6:43-45 o confirmam:
“ Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom; com efeito, uma árvore é conhecida
por seu próprio fruto; não se colhem figos de espinheiros. Nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do
bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mau, do seu mal tira o que é mau; porque a boca fala daquilo
de que está cheio o coração “.
Tomando as palavras de Jesus, Emmanuel esclarece-nos:
“ Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade,
pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade
dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas
atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa
colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral “.
Contudo, temos consciência, que a prática do bem no mundo atual, apresenta-se como um desafio enorme,
face aos conflitos, interesses e perturbações em que a sociedade se encontra mergulhada, pois torna-se
difícil diferenciar se a prática do bem está relacionada à caridade pura e simples, ou se por trás há interesses
na obtenção de vantagens pessoais. Somente a consciência de cada poderá dizer da justiça das ações
praticadas, pois a ação da vontade é que leva o homem a praticar o bem ou o mal.
Perante tais dificuldades, Bezerra de Meneses dá o mote para todos aqueles que desejam transformar-se
em homens de bem: “ Caridade de uns para com os outros “

Caridade que se expresse em respeito
e
entendimento
fraternal
no
relacionamento de cada dia; caridade
que se torne gentileza perante a
agressividade; paciência para com o
desequilíbrio; fé viva perante as
desilusões; otimismo nas provas;
auxilio aos mais jovens em sua
experiência física; conforto aos
necessitados, sustento aos fracos e
oprimidos, consolo aos aflitos, luz aos
ignorantes… Somente através da
caridade conseguiremos melhorar o
que somos e temos, para sermos o
que devemos ser e alcançar os valores
que desejamos.

O Espiritismo ensina-nos que “ fora da caridade não há salvação “, e por isso mesmo Kardec descreve-nos
as principais caraterísticas do homem de bem:
O homem de bem pratica a Lei de Deus
O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade com transparência. Tem a
humildade de interrogar-se se tudo o que fez não foi contra essa lei, se fez aos outros o que gostaria que lhe
fizessem.
O homem de bem é portador de fé verdadeira
Tem fé em Deus, em Sua bondade, em Sua justiça e sabedoria, pois sabe que nada acontece sem Sua
permissão, e aceita com agrado a Sua vontade. Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, pois
tem fé no futuro.
O homem de bem é caridoso
Faz o bem pelo bem sem esperar algo em troca, retribuí o mal com o bem e protege o fraco do forte. Pensa
primeiro no próximo, pois encontra satisfação em fazer os outros felizes.
O homem de bem é humanitário
É bondoso e benevolente para com todos, porque em todos vê um irmão, independentemente da raça, cor,
costumes ou crenças. A todos respeita nas suas convicções, e se tem autoridade sobre alguém, usa-a para
lhes dar coragem e aumentar a moral.
O homem de bem é virtuoso
Não tem ódio, rancor nem desejos de vingança. Perdoa e esquece as ofensas como ensinou Jesus. É
indulgente para com a fraqueza alheia, pois reconhece também suas imperfeições. Não se envaidece de
suas capacidades, nem de suas posses ou vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado, lhe
pode ser tirado.
O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais
Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que um dia terá de prestar contas. Pelo seu
conhecimento tenta fazer bom uso, e não aplica-los à satisfação de suas paixões.
Com certeza que não mencionamos todas as qualidades do homem de bem, mas algumas que se destacam
e que mostram que a prática do bem é inseparável das orientações do Evangelho, pois a moral do Cristo se
resume na vivência da Lei do Amor. É por isto que o homem de bem conhece e se esforça por seguir os
ensinamentos de Jesus.
Jesus foi o pioneiro da moral mais pura, da mais sublime, aquela que há-de renovar o mundo, aproximar
todos os homens, tornando-os irmãos. É a lei do progresso, à qual a natureza está sujeita, e o Espiritismo é a
alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance.

Do livro Um Dia, Uma Vida
de António Augusto (A. Pinho da Silva)

II
T. é uma obstinada pelo passado. A par de trabalhos de História, nomeadamente genealogias vendidas
avulso, parece viver obcecada por que lhe façam uma regressão de memória, para saber quem foi. Uma
habilidosa do mediunismo viu nela uma judia harpista; se foi tal, esse talento está em hibernação profunda
na vivência actual. Eu, depois de, por causa dela, ter decorado as respostas às questões 392, 393 e
seguintes de “O Livro dos Espíritos”, lá tive a “visão” de um sapo disfarçado de princesa. Nem assim
desistiu.
É certo dever-se à Terapia de Vidas Passadas (TVP) um contributo grande e benéfico para a sustentação
científica da reencarnação, e não me cabe um julgamento global da utilidade prática para o paciente da
recordação induzida. Técnica desenvolvida pelo psicólogo clínico norte-americano Morris Netherton, é
justo cite os pesquisadores nesta área: Dr. Patrick Drouot, físico francês; Dra. Edith Fiore, psicóloga norte
americana; Dra. Helen Wambrach, psicóloga norte americana; Dr. Brian Weiss, psiquiatra, neurologista e
professor catedrático norte americano. E é devido, pelo rigor histórico a que a amizade com T. me obriga,
cite Albert de Rochas (1837-1914) que com o livro “As Vidas Sucessivas”, lançou os fundamentos da técnica
de regressão de memória.
Bom, aceito a TVP como estudo, mas não lhe vejo interesse na prática generalizada, pois pode ser bem
mais doloroso e contraproducente recebermos informações acerca de nós mesmos a partir de dentro – e
bastam os sonhos aflitivos para o comprovar. Deus é infinitamente sábio; como tal, acho não dever pôr a
curiosidade a questionar o funcionamento natural da memória. Acredito que a transformação moral
conduz à libertação de traumas do passado que constituem a etiologia de problemas actuais e aqueles que
esta não trata a TVP também não o conseguirá, porque se os traumas resultam de comportamentos
indevidos, enquanto persistir a predisposição para esses comportamentos dificilmente os sintomas serão
eliminados.

Mas T. não quis saber destas alegações. Na verdade, não lhe interessa lá muito essa coisa de
transformação moral. Não é má pessoa, mas, tal como qualquer um de nós, se fosse perfeita não estaria
cá. A diferença reside em que uns reconhecem as imperfeições e esforçam-se por corrigi-las, outros nem
por isso. E de consulta em consulta chegou à Terapia Regressiva Vivencial Peres, (TRVP) ou Terapia
Regressiva a Vivências Passadas – Técnica Peres.
Na literatura desta TRVP acho merecedora de atenção os relatos constantes da regressão à vida
intrauterina (VIU), onde se evidencia que o feto pode ver (sensibilidade à luz), ouvir, degustar, entender e
aprender num nível primitivo, e que é capaz de manifestar sentimentos menos elaborados que os adultos,
mas bem reais. Como digno de nota é o estudo em pacientes em regressão, onde são submetidos a uma
tomografia com emissão de radifármaco, com mapeamento de ondas cerebrais, para se saber qual ou quais
as áreas do cérebro que estariam em actividade naquele momento. A análise a esses exames revelou que
as áreas do cérebro mais requisitadas durante a regressão de memória são as do lobo médio temporal e as
do lobo pré-frontal esquerdo, que respondem pela memória e pela emoção. Isso quer dizer que os relatos
de vidas passadas em regressão de memória não são fruto da imaginação.
Posto isto, ou após isto, T. (de Teodora, já agora) ficou pasmada de encontrar-se duas vezes na mesma
árvore genealógica, com cinquenta e poucos anos de diferença entre o desencarne e a reencarnação, até
porque, a quem atende muito ao sangue e pouco ao espírito que é como o vento, que sopra onde quer e
ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, isto de ser trineta dela mesma faz muita confusão. E ficou a
saber, sem motivo para orgulho, porque tem uma determinada mania deveras irritante para quem convive
diariamente com ela.
T. (de Teodora) não é mais feliz agora, depois da regressão, do que era antes dela. Mas é que não é mesmo.
Tudo continua igual. Sabe quem foi em reencarnação pretérita mas o conhecimento, por si só, nada
alterou. Até parece que ficou mais fatalista, o que não é bom. Podia ter-se ficado pelo sapo travestido de
príncipe e enfrentar a vida na esperança de esta sempre melhorar, mas quis assim e para quem assim quis,
nada a fazer. Se Jesus, o maior terapeuta de que há história, tivesse usado técnicas regressivas de memória
na sua missionação de cura, por certo existiriam relatos a, no mínimo, sugeri-lo. O que sucede, é Jesus
apontar caminhos de fé, de amor, de perdão e de caridade para que aconteça a saúde integral e o
crescimento interior do homem. E sendo Jesus o modelo e guia para toda a humanidade e tendo
demonstrado possuir conhecimentos que somente agora a Ciência vislumbra, não é crível desconhecesse
algo semelhante à TVP e a utilizasse, se nisso visse utilidade.
O futuro constrói-se todos os dias; vamos a ver o que Teodora faz, que é mais de propósitos que de
realizações.

Evangelho do Lar
(Março)

“É que não são os que ouvem a Lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a Lei é que são
justificados.” Rm 2,13
Ter ouvidos de ouvir é entender a Lei e perceber que o seu entendimento obriga a que seja cumprida. Por
isso Jesus dizia que quem tivesse ouvidos que ouvisse, já que não entender o que se ouve é como não ter
ouvido.
Mas pior ainda é quando se entende mas se age como se ignorasse (ou como se a Lei fosse apenas para os
outros). E o que resume toda a Lei e os Profetas? Já ouvimos o que é?

“Ora, como é que tu, que ensinas os outros, não te ensinas a ti próprio?” Rm 2,21

É tão mais fácil falar de paciência, de resignação, de humildade, de confiança, de dever, de
responsabilidade, de perdão, de amor aos outros e para os outros…
Mas que coisa tão apenas cheia de ar somos se a nossa moral é um saco de palavras e vento; se o nosso
discurso não se respalda numa conduta e, portanto, somente visa ilustrar uma aparência…
Dirás: o que importa é a imagem. Onde está então a tua fé, se aquilo a que te prendes é ao momento? Que
podes ensinar, se não tens sabedoria?

“Então Jesus disse-lhe: «Se não virdes sinais extraordinários e prodígios, não credes.»” Jo 4,48
Que precisamos nós hoje de ver para crer?
Dizes que não acreditas em Deus porque nunca o viste… Cego, tira a venda, olha à tua volta e explica as
coisas sem uma Inteligência superior à tua a tudo comandar.
Dizes que não há vida depois da morte porque nunca nenhum morto veio falar… Obstinado ignorante,
estuda os factos e rende-te às evidências.
Dizes que não há reencarnação porque não te lembras do passado… Ingrato, pensa nos teus pesadelos e
decide se queres viver permanentemente com eles.

“Jesus, ao vê-lo prostrado e sabendo que já levava muito tempo assim, disse-lhe: «Queres ficar são?»” Jo
5,6
É a ti, e a mim, que Jesus pergunta neste momento: «Queres ficar são?», porque, gostemos ou não, há já
muito tempo que estamos doentes e é mais que hora de nos resolvermos pela saúde.
Mas, apesar deste apelo, que nos tem sido dirigido ao longo dos séculos, e apesar do sofrimento que nos
tem trazido a doença da alma a reflectir-se no corpo, continuamos relutantes.
Só podemos queixar-nos da nossa própria insensatez.

10:00 - Abertura
10:30 - Relações Interdimensionais
Arlindo Pinho
11:15 - Reencarnação, o elo perdido do cristianismo
A. Pinho da Silva
12:00 - Lançamento do livro Erídano
de Arvi T. Pekkonen (A. Pinho da Silva)
Apresentado por Juliana Graça
12:30 – Almoço
14:30 - Abertura. Autógrafos
15:00 - Investigação científica e espiritualidade
Paula Costa Silva
16:00 - Intervalo.
16:30 - Doenças mentais e evolução espiritual
Gláucia Lima
17:30 - Momento musical
Olcos de Bolso
18:00 – Encerramento
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