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Sentir com o coração…
Graça Magalhães

“O espiritismo bem compreendido,
mas sobretudo bem sentido, conduz
forçosamente aos resultados (…) que

caraterizam o verdadeiro espírita,
como o verdadeiro cristão, pois um e
outro são a mesma coisa.” (O
Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap. XVII, item 4)

De facto, a compreensão intelectual sem sentimento serve apenas para encher a vida de aparentes utilidades
que mais não são de que embrulhos tantas vezes feitos em papel da mais fina seda, mas… cheios de nada!
Enleados em tantas interpretações, perdemo-nos em atalhos que nos afastam de Deus mesmo quando são
percorridos em Seu nome. Em nome da verdade afastamo-nos da voz de Deus em nós e esquecemos o
sentimento, a chamada voz do coração, deixando a ilusão do poder ocupar o espaço do Ser que somos.
Na forma como se vive, habitualmente, o espiritismo, tal como se vivem outras conceções espirituais da vida, o
medo oculta o amor e continua-se a procurar sentido para a vida na discussão teórica que procura mostrar as
habilidades intelectuais de quem a elas se entrega. Como se afirma no O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.
XVII, item 4: “a parte de qualquer maneira material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser
observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de
maturidade do senso moral, maturidade essa que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente
ao desenvolvimento, num sentido especial do espírito encarnado.”
Um mar de subjetividade se abre para nos engolir quando surge a frágil intenção de deixar a ilusão. Como abrir
com segurança as portas e as janelas para o desconhecido que é o amor?
Para além do nevoeiro da nossa ignorância, há um farol que guia a quem por ele se decidir orientar: Jesus! Ele
surgiu na história da Terra como um ser sem escondimentos, dado que se expunha sem recear ser ferido na sua
intimidade. De facto, ele conhecia-se a si próprio e ancorava-se na segurança que esse conhecimento vivo
possibilita a quem o possui. Essa vulnerabilidade não significava, como na maior parte das vezes entendemos,
fraqueza, mas antes significava ter a coragem de se revelar, de se expor, sabendo que Ele e o Pai eram um só.
Viveremos nós este desvelamento, esta clareza, esta exposição?! Será que expormo-nos é uma resposta que
surge naturalmente nas diferentes situações da vida? Parece que o medo de ser ferido na intimidade projeta-se
com mais força do que a confiança nos mecanismos da vida, pois desconhecemo-los em nós. A falta de auto –
conhecimento leva-nos a procurar refugio em relações de domínio e de poder, águas conhecidas que levam-nos
inevitavelmente à dor, mas as quais aceitamos porque já a elas estamos habituados.

Outras marés, outras ondas, estão à espera que as reconheçamos e que a elas nos liguemos. O estado de
consciência que identifica menos o amor do que o medo opõe-se à vivência da vulnerabilidade: a força ainda
esconde fraquezas e bloqueia as ligações de cumplicidade em que se consegue comunicar através do silêncio,
em que o amor se faz presente sem exigências e reclamações. Mas a própria Vida convida-nos através de
inúmeras manifestações a questionar a velha forma de sentir e a parar. Sim, literalmente ‘parar’. Surge a
doença, a desilusão, a dificuldade económica e é inevitável parar o velho ritmo para abrir as portas para a
oração que sai do coração e nos liga ao amor.
Aceitar a impermanência e deixar de ‘dar ordens à vida’ coloca-nos na posição de quem começa a perceber
que somos mais do que os pensamentos (mesmo que eles sejam logicamente intocáveis) sempre transitórios
dado que não somos donos da Verdade. Entramos, então, num espaço de aceitação da vulnerabilidade

encontramos a constatação sentida da própria ignorância. Espantamo-nos, enfim, nunca nos termos
apercebido para além da teoria, de que somos muito mais do que aquilo que pensamos, que está limitado
pelas circunstâncias espácio – temporais da vida atual. Começamos a soltar da nossa mente a necessidade de
nos julgarmos e criticarmos: há espaço para a dor sem necessidade de mascará-la. O nosso valor deixa de ficar
prisioneiro do erro e desenvolvemos a auto compaixão, o que nos possibilita aprendermos a estar com o
sofrimento do outro, sem julgamentos.
Parece, pois, que desenvolver o senso moral exige ser vulnerável: reconhecer a própria imperfeição e aceitála; assumir o desconforto natural desse conhecimento e usá-lo com naturalidade; aceitar o erro ao ponto de
não ter vergonha de o expor, sendo este o ponto de partida para avançar no caminho que se quiser construir,
permitindo a clareza e a segurança que diminui a ignorância acerca de nós próprios.
Reconhecer a vulnerabilidade: a pequenez, a timidez, a debilidade, a necessidade de amparo e consolo, a
ignorância, é o caminho para Jesus. Afirma um espírito protetor n’ O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.
VIII, item 19: “Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os
tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os
ilumine. Qual é, meus amigos, o poderoso bálsamo de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do
coração e as cura? É o amor, é a caridade! Se tiverdes esse fogo divino o que haveis de temer? A todos os
instantes da vossa vida direis: «Meu pai que se faça a tua vontade e não a minha…»

Deus (ou a sua ausência) *
A. Pinho da Silva

Para quem acredita em Deus existir faz sentido, como, a partir de certo nível consciencial, faz sentido a
vida e a morte, a alegria e a dor, a saúde e a doença.
Não nos confunde que para aqueles que não acreditam em Deus mas a quem basta para sua satisfação
aquilo que os olhos podem ver, que não se lhes levantem grandes questões metafísicas acerca da
existência.
Todavia, para quem tenha o sentido da sua existência assente na existência de Deus, a simples hipótese
académica da não existência de Deus é apavorante. E é apavorante porque perde-se aquilo a que
William Lane Craig chama de sentido fundamental.
Filosoficamente, pode haver Deus e não haver imortalidade (há quem diga que acredita em Deus e
descreia da imortalidade), o que é fonte de grande angústia existencial, e pode haver imortalidade e
não haver Deus (há quem se saiba imortal, mas continue sem Deus), o que é fonte de angústia não
menor.
Então, sem Deus e sem imortalidade o que quer façamos sempre acaba em nada. Estudar, trabalhar,
sofrer, amar, mudar o curso da história – no fim, que importa deveras se tudo acaba em nada, se lhe
falta o sentido fundamental? Em escala maior, acaba a humanidade, acaba o universo – e, sem Deus e
sem imortalidade, que resta do que se fez? Nem a memória.
Sem Deus e sem imortalidade, existir ou não existir vai dar no mesmo, não importando tão pouco ser
santo ou ser assassino, porque o fim é o nada.
Pode conceber-se a existência da imortalidade sem Deus, mas acontece como naquela história do
astronauta que foi abandonado numa qualquer rocha do espaço, tendo consigo dois frascos: um, com
veneno, que o mataria; outro, com uma poção que lhe daria a imortalidade. Conhecendo a sua
predicação (a morte ou a solidão perpétua) optou por morrer. Só que enganou-se no frasco. Pois a
imortalidade sem Deus é isso mesmo, um vazio sem fim.
Torna-se, pois, necessária a existência de Deus e da imortalidade.
Perguntar-se-á: a necessidade de uma coisa faz a sua existência? Na natureza as coisas funcionam mais
ou menos assim, mas o que está aqui em causa transcende a natureza. Aqui falamos da Inteligência
Suprema, causa primária de todas as coisas. Só que: que inteligência é essa?, que propósito tem?,
existe mesmo?
Enquanto vivermos nos domínios do acreditar e do não acreditar (acreditamos numas coisas e não
acreditamos noutras que tantas vezes não se anulam entre si) o pavor do existir estará latente; só o
conhecimento nos libertará do medo.
E como conhecer, desde já, Deus enquanto não logramos conhecê-lo pela inteligência? Um amigo
espiritual dizia-nos que Deus aprende-se no coração, e Jesus (e de um modo geral todas as religiões)
sempre nos apontou o coração (o sentir) como o lugar de encontrar Deus e nos encontrarmos com Ele.
E sabendo-se o que se sabe hoje acerca da inteligência do coração e de seus amplos campos eléctrico e
magnético (bem superiores àqueles que emanam do órgão que processa o pensamento), não pode
haver lugar mais certo para dar resposta segura à necessidade de sentido fundamental para a
existência.

* Publicado originalmente no Jornal de Espiritismo

Ausência de vaidade
Filipa Ribeiro

Os valores sozinhos não trazem o auto-conhecimento, mas são necessários porque sem eles, o meio principal,
as lições e exemplos do Evangelho, não funcionarão. Com estes valores presentes, o conhecimento do que
somos é fácil. Sem eles, impossível. O ensinamento escutado não é assimilado. E mesmo que a pessoa sem
estes valores estude o Evangelho e o Espiritismo por muito tempo, o ensinamento entra mas não permanece,
não se internaliza, é apenas um conhecimento académico.

Temos vaidade, orgulho, arrogância ou complexo de superioridade. E depois temos o oposto: ausência de
vaidade, de orgulho, etc. Numa palavra: humildade.
Quais são os sintomas da vaidade e do orgulho? Como se expressam? É importante sabermos isto para termos
a certeza se somos pessoas com vaidade ou não.
Sinais a ter em atenção:
1º Mente fechada. Um apessoa vaidosa ou orgulhosa tem dificuldade em escutar as opiniões e sugestões de
outras pessoas. Por exemplo, um chefe de família pode ter dificuldade em escutar a sua mulher e filhos. E
assim torna-se num ditador, estabelecendo as regras que eles têm que cumprir. O orgulho e a arrogância são
tão grandes que se esquece que são seres humanos como ele, e seres humanos que o amam. Uma pessoa com
forte mānitvam não consegue dizer: “eu estou errado” ou “eu peço desculpa”.
2º Não aceitar as opiniões e sugestões dos demais. Eu posso até escutar as opiniões e as sugestões dos
demais mas não as aceito. Por muito boas que sejam, não as aceito. O meu mānitvam não me permite aceitar.
Porquê? Porque não são minhas!
3º Não reconhecer o crédito dos demais. Mesmo que eu escute e implemente as sugestões dos outros, não as
elogio. Não dou crédito às pessoas, não admito nem reconheço que são boas ideias. Não consigo dizer-lhes o
quão bom foi as suas sugestões.

4º Cobrar respeito. Uma pessoa vaidosa e orgulhosa é uma pessoa que exige respeito dos outros. Esta pessoa
até pode ter algumas qualidades, mas espera sempre que os outros as reconheçam pois, no fundo, sente-se
insegura e insuficiente, apesar das suas capacidades. Um māni duvida de si mesmo e das suas capacidades. Ter
auto-estima, auto-respeito não é negativo. É até uma boa qualidade. O problema surge quando exigimos que
os outros nos respeitem, nos aplaudam e nos elogiem. Isso é sinal de vaidade.

A melhor forma de quebrar a vaidade é começar a
escutar. Escutar a mulher (ou o marido), escutar os filhos,
os empregados, os amigos, etc. Não partir do
pressuposto que sabemos tudo ou que a nossa opinião é
a única válida. Uma pessoa humilde é aquela que deixa as
suas capacidades falarem por si mesmas. Não necessita
da aprovação dos demais para estar bem consigo mesma.
Se a aprovação vier muito bem, se não vier muito bem na
mesma. A pessoa humilde reconhece que as suas
capacidades lhe foram proporcionadas pelo Todo, tal
como as experiências favoráveis que tem na vida. Essa
pessoa está bem consigo mesma, serena e consciente de
que nunca poderá agradar a todos, pois sabe que cada
pessoa tem os seus gostos e aversões pessoais. A menos
que larguemos a vaidade nunca poderemos aprender
realmente Espiritismo e as lições de Jesus. Um mestre
indiano, Ādi Śaṅkarācarya dizia que existem apenas duas
doenças no ser humano: as doenças do corpo e vaidade.
Esta é um sério obstáculo para a busca da verdade sobre
mim mesmo. A busca pelo autoconhecimento requer
uma mente aberta e humilde.
José Herculano Pires, ao falar de Centros Espíritas,
Divaldo Franco, em Bastidores da Obsessão, André Luiz,
em Libertação e em Sexo e Destino, Chico Xavier, em
Parnaso de Além Túmulo, Hamed, em Renovando
Atitudes, em A Génese, todas estas obras espíritas e
muitas outras falam da vaidade enquanto fonte de
sofrimento e de equívoco.
Diz-nos o Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 4 do
capítulo 5, “O homem, pois, em grande número de casos,
é o causador de seus próprios infortúnios; mas, em vez
de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante
para a sua vaidade acusar a sorte, a Providência, a má
fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas
a sua incúria”.
Já na Revista Espírita é-nos dado o antídoto para a
vaidade: a prece.
Nos próximos boletins iremos explorar outros valores
universais, pois consideramos que a descoberta e
assimilação dos valores, por si só, constituem a
preparação da mente [para o autoconhecimento]. Tudo o
resto é secundário. Sem valores não há paz mental. Uma
vida de valores pode não trazer riqueza, mas sem eles
nunca teremos paz mental.

joão de siena/a. pinho da silva
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11.1
Anos violentos são todos os da humanidade até aos presentes dias. Impera o animal, cujo instinto
básico de conservação se sobrepõe ao direito do outro à vida e ao respeito pela dignidade alheia. O orgulho e o
egoísmo da inferioridade moral incapacitam o homem de intuir o infinito universo e dar-se conta da sua infinita
pequenez. Um nada à mercê das forças da vida e da natureza a julgar-se senhor dos destinos do mundo!
Insensatez! Loucura!
E venda, que não permite ver que a História, individual e colectiva, é uma constante dança de roda
de causas e consequências, sempre com os mesmos dançarinos. Profunda e amiga advertência aquela do Cristo de
que são os escândalos necessários, mas infeliz daquele que os provoca. Porque vai tê-los nos braços na próxima
troca de par.
Anos violentos é mais do que anos de guerras, mas que nos conflitos armados se excedem em
crueldade e em dor; são anos em que se acentua o que em cada um predomina e na maioria predomina o ignóbil.
Desencanto. Desencanto é o sentimento que invade aquele que investe na bondade humana. Neste
correr mundo, que coisas vamos encontrar que gerem optimismo?
Uhro é optimista, porque possui uma luz que dissipa trevas. E quem é luz alumia-se a si próprio e ilumina o
mundo. Sabe que está em Deus e, consequentemente, está confiante, porque sabe que toda a violência é
transitória, e também por isso está em paz.
Mas nem todos são Uhro, o doutor Uhro. Não é, Arvi? Não é, Friedrich?

11.2
[Peça para piano a quatro mãos (Arvi e Friedrich)]
“Ter necessidade de encarnar na Terra, ou orbe semelhante, é uma coisa; querer, ter vontade de encarnar lá,
é outra.
Tenho a primeira, a necessidade, mas não tenho a segunda, a vontade. Quando for, vou sem vontade de ir.
Não sei se isso é mau. Porque indo sem vontade, vou sem amor à matéria e à vida própria do materialista e do
materializado. Vou sentir que estou desterrado (pelo menos prisioneiro) e, se não ceder ao desânimo, isso será bom,
porque servirá de estímulo à conquista espiritual.
As facilidades e as comodidades amolecem a vontade e enfraquecem o carácter. E eu, e todos, do que
precisamos é de acicates incómodos para aceitarmos alternativas ao fácil e ao facilitismo.
É da lei purgar impurezas. Dado não haver como fugir à lei, importa então andarmos despertos para lhe
aproveitar as injunções purgativas. E é necessária a regeneração, importa, também, o querer lúcido para não
desperdiçar as oportunidades redentoras que a vida sempre faz surgir na existência.

Não quero ir, mas tenho um querer. E o meu querer, quando for, é ser forte na convicção de Espírito imortal
provisoriamente sujeito às dificuldades de um estágio carnal.
Permite, Senhor, que a minha falta de vontade de voltar à Terra, ou coisa igual, seja motivo de amor maior
à vida espiritual; permite, Senhor, que o sofrimento que me espera seja o espinho que sempre me lembra a
verdade da vida maior; e permite, Senhor, que eu tenha uma alma serena e amiga a meu lado no balanceio da
existência purgativa e regeneradora.”
11.3
E Ludendorff, ante os ecos da II Grande Guerra, sentiu os horrores todos da Grande Guerra I, tão
próximas estavam no tempo e tão próximas ao seu espírito, porque ainda dela, da primeira, não se distanciara.
Friedrich e Arvi notaram-lhe o trejeito de desagrado, senão mesmo de algum asco. Tinha um peso
na consciência, sim, e agora que as insígnias de general já nada significavam, e inclusive o nacionalismo perdera
tanto do sentido que lhe atribuíra, ter sido como foi incomodava-o.
A lição de Hindenburg na hora da morte já o tocara (lição que o médium Francisco Cândido Xavier
psicografou), mas o doloroso trabalho de transformação veio a seguir. Se já é difícil enfrentarmo-nos, muito mais o
é libertarmo-nos do orgulho.
Arvi e Friedrich cumprimentaram Ludendorff, que lhes ergueu o coração agradecido, e
convidaram-no a um passeio pela alameda na margem do lago. E falaram, também, de seus afectos. Para um
melancólico Erich Ludendorff, lembrar Mathilde, ainda em perigosas lutas intelectuais na Crosta, foi mais uma vez
dar-se conta de que entre tantos escombros morais o amor sobrevive.
“Que flores são as da saudade?
É dessas que te trago um ramo
Com as cores que a imaginação teceu.
Não sei se primeiro pensei ou senti;
Sei que nasceram de mim para ti
fruto vistoso de um amor sem mácula."

Estimativa de mortes durante a II Guerra Mundial:


Numero médio de 60 milhões, sendo 20 milhões de soldados e 40 milhões de civis



Cerca de 27 milhões eram da União Soviética

Exemplo de atrocidade:
No Massacre de Nanquim centenas de milhares de civis chineses foram estuprados e assassinados pelas forças
de ocupação japonesas.
(Estima-se em 7,5 milhões os civis que morreram na China durante a ocupação japonesa)

Da face da Terra, algum dia, a guerra desaparecerá?

“Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão
irmãos.” – O Livro dos Espíritos,743

Porque é importante a palestra antes do passe
António Soares

É uma pergunta que muitos de nós ainda hoje fazemos. Porque tenho de assistir à palestra, se o que preciso é de um bom
passe?
É uma pergunta feita na base do desconhecimento dos benefícios da palestra, e normalmente por aqueles que vêm no passe
um meio sobrenatural, um remédio mágico único e capaz de aliviar suas inquietações, suas dores, seus problemas, sejam eles
graves ou menos graves.
Para essas pessoas mais nada interessa senão o momento de receber o passe. A pressa em serem curados é tanta, que ainda
não compreenderam que o trabalho de assistência no Centro Espírita, é semelhante ao trabalho de assistência no médico de
família, no qual para se fazer uma determinada cura, depois da visita, é necessário seguir determinado tratamento, seguindo
seus conselhos e tomando os remédios prescritos por ele, enfim, todo um processo de preparação para que a medicação se
torne eficaz. Nada pode ser a correr, tudo leva o seu tempo.
Assim acontece no Centro Espírita. Quem o frequenta tem sempre um motivo! Ou porque o fascina a doutrina e quer
aprender, ou porque sente necessidade de novos conhecimentos, ou porque sente-se perdida interiormente e necessita de
ajuda espiritual. E se sente que precisa de ajuda, é porque não está em harmonia consigo mesma. Essa desarmonia manifestase através de doenças físicas, obsessões, problemas familiares ou sociais, deixando a pessoa num estado de intranquilidade, de
aflição, de nervosismo, criando muitas vezes situações de mal estar e agitação. Será que as pessoas nestas condições estariam
preparadas para receber no imediato o passe? Seriam beneficiadas? O benefício existe sempre, só que iriam receber parte
dele.
O passe sendo uma transmissão de energia doada pelo Plano Espiritual mais elevado, como poderiam essas mesmas pessoas
entrar em sintonia com os Bons Espíritos, se seus pensamentos estão ainda ligados aos acontecimentos do dia e aos problemas
para resolver? Assim, quem procura no passe o reajuste do equilíbrio emocional e o refazimento de energias, tem todo um
trabalho de preparação para que o passe se torne num bem maior.
É necessário que haja mudança na maneira de agir, de encarar o dia a dia, na relação com o próximo, na família, pois se não
houver transformação interior, pode-se receber passes todos os dias, que tudo vai continuar na mesma. No Espiritismo não há
milagres, a mudança é de cada um, e para que ela aconteça é necessário não só a boa vontade ou o querer mas sim a acção.
É neste contexto que o momento da palestra espírita, tem um significado enorme no crescimento moral de cada um, pois é
através das suas mensagens que começamos a construir nosso alicerce doutrinário, e a trabalhar nossa transformação interior
através da aprendizagem e do conhecimento que vamos adquirindo.
A palestra é um dos principais trabalhos do Centro Espírita. Ela (palestra), vai esclarecer a pessoa dos malefícios que os vícios
morais ou materiais acarretam à sua existência, e assim ajudá-la a libertar-se desses males. Traz-nos também o conhecimento
das Leis Divinas, os exemplos e os ensinamentos de Jesus, “ Conheceis a verdade e a verdade vos libertará “.
Mas não são somente ensinamentos doutrinários que a palestra nos oferece, pois durante a mesma, recebemos forças
energéticas de nossos mentores e guias espirituais, necessárias ao nosso fortalecimento físico, moral e espiritual. Mais, a
palestra, fortalece e desperta em nós a fé duma maneira lógica e raciocinada, sem dogmas.
Assim, quando alguém procura ajuda num Centro Espírita, precisa de entender que:
1 – Não é somente através do passe que vai curar seus males e resolver todos seus problemas.
2 – Que a maior parte da assistência recebida está no entendimento da mensagem evangélica (palestra), e no modo como se
mete em prática no dia a dia.
3 – Perceber que palestra e passe é um trabalho em conjunto, pois enquanto a palestra nos acorda, nos ensina, nos dá energia
numa forma mais suave, o passe oferece-nos energia duma forma diferente, pois vai actuar directamente no nosso perispírito.
Sendo assim, palestra e passe completam-se, senão vejamos: se assistimos à palestra para depois recebermos o passe,
estamos muito mais receptivos, porque a palestra nos faz reflectir, ensina-nos e ajuda-nos a ter bons pensamentos, boas
vibrações, ao passo que se fôssemos directamente receber o passe, naquele momento nosso campo vibratório não era o mais
adequado. O passe depois da palestra completa e fecha todo o processo de assistência espiritual.
O passe não é uma criação do Espiritismo, pois mesmo antes de Jesus, os antigos já utilizavam a imposição das mãos, a troca
de energias, em busca da saúde física e espiritual. O Espiritismo trouxe a luze e o esclarecimento sobre esta terapia milenar.

Humildade de Espírito e Máscaras de Humildade
Arlindo Pinho
“Bem-aventurados os humildes de Espirito, porque deles é o reino dos céus”

Fala-se muito e em todos os lugares, de humildade,
também nós já publicamos alguns artigos falando dessa
virtude superior, no entanto, sendo a primeira virtude a
ser conquistada para se poder alcançar todas as outras,
nunca é demais falarmos sobre ela, tentando assim olhála sob todos os prismas a que vamos tendo acesso,
principalmente quando ouvimos pronunciar esse nome
publica e frequentemente, sem que na maioria dos casos
se esteja a falar da verdadeira e real humildade, a do
Espirito, mas sim, de uma humildade interesseira e
adequada ao momento e circunstancias do ato ou do
assunto em debate.
Como nos dizia o Mestre em um dos momentos
mais importantes do seu ensino publico, o sermão da
montanha: “Bem-aventurados os humildes de Espirito
porque deles é o reino dos céus”. Tenhamos atenção a
estas palavras, “humildes de Espirito”. Haverá então
outra humildade?
Respondemos nós que não. Todas as outras são
mascaras de humildade, ou na melhor das formas, graus
ainda pequenos de humildade, no caminho para a sua
conquista; tentativas ou trabalho sobre o próprio, para
alcançar a verdadeira, e se assim for, já é, de algum
modo, louvável o esforço, pois todos sabemos o quanto
ela é difícil de ser alcançada.
Quando Jesus nos diz: “humilde de Espirito”, é apenas
para que não tenhamos quaisquer dúvidas sobre o tipo
de humildade a ser alcançada, pois sendo o Espirito o ser
imortal, apenas a ele interessa essa conquista, e só sendo
dele, é real, pois todo o resto acaba com a morte do
corpo, apenas o que é do Espirito não se perde, e com
ele irá a cada reencarnação e em qualquer mundo onde
o leve o caminho de seu próprio progresso, até alcançar
os planos mais elevados, a que chamamos céus, só essa
humildade nos leva á perfeição.

na maioria dos casos são humildades compulsivas.
Existem pessoas humildes na posição social, no aspeto,
na profissão, no vestir e em muitas outras coisas, mas
isso em nada quer dizer que sejam humildes de
verdade, humildes de coração, humildes de Espirito,
não é por estarem em posições humildes que já
conquistaram a humildade, na realidade, e na maioria
dos casos, é apenas a vida que lhes está a dar
verdadeira ajuda para o caminho da sua conquista, pois
em muitos casos, foram, em outras experiencias de
vida, pessoas demasiado orgulhosas e arrogantes, e
agora, por efeito das justas e bondosas Leis da
Evolução, são levadas, numa tentativa educativa, às
condições necessárias que as conduzam á conquista da
humildade verdadeira, a do Espirito.
Não vemos em variadas ocasiões, em discursos
públicos ou no trato com os outros, quando, devido ao
que estão a fazer, lhes é exigido no contato com o
povo, um comportamento humilde, voz calma e suave
e até sorrisos abertos? Vemos com toda a certeza tudo
isso em muitas ocasiões. Mas numa atenção mais
cuidada sobre essas pessoas, rapidamente se verá que
não passava de uma mascara de humildade,
escondendo um grande desprezo por aqueles com
quem fala ou toca. Na maneira como toca, como meche
a boca e como movimenta o seu corpo, se descobrirá
rapidamente uma pessoa que se acha superior aos
outros, de enorme arrogância e de uma vaidade
orgulhosa que tenta esconder. Apenas humildade
interesseira adequada ao momento em causa.
Até mesmo naqueles que se dizem representantes
do Cristo, verificamos, salvo, algumas exceções, uma
vaidade imensa, um orgulho, uma soberba, e ideias de
supremacia, achando-se superiores aos outros, e que
apenas eles tem direitos e privilégios de carater divino.

Na maioria dos cristãos, independentemente da
organização religiosa que seguem, a humildade que
demonstram, apenas consegue alcançar o plano da
mente, sem jamais atingir a região do sentimento, a
região do coração, e, como dizia o Mestre, é do coração
Os outros tipos de humildade, os que estamos que provem todo o mal ou todo o bem, toda a virtude,
habituados a ver, a falar ou ouvir falar, em todo o lado, ou todo o vício e maldade.

A humildade de Espirito, sendo fruto de uma
conquista, é natural em qualquer momento e
circunstancia, já as humildades compulsivas, as de
posição social, de cultura ou de haveres, estão apenas
sujeitas às condições que a vida lhes dá no momento, o
mérito que essas pessoas podem ter, é apenas o de
aceitar sem reclamar, suportando as condições difíceis e
por vezes de sofrimento por que passam. É o início do
caminho para alcançar a humildade, na sua forma mais
dolorosa, a única que a vida nos pode oferecer, quando
não existe a vontade de nossa parte para a alcançar, por
esforço próprio e trabalho sobre nós mesmos.
Seguindo um raciocínio logico, sabemos que
precisamos alcançar o conhecimento para prosseguir na
nossa evolução, e sabemos que não é possível adquirir
conhecimento, sem que exista, pelo menos em algum
grau, humildade no coração, pois só com humildade se é
capaz de reconhecer a nossa ignorância, e ficar assim
apto a receber o conhecimento, cada vez maior, que nos
levará á verdadeira sabedoria.

Para conquistar a humildade, que ninguém se iluda,
teremos que derrotar todo o orgulho, a pedra de
tropeço da humanidade, a origem de todos os conflitos,
hostilidades, perseguições e guerras, quer entre alguns
homens, quer entre famílias ou entre nações. Gera odio
e as consequentes doenças do corpo e da alma. Quando
entendermos isso, no mais íntimo do coração, teremos já
dado um grande passo para conseguirmos criar as
condições necessárias a trilhar o restante caminho, que
nos levará á conquista dessa grande e imprescindível
virtude, rumo á perfeição.
A terra dá-nos as condições necessárias para que,
mesmo com falta de vontade de nossa parte, e por isso a
passos curtos e lentos, mas ainda assim avançando,
conquistarmos essa virtude. Pelo trabalho, na luta pela
nossa própria sobrevivência física e material, vamos
sendo obrigados, ainda que á força, a suportar as
dificuldades e muitas vezes até humilhações, acabando
por encontrar a humildade, mesmo não sendo ainda, nos
primeiros tempos, a do Espirito.

O caminho da Sabedoria apenas pode ser percorrido
O trabalho leva-nos ao domínio dos instintos mais
pelo humilde de Espirito, de outro modo, ninguém primários. Comparando-nos com uma manada de
consegue prosseguir nessa trilha.
cavalos, animais já de grande inteligência, que,
domesticados, são uteis e fazem trabalhos muito
E se queremos conquistar a humildade, não basta
interessantes, enquanto selvagens, sem qualquer
apenas desejar isso, a par, e até com mais intensidade,
domínio dos instintos, podem ser autênticas bestas,
teremos que lutar para eliminar do coração todo o
perigosos e até cruéis. A inteligência é a mesma, antes e
orgulho, todo o egoísmo, toda a vaidade, toda a
depois, apenas faltava a orientação para o lado correto,
arrogância, toda a inveja, todo o ciúme, ou qualquer
o domínio dos instintos mais primários. O mesmo se
outro sentimento de ordem inferior que nos aproxime
passa connosco, e se não vamos por vontade própria, a
mais da animalidade, e por consequência, nos afaste das
Terra vai-nos domando esses instintos através das lutas
conquistas superiores.
pelas nossas necessidades de alimentação e
Enquanto existir o orgulho, não há lugar ao perdão, á sobrevivência.
reconciliação e á paz necessária; enquanto ele existir, vai
Que o Mestre continue a dar-nos as condições e as
continuar a fomentar a discórdia, o odio, a divisão; é o
forças necessárias ao entendimento, e a um trabalho
maior empecilho de toda a humanidade, no que toca á
cada vez mais voltado para essas conquistas de nível
conquista das virtudes superiores do Espirito.
Superior.

Sara Rodi

Somos muito mais do que os nossos erros.
Infelizmente, nos dias que correm, são muitas vezes eles que nos definem. Nem
sempre temos quem nos rodeie e nos relembre que, para além deles, somos um
mundo infinito de virtudes e potencialidades. Quando assim é, devemos ser nós a
olhar-nos ao espelho e pensarmos para nós que um erro é sempre uma
aprendizagem. Que é importante entender que errámos, perceber como podemos
evitar os mesmos erros. Mas depois, e sempre, seguir em frente com tudo o que
aprendemos.
"
SAWABONA!!!
Há uma "tribo" africana que tem um costume muito bonito.
Quando alguém faz algo prejudicial e errado, eles levam a pessoa para o centro da
aldeia, e toda a tribo vem e o rodeia. Durante dois dias, eles vão dizer ao homem
todas as coisas boas que ele já fez.
A tribo acredita que cada ser humano vem ao mundo como um ser bom. Cada um de
nós desejando segurança, amor, paz, felicidade. Mas às vezes, na busca dessas
coisas, as pessoas cometem erros.
A comunidade enxerga aqueles erros como um grito de socorro.
Eles se unem então para erguê-lo, para reconectá-lo com sua verdadeira natureza,
para lembrá-lo quem ele realmente é, até que ele se lembre totalmente da verdade da
qual ele tinha se desconectado temporariamente: "Eu sou bom".
Sawabona Shikoba!
SAWABONA, é um cumprimento usado na África do Sul e quer dizer:
"Eu te respeito, eu te valorizo. Você é importante pra mim"
Em resposta as pessoas dizem SHIKOBA,que é:
"Então, eu existo pra você".
"

