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Evangelização Infanto-Juvenil
Pelo menos tão importante quanto as reuniões mediúnicas é a evangelização infanto-juvenil. As reuniões mediúnicas educam/doutrinam espíritos, e a evangelização infanto-juvenil educa/doutrina almas que encetam
nova experiência reencarnatória, e esta educação/ doutrinação, se assimilada, conduzirá a vida de modo a que não se torne necessária essa educação/ doutrinação após o desencarne.
Vista a importância da evangelização infanto-juvenil, esta será
entendida e aceite como um compromisso, o qual não se romperá de ânimo leve. É uma aceitação voluntária, mas cabe tanto às crianças e aos
jovens quanto aos pais, que devem incentivar nos seus educandos a frequência da evangelização espírita, para que estes, entre outras coisas,
possam entender o sofrimento como algo necessário para o crescimento
espiritual e não como um castigo, o que desde logo elimina rebeldia e produz seres mais disciplinados.
A evangelização infantojuvenil espírita não é uma obrigação catequética a culminar
em rituais religiosos, mas é uma
obrigação moral para proporcionar a aquisição de valores e
conhecimentos de relevante
importância para o futuro daqueles que nos cabem educar, sendo que nesta educação é fundamental o exemplo que os pais
damos. E o primeiro exemplo é
o da responsabilização perante
os compromissos: os nossos e
os dos nossos filhos.
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Espíritas Anónimos
São aquelas Associações ou Centros que vêm nas listagens de
instituições espíritas, mas das quais nada se sabe e para as quais às
vezes até olhamos com alguma sobranceria, como se estivessem a anos
-luz das nossas, sobretudo se as nossas andam com frequência nas
páginas dos jornais da especialidade e nos circuitos da Internet.
Mas se calha descermos do céu da às vezes nossa vaidade à terra humilde do trabalho, ficamos espantados como tão poucos podem tanto fazer, desinteressadamente. Entramos no domínio da divulgação pela
divulgação, do bem pelo bem, da caridade pela caridade. E até estranhamos que possa haver espíritas assim. Mas há-os. E se não somos assim
até que ficamos incomodados. Para mal nosso, porque isso é a consciência a acusar-nos.
Mas também podemos ficar felizes por ver que há espíritas abnegados, que de tão embrenhados no trabalho de seareiro não têm tempo
para tricas e coisas outras porventura mais graves. Estes espíritas anónimos que vivem a doutrina (sem desmerecimento dos que não são anónimos e a vivem também) compensam muitas desilusões.
Certo, só se desilude quem cria a ilusão, mas na caridade maior
pelo espiritismo que é a sua divulgação, ainda que tenhamos um conhecimento sólido da doutrina, ainda que tenhamos um discurso bem articulado na sua exposição, se não somos exemplo fazemos má divulgação.
Mais valera ficar calado, porque aquilo que fica é o exemplo. Saber a
doutrina de cor e salteado mas não a viver dá um belo espécime de hipócrita, que o Mestre, que foi exemplo, com tanta veemência verberou. E,
às vezes, tomamos pessoas por referência de que nos desiludimos quando verificamos que a palavra não condiz com o gesto. Pior ainda é se a
referência somos nós próprios e desiludimos, por a cara não condizer
com a careta.
Ah!, mas ainda bem que há espíritas anónimos que, sem vaidade
nem ostentação, vão efectuando paciente trabalho de formiga, pois que
quando os encontramos o nosso coração sai reconfortado e de junto
deles saímos com vontade de sermos um pouco mais trabalhadores e
um pouco menos faladores.
Ainda bem que há espíritas anónimos que nos dão lições de humildade e de amor ao próximo, para que acordemos da imodéstia na pretensão e da preguiça na actividade.
Ainda bem que há espíritas que tendo consciência das suas
imperfeições temem cair em tentação se perderem o anonimato. Ao seu
contacto, os nossos pés assentam no chão. Ainda bem, portanto, que há
espíritas que preferem ser anónimos.
A. Pinho da Silva

sem vaidade nem ostentação, vão efectuando paciente
trabalho de formiga
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09/03 – Então Jesus respondeu-lhes, dizendo. “A minha doutrina não é minha, mas daquele
que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade dele, é capaz de ajuizar se a doutrina procede de Deus, ou se eu falo por minha conta”. – Jo 7, 16-17
O Espiritismo não é dos homens, é para os homens, e vingará até apesar dos homens.
Quem está disposto a ser espírita, ajuíza se aquilo que ouve ou aquilo que diz da doutrina
procede de si, dos seus interesses e conveniências, ou dos espíritos que a ditaram, e que
foram as vozes de Deus.
16/03 – Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um
homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. A torrente arremessou-se contra
ela, e a casa imediatamente se desmoronou. E foi grande a sua ruína. – Lc 7, 49
Ouvir as “minhas palavras” é o mesmo que conhecer o espiritismo e não o praticar é não
acreditar que seja a doutrina do Cristo. É andar nele apenas e enquanto este traga alguns
benefícios. À primeira contrariedade, ou quando se torne necessária a disciplina do compromisso, ou a coragem do testemunho, cai por terra a falsa convicção e a fuga torna-se usual
expediente
23/03 - Nas aldeias, cidades ou campos, onde quer que entrasse, colocavam os doentes
nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar pelo menos as franjas das vestes. E quantos o tocavam ficavam curados.
Como ser puro, a emissão fluídica de Jesus era toda ela pura e de enorme intensidade. Daí
todo esse fenómeno natural, muitas vezes espontâneo, bastando ao doente a vontade de
tocar nas vestes de Jesus para que o toque atraísse o necessário fluido curador.
30/03 – Jesus disse-lhes outra parábola: “O Reino do Céu é semelhante ao fermento que
uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha, até que tudo fique fermentado.” – Mt
13, 33
O Reino do Céu cresce em cada um de nós. Uma boa ação que pratiquemos impele-nos a
outra boa ação; este movimento transforma-nos para melhor e esta nossa transformação vai,
por indução, precipitar a transformação dos demais. E o Reino do Céu, que é um reino de
amor, estará em todo o lado.
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VENCER O SENTIMENTO DE CULPA
“…Tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeça-la a fim de não perder o beneficio do seu trabalho…”
“…Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e
não o condena irrevogavelmente pela primeira falta.” (ESE cap.V, item 8)
Quem se sente culpado, julga-se em “peccatum”, palavra latina que quer dizer “ pecado ou culpa “, por
isso é um sentimento que já nos acompanha desde a mais tenra idade.
A nossa cultura atual é ainda uma das mais graves geradoras desse sentimento na formação educacional dos relacionamentos, sejam eles no social ou no familiar, pois já no próprio lar encontramos, mesmo
que inconscientemente, os pais a induzirem aos filhos o sentimento de culpa: “com as tuas atitudes ainda
me vais matar do coração”, mas também o inverso, dos filhos para os pais: “ os pais das minhas amigas deixam-nas fazer isso”, indução clara ao sentimento de culpa como forma paralela de chantagem.
A culpa pode estruturar-se também nos alicerces do perfecionismo, e muitas vezes alimentamos a
ideia de que não somos suficientemente bons se não fizermos tudo na perfeição, culpando-nos daquilo que
não temos culpa, ou não de todo, pois estamos a esquecer-nos de que o nosso comportamento e capacidade atual são fruto do tempo de vida espiritual e do grau evolutivo que temos nesse momento.
Temos ainda, para além de muitos outros e outras formas, aqueles que teimam em culpar os outros,
por acharem mais fácil e cómodo representar o papel de injustiçados e perseguidos, vítimas daqueles a
quem culpam por suas desgraças, transferindo assim os seus próprios erros para os ombros de outras pessoas, da sociedade, do governo, da religião e até dos obsessores e do próprio mundo.
Induzir o sentimento de culpa, em consciência, é mais um erro a resgatar.
Culpar também não é um método educativo, nem tão pouco gerador de crescimento, será antes mais
um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizarem pelos seus atos e atitudes, pois se assim o fizermos, estamos a fugir à responsabilidade dos atos praticados e nem sequer desse modo haverá lugar ao
arrependimento e reconhecimento do erro para posterior correção.
O sentir-se arrependido é diferente do sentir-se culpado. ”Arrependimento“, resulta das vezes em que
sabemos que podíamos fazer melhor e não o fizemos, já a “culpa“ é a exigência de que deveríamos ter feito
algo e não o fizemos, seja por não saber, por não poder ou por não querer.
Para além disso, só o próprio poderá decidir se reconhece ou não as suas próprias falhas e só dessa
forma se poderá libertar da prisão mental, à qual se confinou, e não é pondo a culpa em quem quer que seja
que o vai libertar.
Existem também algumas religiões que se utilizam do sentimento de culpa (ou pecado), para manter
submissos os seus fiéis, usando as leis de Deus como provedoras do mecanismo de punição e repressão,
garantindo a salvação para todos os que forem ”tementes a Deus“.
As pessoas esquecem-se que o Criador da vida é infinita Bondade e Compreensão e que nos vê sempre com “olhos de Amor“ e jamais pune as suas criaturas; na verdade são elas próprias que se punem por
não se renovarem pelo seu livre arbítrio ficando assim, no presente, agarradas a erros do passado.
A culpa paralisa as nossas oportunidades de crescimento no presente, como consequência da nossa
fixação doentia nesse sentimento devido a comportamentos ou atitudes do passado.
Ao darmos demasiada importância à culpa, estamos a alimentar esse sentimento por estarmos sempre
a focalizar em nossa mente factos passados, lembrando coisas que sentimos ou deixamos de sentir, que
falamos ou deixamos de falar, que permitimos ou deixamos de permitir, que fizemos ou deixamos de fazer, e
com isso estamos a desperdiçar momentos valiosos do agora em que poderíamos estruturar as verdadeiras
bases para o nosso desenvolvimento intelecto-moral.
Diz Lucas no cap.9:62: “Ninguém que lança mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de
Deus“. Olhando para trás a alma não se liberta dos erros do passado e por consequência também não avança.
Todos temos a possibilidade de acertar ou errar, e por isso apenas temos que tirar proveito dos nossos
erros, reconhecendo-os e fazendo deles verdadeiras lições de vida, para que não voltemos a comete-los,
pois o que já está feito não tem como desfazer, corrigir ou compensar, sim.
A Divina Providencia concede-nos sempre as condições para a reparação e jamais condena irrevogavelmente, não há pois razão para culpar-se sistematicamente e ficar alimentando esse sentimento.
Diz Paulo de Tarso na I carta a Timóteo cap.1:13: “A mim que fui antes blasfemo, perseguidor e
injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância, e por ser incrédulo.”
Temos desta forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez, discernimento
e evolução que se possui, e assim, há que corrigir logo que possível o erro ou falha cometidos e não ficar
mantendo o sentimento de culpa.
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A culpa deve apenas ser vista como o reconhecimento do erro cometido e não como um sentimento de
inferioridade, de vergonha, de causador de escândalo de maldoso, de fraco, de mau, etc.
Não guardemos sentimentos de culpa. Optemos sempre pelo mais correto e justo, modificando a nossa conduta constantemente para melhor, para uma moral cada vez mais elevada. Reconheçamos o erro
pela razão, mas não olhemos para trás e sim para a frente, corrigindo, compensando e aprendendo, dando
assim continuidade à nossa tarefa na Terra, e cumprindo os compromissos que assumimos para esta vida,
antes da nossa reencarnação.
Arlindo Pinho

Anna Andreevna Gorenko (Anna Akhmatova)
Odessa, 23/06/1889 – Leninegrado, 05/03/1966

Ergue-te, porque desanimas?
Sofrer é motivo de alegria
Porque bem-aventurados são os que choram.
Ergue-te e sorri
Porque o espírita sorri quando o coração chora.
Ergue-te e canta
Porque a alegria é de Deus, ó criatura!

*****************
Não sei, mas procuro saber;
Não amo, mas procuro amar.
O amanhã nascerá luminoso
Como um sol em céu azul sobre a neve
E eu abraçarei a luz com incontida emoção.

Anna A. (espírito)
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“Devemos semear amizades, construir
pontes, mas não podemos transigir com a verdade.
Só a sementeira e a construção na verdade
produz frutos e une margens; a sementeira e
a construção feitas na hipocrisia e na tibieza é
ilusão que a primeira tempestade, mesmo que
ligeira, desfaz.
A verdade é feita com caridade, mas a caridade não impede a firmeza. Ser firme na verdade é disciplinar e educar – é caridade para
com o que navega na ilusão e no erro.”

Neste fundo atro, frio,
Grito e fico mudo.
Um pouco de luz
E uma menos dor –
Haja quem me as dê!
Tou aqui, imobilizado no pez,
Atado ao tumular frio da dor.
Um pouco de luz,
Quem me a dê!
Tão pequenina que sou!
Levou-me a morte ainda moça, quando todos os
sonhos me tomavam – e quando a vaidade vinha,
a morte acelerou o passo para que ficasse humilde.
Mas tão pequenina que sou!
Quando cantar era motivo de orgulho na suposição de um cantar melodioso e cheio d’alma!
Meus Deus, que ilusão!
Tão pequenina que sou!
Mas feliz fico por ter visto a luz e encontrado esta
doutrina redentora que cria nova esperança aos
que, como eu, não sabiam o que encobre o véu
da morte.

Um bafo quente, de um qualquer sul,
Um sol-da-meia-noite, de um qualquer norte,
Qualquer coisa, o som de um assobio que seja,
Uma mão macia e quente que me toque,
Uma voz, uma prece, um grito –
Qualquer coisa…
Menos este impossível nada!
Anónimo
p/ aps

Mas descerrado esse véu pela experiência do desencarne, meu Deus, como nos achamos pequeninos
ante as melódicas belezas que, quando oportuno, nos é dado ouvir.
Tão pequenina que sou!
Mas canto ainda e com mais gosto cantarei, porque o conhecimento da verdade nos expande o coração!
Como eu quero cantar!
Cantar a vida, cantar o amor puro, cantar até a saudade mas sem a sina triste do fado, cantar, cantar,
cantar.
Emprestem-me a vossa voz para a terra, para que os meus acordem e possam bater as palmas de alegria e nos olhos brilhem lágrimas de comoção.
Meus queridos, a morte não existe e a Vida é toda ela ao lado, mesmo ao lado.
N.O.
p/aps
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NOTICIÁRIO DE FEVEREIRO
28 e 29 de Janeiro: estivemos no 5º aniversário do Centro Cultural Espírita do Funchal. No mini
-seminário de sexta participamos com o subtema “A música no Centro Espírita”, e no
sábado com algumas canções e pintura
mediúnica.
“O sopro da vida”

Veja
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No
Site

ASSEMBLEIA GERAL DA A.C.B.M.I.
CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 28, alínea 1c), e no uso das atribuições consignadas no artigo 29 dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral ordinária da ACBMI para o dia 26 de Março, pelas 21.00 horas, na sede da Associação, sita em Casal, freguesia de Cepelos, concelho de Vale de Cambra, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Relatório e Contas de 2010
Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos associados com direito a voto, funcionará
uma hora depois com qualquer número de associados.
7

Lar Mãe Rosa é um projeto ainda embrionário que,
conforme definição estatutária, será um “Lar Residencial
em regime de internato e um Centro de Actividades Ocupacionais destinados a portadores de deficiências profundas e
visam proporcionar-lhes atenção, companhia, programas de
recuperação, cuidados higiénicos e de saúde.”

Enquanto aguardamos que os Serviços Centrais da Segurança Social façam publicar em
Diário da República a transformação da ACBMI em Instituição Particular de Solidariedade
Social (o Instituto da Segurança Social de Aveiro despachou favoravelmente a nossa pretensão), vamos amealhando grãos para as grandes despesas que se avizinham.
Estes grãos são provenientes da pintura mediúnica, dos livros, dos Cds, das pepitas d’Amor
(deduzindo, obviamente, os gastos com telas e tintas, com tipografias, com edições). Todos
os proventos da produção mediúnica têm este fim específico e único.

Neste momento, e após reunião com o Conselho Local de Ação Social (CLAS), onde apresentamos o projeto, aguardamos parecer com vista à integração no referido Conselho.
Existe ainda a promessa certa de um terreno onde erguer esta valência, a doar por um casal
benemérito.

A patrona desta obra é a mãe Rosa. Simplesmente mãe Rosa.

“Os cidadãos são o suporte principal para a mudança e desenvolvimento social. As pessoas são, pois, o meio e o
fim para e da transformação de toda uma estrutura social onde se inserem.
O ritmo de vida actual mal deixa espaço à socialização real, o que também produz o relaxamento dos laços
familiares, ficando muitas famílias sem tempo nem vontade para cuidar daqueles que naturalmente lhe pertencendo se encontram em situação de grande dependência.
É de referir que muitas destas situações de dependência ocorrem no seio de famílias pobres, que não têm meios
físicos, estruturais nem psicológicos para uma resposta condigna. À falta de recursos materiais frequentemente
alia-se a falta de recursos culturais, que se traduz na desvalorização do dependente, ainda que se o ame.
Outras vezes, por falta de resposta social um dos membros do agregado familiar transforma-se num
“empregado” sem qualificação nem remuneração do grande dependente, perdendo a sua própria “qualidade de
vida”, com reflexos evidentes na economia familiar e na saúde mental daquele que se torna dependente do
dependente.
A despeito de todo o progresso científico e tecnológico, os deficientes profundos acompanham proporcionalmente o crescimento demográfico. (Não importa para aqui inventariar causas possíveis.)
A falta de amor e fraternidade é um dos factores principais para a génese de qualquer tipo de degradação física e moral humanas. No caso dos deficientes profundos, à alienação mental de uns respondem outros com alienação afectiva, chegando-se, em casos extremos, à reclusão do deficiente como se de animal se tratasse, ou o seu
despejo puro e simples em uma qualquer instituição, seja hospitalar ou não.
Mas o deficiente profundo é também ele um cidadão de pleno direito - e vê-se a grandeza moral de uma nação
pelo modo como trata os deficientes. Se a este entendimento aliarmos o de que a vida é dom divino, mais nos
empenharemos em zelar por aquelas existências frágeis que apelam mudas à nossa caridade (que é o amor na
sua expressão mais elevada).”
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