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PERGUNTAS QUE SURGEM… RESPOSTAS QUE O ESPIRITISMO OFERECE!
Graça Magalhães

A vida passa apressada! Acontecimentos que
dão que pensar ocorrem quase todos os dias: um escândalo
social, a catástrofe que deixou tantos sem lar e sem casa pois
sente-se a perda de entes queridos tal como a perda de bens
materiais, a doença que eclodiu, a dor do afeto não retribuído
segundo as próprias ansiedades, a loucura repentina de
alguém, fenómenos tidos como estranhos como ‘ouvir vozes’,
‘ver coisas’, ‘ ter pressentimentos’… e tantas outras situações!
Na mente cansada de tantas pressas surgem
perguntas: O que devo fazer? Será que a vida se resume às
vivências atribuladas ou felizes? Será que nada mais existe?
Será que existem ‘espíritos’? Serei eu ‘um espírito’? O que é
que acontece aquele que morre: continua vivo ou
desaparece? Que sentido tem a minha vida? Afinal: quem
sou?
Em relação a algumas dessas questões,
procuramos elaborar respostas que possam ser orientadoras
de uma reflexão autónoma e pessoal com base na informação
disponibilizada na Codificação Espírita.

OS ESPÍRITOS EXISTEM?

Essa pergunta é muito pertinente dado que a possibilidade de existirem seres sem corpo
faz parte do senso comum, embora ao mesmo tempo as pessoas fiquem assustadas pela influência dos
filmes de ficção científica com os seus fantasmas aterradores. Para darmos uma resposta esclarecedora é
necessário precisar o que é ‘ser Espírito’. Essa necessidade de clarificação racional também foi sentida
por Kardec, de tal modo que no Livro dos Espíritos, na pergunta 76, no livro II, capítulo I, ele questiona:
“Como podemos definir os Espíritos?”, à qual os Espíritos Superiores com grande clareza e rigor
respondem: ”Podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da Criação.” É de salientar que no
capítulo anterior desse livro Kardec tinha acabado de concluir: “A inteligência é uma faculdade especial,
própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento, a vontade de agir, a
consciência da sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações
com o mundo exterior e de prover às suas necessidades.” (pergunta 71, livro I, capítulo IV, item III)
Trazendo à memória todas as conquistas da inteligência e do sentimento que têm
deixado marcas ao longo da história da Humanidade - os avanços científicos incontestáveis, as expressões
do Belo nas diferentes formas de arte, as manifestações infinitas de solidariedade e fraternidade, entre
outras - percebemos que os Espíritos são os próprios homens, seres dotados da faculdade de pensar, de
vontade, com consciência de si e da sua individualidade. Tal certeza é enunciada em O Livro dos Espíritos
(perguntas 134, 134a e 134b) onde se afirma que todos nós somos Espíritos e que quando vivemos na
Terra, ligados ao corpo físico, o Espírito tem o nome de alma.
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HÁ PROVAS DE QUE NÓS SOMOS ESPÍRITOS?

Podemos sem dúvida questionar a existência de uma prova acerca da nossa identidade
ser espiritual: haverá uma demonstração racional que valide a afirmação de que somos Espírito?
Na obra: A Génese – outra das obras da Codificação Espírita a estudar – no início do
capítulo XI sobre a Génese Espiritual afirma “ A existência do princípio espiritual é um facto que, por
assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É
de certa forma, uma verdade axiomática. Ela se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe
são próprios. (…) Ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois,
vivo, o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto.”
EM QUE É QUE SE TRANSFORMA A ALMA NO INSTANTE DA MORTE? QUANDO MORREMOS
PARA ONDE É QUE VAMOS?

A dúvida sobre o que acontece depois da morte do corpo físico aflige o ser humano
desde eras primitivas, associada à angústia da hipótese materialista do nada. À medida que o homem
compreende melhor a vida futura o medo da morte diminui.
Em relação ao que nos acontece quando morremos, O Livro dos Espíritos, com lucidez e
clareza, dá a seguinte resposta: “Volta a ser Espírito, ou seja retorna ao mundo dos Espíritos que ela
havia deixado temporariamente.” (Livro II, capítulo III, item I, pergunta 149)
Na obra A Génese, no capítulo XI, item 4 afirma-se: “É inata no homem a ideia da
perpetuidade do ser espiritual; essa ideia acha-se nele em estado de intuição e de aspiração. (…) À
ideia intuitiva e à força do raciocínio o Espiritismo junta a sanção dos factos, a prova material da
existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Torna
precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da
matéria, quer depois, quer durante a vida no corpo.” (1)
E quando morremos, para onde é que vamos? A obra O Céu e Inferno, no capítulo II,
item 9, refere: “A crença vulgar (…) coloca as almas em regiões que são acessíveis apenas ao
pensamento, onde elas se tornam de qualquer maneira estranhas aos que continuam vivos na Terra. (…)
Se as almas se encontram no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos
que a gente também vá para lá. Se elas se encontram entre os eleitos, estão inteiramente absorvidas
pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma distância imensa que nos
faz considerar a separação como eterna. (…) A Doutrina Espírita muda completamente a maneira de verse o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese mas uma realidade. A situação das almas após a
morte não se explica por meio de um sistema mas com o resultado da observação. (…) O mundo
espiritual nos aparece em toda a realidade viva. Não foram os homens que o descobriram por meio
de uma conceção engenhosa, mas os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever a
sua situação.” Refere-se Kardec aqui naturalmente às comunicações feitas através da mediunidade
daqueles que já morreram, vindo eles descrever e contar das suas sensações, perceções e vivências
após a morte física. Encontramos esses testemunhos nesta mesma obra, os quais não dispensam uma
leitura atenta e cuidada.
VOLTAMOS A NASCER?
Sim. Voltamos a nascer. Somos seres espirituais e vivemos a vida orgânica durante
algum tempo, na Terra.
A vida terrena é temporária pois um dia deixaremos o corpo físico que habitamos e
que facultou-nos a oportunidade de fazermos múltiplas experiências de relação.
A capacidade de produzir pensamentos, de agir segundo a própria vontade e de ser
consciente que nos carateriza no corpo físico não termina com a morte do corpo biológico e
permanecerá sempre.
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Hoje podemos viver em Viena de Áustria, naquela que por muitos é
considerada a capital mundial da música, numa existência anterior podemos ter realizado vivências nos
claustros de um mosteiro no Tibete, noutra ainda mais antiga podemos ter passado pela revolução
industrial em Inglaterra, entre tantas outras.
Resta-nos acrescentar que fomos criados por Deus simples e ignorantes, isto é, sem
conhecimento, e que, estando submetidos à lei do progresso, um dia seremos perfeitos. No entanto, o
caminho é feito pelo caminhante e não existem fatalidades. Em cada situação fazemos escolhas, as
quais originam consequências. Quando nos falta o discernimento e nos enredamos em emoções e
ideias que não traduzem respeito à vida, aos outros e a nós próprios como seres espirituais que somos,
as forças que emitimos ficam em nós registadas trazendo consequências para a vida presente e
projetando-se no futuro, atraindo para as nossas próprias existências situações que nos testarão na
aprendizagem dos valores que não soubemos respeitar.
Cada vez que re – nascemos inicia-se uma nova etapa portadora de múltiplas
potencialidades. O ser imortal que somos, é abençoado com a possibilidade de voltar às experiências
terrenas com o esquecimento das existências anteriores, o que lhe dá a liberdade de estruturar uma
nova forma de Ser em que o respeito à vida e a dignificação do Espírito sejam cada vez mais reais.
Neste processo é óbvio que nem todos evoluímos ao mesmo tempo: “Os Espíritos
adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com
submissão e chegam mais prontamente ao seu destino; outros não conseguem sofrê-las sem
lamentação, e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida”(
Livro dos Espíritos, na pergunta 115, livro II, cap. I)
E QUE IMPORTÂNCIA TEM ESTA INFORMAÇÃO SOBRE QUEM SOMOS E SOBRE A VIDA FUTURA
PARA A VIDA QUE HOJE VIVEMOS?

Ninguém sabe qual é o momento da separação da alma do corpo físico ou desencarne.
Assim, o momento presente é precioso pois dele depende a forma como agora vivemos e como
morreremos, no momento em que deixarmos o corpo físico.
Compreender que somos seres pensantes, a transitoriedade da vida terrena e a
imortalidade do Espírito desperta a própria consciência para a verdadeira realidade. Assim, ao
voltarmos a olhar com cuidado para a nossa vida atual somos levados a questionar sobre o que tem
ocupado a nossa mente, sobre o tipo de pensamentos que persistem, quais são as crenças básicas que
guiam os passos no quotidiano. Identificando a onda mental dos hábitos adquiridos e mantidos na
nossa vida, saímos da inconsciência e adquirimos liberdade e responsabilidade. De nós dependerá o
futuro.
Se a dor visita o nosso coração porque entes queridos partiram para o mundo
espiritual, porque o(a) filho(a) apresenta comportamentos que revelam desequilíbrio, porque
observamos a aparente injustiça quando vemos bebés lindos e saudáveis e outros sofredores de
doenças congénitas incuráveis, porque verificamos que uns vivem em mansões e outros morrem à
fome, ou por qualquer outra razão, torna-se claro que todas essas situações são transitórias pois o
Espírito é imortal e na sua trajetória para a perfeição ele apenas vive um momento propício para as
aprendizagens que precisa para se corrigir: os erros do passado fazem-se visíveis nas situações do
presente a exigirem mudanças que terão os seus resultados benéficos no futuro.
Ao compreendermos as causas reais das aflições e ao não duvidarmos da bondade de
Deus, que permite que aqueles Espíritos que evoluíram primeiro que nós, nos protejam, sendo os
nossos anjos da guarda e nos guiem nas provas da vida, permitiremos que o amor que acalma a dor e
ilumina o entendimento nos envolva.

Continua no próximo número
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Vida Após a Morte (III)
António Soares
A Igreja Ortodoxa é uma igreja cristã, mas, com os conceitos doutrinários mais retos e mais
rígidos. No século XI, por volta do ano de 1054, deu-se a divisão entre as igrejas Cristãs,
passando a existir a igreja católica e a igreja Ortodoxa. A Ortodoxia não aceita os dogmas
católicos e uma série de rituais tais como os sacramentos. Admite no entanto um estado
intermediário para os crentes após a morte. Acredita na destinação ao Céu ou ao Inferno, e,
diz que a oração pelos mortos é necessária. Conforme as revelações do anjo a S. Macário de
Alexandria, a igreja fará especial celebração do defunto no nono dia após sua morte, já que é
o período em que são apresentadas ás almas as belezas do Paraíso, de modo que, nos
quarentas dias restantes, ser-lhe-ão mostrados os tormentos e horrores do inferno, antes de
ser conduzido, no 40° dia, ao lugar onde aguardará a ressurreição dos mortos e do juízo final.
O progresso moral da alma, seja para melhor ou pior, termina no momento da separação
corpo/alma, sendo que naquele momento o destino definitivo da alma na vida eterna está
decidido. Não há nenhuma possibilidade de arrependimento, não há possibilidade de fuga,
não há reencarnação e também nenhum auxilio do mundo exterior. Seu lugar é decidido
sempre pelo seu Criador e Juiz. Assim, o ensinamento ortodoxo é que, todos passam por um
juízo particular, imediatamente após a morte, de maneira que nem o justo, nem o injusto
atinja o estado final de felicidade ou de punição antes do último dia ( juízo final ), onde cada
um voltará ao seu corpo renovado e recuperado.

Dodecateísmo ou Hellenismo, é o reconstrucionismo do antigo paganismo greco-latino, e,
dedica-se tanto á natureza, como ao desenvolvimento espiritual. Dentro do Dodecateísmo
existem vários cultos sectários, alguns deles alicerçados na crença da reencarnação. Essa
crença é de que o nosso espirito evolui ao longo de nossas vidas , com o que aprendemos,
com o que fazemos, com o bom uso de nossas virtudes e, assim, vivemos, morremos e
renascemos até nosso espirito atingir o alto nível e, então, ficaremos livres do ciclo da
reencarnação. Os espíritos que alcançam o alto nível , podem oferecer protecção e graças a
todo o homem em troca de oferendas, libações e orações. Sendo a ideia básica do
Dodecateismo, a evolução espiritual, deve-se então praticar a virtude e respeitar o
Divino.Como toda religião, o Dodecateismo possui também seus valores morais, que
conduzem a um destino melhor e que carregaremos por nossa vida terrena. Não são
mandamentos, mas sim conceitos: O caminho da virtude, dedicar-se á família , ter
conhecimento e respeito do destino, respeitar a natureza, respeitar as diferenças, promover
a igualdade e a liberdade.
O Sikhismo é uma religião monoteísta, fundada nos fins do século XV e que junta valores do
hinduísmo e do Islamismo. Está ligada ás outras religiões indianas através da crença do carma
e do conceito da reencarnação, mas prega uma forma simples de encerrar o ciclo
reencarnatório, vivendo uma vida disciplinada. Os Sikhs acreditam que por meio da graça de
Deus e pela contemplação e repetição constante de Seu nome, podem libertar-se do ciclo de
nascimento e morte. A salvação não significa entrar no paraíso após o último julgamento, mas
uma união e absorção em Deus. Deus não tem forma, é eterno, não pode ser visto, e antes
da criação tudo que existia era Deus e Sua vontade ou ordem. Deus é Omnipresente e visível
em todo o lugar para o espiritualmente consciente. Deus deve ser visto a partir do coração
humano, significando que os devotos devem meditar para progredir na direcção da
5
iluminação.

Jainismo, nasceu no vale do Indo, é uma filosofia que aspira o modo de se alcançar a
libertação nirvânica ou “ Mokha “, através da mortificação e da penitência, juntando ao
sofrimento físico a libertação espiritual. Os jainistas pregam um ideal de vida
contemplativa, abdicando dos confortos e prazeres mundanos e aderindo a uma ordem
monástica. Para se ser monge, é necessário boa saúde física e mental e obedecer aos
cinco grandes votos: a não violência , falar verdade, não roubar, não tomar o que não foi
dado, a castidade, a renúncia da posse. Atingindo o estado de iluminação ou “ Mokha “, a
alma prisioneira, liberta-se do carma, não precisando mais de reencarnar, vivendo
eternamente em êxtase profundo.

As expressões vida após a morte, além-túmulo, pós vida, ultra-vida, outro mundo, referemse á suposta continuidade da alma, espirito ou mente de um ser após a morte física. Os
principais pontos de vista sobre o além provém da religião , esoterismo e metafisica. Sob
vários pontos de vista da humanidade, esta existência continuada, frequentemente toma
lugar num reino espiritual ou imaterial. Acredita-se que os falecidos geralmente vão para
um reino ou plano de existência especifico após a morte, sempre determinado por suas
acções praticadas em vida. Os incrédulos quanto á existência de uma vida após a morte,
acreditam que ela é absolutamente impossível, tal como os materialistas- reducionistas,
que declaram que tal tema é sobrenatural, e, sendo assim, ou não existe ou é
desconhecido.

Referências:
Carolina Nascimento: Como a morte é vista em diferentes religiões e doutrinas
Brandão, Junito de Souza: A vida após a morte na Grécia Antiga
Wikipédia
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Temor da Morte
Joana Carvalho (Evangelizadora DIJ-ACEMI)
“Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte.”
Sigmund Freud

Porque temos medo da morte? Acima de tudo pela educação na infância,
estamos habituados a acreditar que existe um céu e um inferno e torna-se apavorante a ideia
de que respondemos pelas ações da nossa vida através da condenação ao fogo do inferno ou
ao descanso eterno. Outro motivo é a necessidade que temos de ter controlo sobre todas as
coisas, característica própria de pessoas inseguras, o facto de não termos controlo sobre a
morte gera ansiedade e medo. Ainda outra causa é o materialismo, como seres da matéria
(uns mais ligados que outros), a ideia de abandonarmos as riquezas da vida também nos
assusta. A saudade é outro dos motivos, a saudade do que se deixa, da família, dos amigos…A
falta de informação também é outro dos motivos, as pessoas não sabem, mas também não
procuram estudar e perceber e então encontram-se perante um desconhecido que as assusta
por não terem conhecimento. Também nos diz Joanna de Ângelis através de Divaldo Franco
no livro “O Despertar do Espírito” que “o medo da morte, que é herança ancestral, assim
como resultado das crenças religiosas e superstições que elaboram um Deus vingador e
punitivo ou do materialismo que reduz a vida após a disjunção celular ao nada, o fenómeno
natural da desencarnação se apresenta como tragédia, ou constitui um término infeliz para a
existência humana, que sofre a dolorosa punição de ser extinguida.”.
Quanto mais for a nossa compreensão sobre a vida futura menos será o nosso
temor da morte. O espiritismo vem esclarecer-nos. “A vida futura passa de ser uma hipótese
para ser uma realidade” (O Céu e o Inferno, Allan Kardec). O Livro dos Espíritos muito nos
esclarece acerca do assunto na questão 150 Kardec pergunta: “A alma, após a morte, conserva
a sua individualidade?” ao que os espíritos respondem: “Sim; jamais a perde. Que seria ela, se
não a conservasse?”. Ora conservando a individualidade, indica que no plano espiritual vamos
continuar a ser tal e qual o que somos na vida material, as mesmas tendências, os mesmos
vícios e as mesmas virtudes. O espiritismo é uma doutrina esclarecedora em relação à vida
além túmulo, o que nos pode levar a questionar: terá o espírita alguma vantagem? “O espírita,
em face das informações amplas e precisas que recebe, certamente aportará com maior
segurança no continente invisível, sem grandes problemas para identificar a nova situação,
embora tais benefícios não lhe confiram o direito de ingresso em comunidades venturosas.
Isso dependerá do que fez e não do que sabe.” (Quem tem medo da morte?, Richard
Simonetti)
Como espíritas temos o conhecimento suficiente para não temermos a morte,
para percebermos que é apenas uma passagem e que somos seres imortais. O conhecimento
deve ser partilhado, então é dever do espírita levar essa boa nova e essa mensagem de
consolo de que “a morte não existe e tudo para além dela persiste”.
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Carolina Fortuna (DIJ-ACEMI)

“É uma mentira pensar que não és suficientemente bom, é uma mentira pensar que não vales
nada” – Nick Vujicic
Nick Vujicic é um australiano de 32 anos, casado e com dois filhos. O que tem ele
de especial? Nasceu sem membros. Não tem pernas nem braços, apenas com um pequeno pé
que o ajuda a manter-se em pé e a movimentar-se. Nick, é agora o que chamam de palestrante
de motivação, nessas palestras, muitas delas feitas em escolas, ele conta a sua história, as
dificuldades que passou na infância e na adolescência, que o fizeram pensar muitas vezes no
suicídio, que o faziam pensar que ele não valia nada. Porém nunca desistiu. Mas e se fossemos
nós? Desistíamos?
Após assistir um vídeo de uma das suas palestras fiquei a pensar. Queixamo-nos de
tudo e mais alguma coisa, estamos sempre mal, temos sempre problemas e quando não os
temos inventamo-los, mas se nos víssemos numa situação daquelas como reagiríamos? Hoje em
dia são constantes as notícias de suicídios por razões “estúpidas”, por razões que nem são razões
para se acabar com uma vida. Não haverão pessoas com mais razões para o fazer e que mesmo
assim continuam a lutar? E quando caem levantam-se! E se não conseguirem? Se não
conseguirem vão continuar a tentar e a tentar e a tentar! Quem somos nós para acabar com algo
que nos foi dado por Deus? “Só Deus tem esse direito.” (L.E.).
Nick Vujicic todos os dias da sua infância enfrentava outras crianças que gozavam
com ele, enfrentava situações difíceis para alguém com a sua deficiência, todo o seu dia-a-dia era
difícil e cansativo para uma criança, para um adolescente, tanto a nível físico como psicológico.
Ninguém consegue imaginar como seria viver assim. Coloquem-se no lugar dele. Desistiriam?
Tentariam acabar com tudo? Ou continuariam a lutar? A enfrentar tudo e todos?
Apesar de todas as dificuldades, Nick continuou a lutar! “Tenho a opção de ficar
com raiva de Deus por aquilo que não tenho, ou ser grato pelo que tenho” dizia ele, e não é assim
com todos nós? Muitas vezes estamos tão obcecados com os nossos “problemazinhos” que nem
ligamos a todas as coisas boas que foram colocadas no nosso caminho, muitas até no meio
desses problemas, quer sejam pessoas que apareceram na nossa vida para nos ajudarem, quer
sejam ensinamentos. Ele não desistiu, hoje é um homem feliz, e tenta passar essa felicidade e
força para as outras pessoas - como ele dizia, lá por não perceber os planos de Deus, isso não
queria dizer que Ele não tivesse um para Nick. Ele já tinha que nascer assim por uma razão, tinha
que passar por esta prova, e com o propósito de ajudar os outros.
De todas as vezes em que pensou no suicídio, para escapar ao sofrimento da sua
vida, se o tivesse feito seria apenas mais um espírito que não teve “a coragem de suportar as
misérias da existência”, dizem os Espíritos que “Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não
têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as
suportam sem se queixar, porque serão recompensados! Infelizes, ao contrário, os que esperam
uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso! A sorte ou acaso (…) podem
de facto favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, e de
maneira mais cruel, o vazio de suas palavras.” Isto é, o suicídio pode aliviar, ou melhor, nós
pensamos que alivia, que vai fazer parar aquela dor, aquele vazio em nós, e alivia, mas só no
momento. Depois tudo se torna pior, todas as dores, todos os vazios vêm em dobro.
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E se passámos por algo mais “cruel”, mais
duro, é porque era alguma prova ou expiação pela qual
tínhamos de passar, pela qual escolhemos, de certo modo,
passar.
Antes da “nova” existência corpórea é o
Espírito quem “escolhe o género de provas que deseja sofrer;
nisto consiste o seu livre-arbítrio”, ou seja, tudo o que
acontece é fruto do nosso livre-arbítrio, fomos nós quem
escolheu aquelas dificuldades, Deus apenas as permitiu. É
importante também lembrar que Deus não coloca nada no
nosso caminho que Ele saiba que não conseguimos suportar.
Se nos faz passar por algo é porque sabe que somos fortes o
suficiente para conseguir ultrapassar aquilo, com sucesso.
Concluindo, convido-vos a ver alguma das suas
palestras (na internet podemos encontrar várias), vai fazervos pensar.
Ao sermos confrontados com pessoas que,
por mais problemas e limitações que tenham, não se deixam
ir abaixo, cada vez se tornam mais fortes, começamos a
relativizar os nossos próprios problemas, não ligamos tanto,
começamos a pensar “então, mas estou aqui a queixar-me
por isto quando há pessoas com problemas muito mais
relevantes e mesmo assim continuam a enfrentá-los?”,
“estou preocupada com isto porquê? Isto resolve-se”, “será
que vale mesmo a pena desistir por causa disto?”, “não
consegui desta vez mas vou conseguir da próxima”. Vemos
que, ao lado dessas pessoas, os nossos problemas não são
nada, felizmente.
Vujicic aceitou as suas limitações, percebeu
que o seu propósito era ajudar as pessoas, dar-lhes a força
que não tinham, que não têm, para enfrentar os seus
problemas, fazê-las ver que tudo tem solução. Mas e se
fossemos nós? Aceitaríamos? Enfrentaríamos com coragem e
força as provas que nós próprios escolhemos? Ou
deitaríamos tudo a perder? Nós valemos sempre a pena! A
nossa vida vale sempre a pena! Pensem nisso.
Às vezes aqueles PROBLEMAS enormes e
monstruosos que nos aparecem na vida não são mais do que
pedrinhas pequeninas. Pedras que devemos guardar como
ensinamentos e lições, que mais tarde serão utilizadas para
construir algo bem maior, forte e estável, inderrubável.

“É uma mentira pensar que não és suficientemente bom, é
uma mentira pensar que não vales nada” – Nick Vujicic
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Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

Querias morrer, Elo? A morte
não existe. Existe a noite da alma, que é
uma espécie de morte. Os místicos saem
dela mais fortes e luminosos; quanto aos
suicidas,
sentir-se-iam
ditosos
se
simplesmente pudessem sair dela. Se Deus
se aprendesse na teologia, não te tinhas
suicidado, estúpido.
(Ai, sou eu quem pensa isto, ou
está outrem a pensar isto na minha
cabeça?
De
todo
o
modo,
e
independentemente de quem pensa, sou
não somente estúpido mas também
canalha, miserável, covarde.)
Deus não se aprende na
teologia, Deus não se aprende na teologia,
Deus não se aprende na teologia.
- Então, onde é que se aprende
Deus?
- Canalha, miserável, covarde!
- Deus aprende-se no coração.
Sou um passadiço de vozes,
porventura de personagens, e falo sozinho.
Estou de personalidade completamente
desestruturada. Talvez me cinda (ó
esperança!) e os contrários acabem por
anular-se! E como que por artes mágicas
atinja o nirvana!
- Estás louco! És presa de uma
loucura sem retorno!
- Deus aprende-se no coração.
- CALEM-SE!

E eu era apenas um segundotenente sem vocação militar, forçado a uma
guerra que não queria!
Era, digo bem, porque agora
sou um destroço de qualquer coisa, que
nem nome tem.

-4-

Martti Vihtori Elo! Pf!

Parece que acertei com a opção
tomada, porque começo a divisar
contornos ao longo do túnel. Talvez me
acerque da boca e encontre luz. Ah!, luz!
Nem quero pensar nisso,
porque provoca-me ansiedade e a
ansiedade ataques de pânico. E eu não
posso ter ataques de pânico, porque senão
todos os que por aqui estão meio
escondidos dão conta da minha presença –
e os todos são seres que emitem a maior
variedade de sons, que vão do uivo ao
gemido, a ponto de parecer um concerto; a
caricatura que as regiões infernais
conseguem fazer de um concerto. É um
cantochão de frades possessos do diabo. É
uma cachoeira de corpos mutilados,
esganados, envenenados, a federem a
sangue, a pus, a caírem num rio de caca.
Antes do tiro havia a neve e a
alvinitência fazia com que os dias
penumbrosos tivessem luz; antes do tiro
havia o ar frio, mas que tornava leve os
alvéolos pulmonares; antes do tiro...
Que existe de mim antes do
tiro?
Se fechar os olhos, uma das
raras coisas que não me exige esforço, e me
deixar ficar assim por muito tempo, talvez o
filme do tiro ande para trás e eu veja o que
existe de mim antes dele. Queria saber
isso; por outro lado, temo encontrar algo
de mim que me deixe superlativamente
arrependido de me ter dado um tiro. Não,
não quero acrescentar-me penas, as que
tenho bastam.
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É-me viva a noção de ter
um pai e uma mãe. É a única coisa
viva, e por isso destoa. Destoa tanto
que é uma dor em cima de outra.
Parece que quanto maior a lucidez,
maior a fereza das coisas.
Se eu tivesse morrido de
um tiro dos russos, chorar-me-iam,
sem dúvida, mas sentindo-me um
herói esse orgulho esvaziar-lhes-ia a
dor; tendo atirado em mim próprio,
sentem como sendo deles o opróbrio
que me pertence, e assim sou também
culpado do peso que carregam.
Ah, se
eu
pudesse
acreditar que quem levou a notícia foi
piedoso e lhes mentiu…
Mas, não, o castigo que
mereço junge-me à verdade dos factos
e ao desgosto do Eljas e da Eliina.

Mãe!, pai!, se vos doeis
por mim, não vos doais em mim!
Mas eu sei que não
atendereis o meu pedido, porque este
vós é algo de mim mesmo – e nada
pode ser arrancado de mim.
Como são duras estas
lições!
Os meus professores de
teologia (e filosofia) só ensinam
asnices, porque nunca se suicidaram.
Tratam o problema do mal sem
conhecimento
e
discutem
o
sofrimento baseados numa dor de
dentes. Não sabem nada.
O mal é termos a veleidade
de afrontar Deus (que há em nós) e
sofrimento é o que decorre desse
afrontamento.
Querem conhecer o mal e
o sofrimento? Suicidem-se.
Não, não o façam. É um
erro crasso.
Já dei conta de que há por
aqui pensamentos direccionados no
sentido de que a morte resolve

problemas e desesperos, mas eu sou o
exemplo, que não posso ir contar, de
que isso é redonda mentira.

No tempo parado dos que
fogem da vida, quantos anos passam
na existência dos que não querem
morrer?
Que está a acontecer no
que perdi, onde há luz e silêncio?
Lá, onde mandam as
ilusões e os enganos, as bestas
continuam a ordenar guerras?
A uma distância não
galgável, porque imaterial na memória,
ainda há quem acredite num sentido
para a vida?
Para mim, somente um
pesadelo intérmino. É um não-sentido
neste concomitante estar em duas
realidades: não-morto e não-vivo (e
assustado com as feras).
E outra dúvida surge, para
completar a perturbação: sou eu que
me movo, ou é o espaço que oscila?
Digo que é o espaço que oscila, porque
enjoo; digo que oscila, porque nunca
estou capaz de jurar para que lado se
move: se para cima, se para baixo; se
para trás, se para diante; se para a
esquerda, se para a direita. Oscila; e
numa espécie de infinito, ou de nãoexistência,
não
tenho
noção
tridimensional. Por acto louco, caí num
universo de loucura. Não deixa de ser
um universo real, pois que o sinto, mas
não tem paralelo com a realidade dos
homens – com aquilo que o senso
comum entende por realidade.
Já não sei o que é e o que
não é.
Poderão os contrários
coexistir?

continua
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Converter-se não é seguir um credo religioso
Arlindo Pinho
Arlindo Pinho

“Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo
algum entrareis no reino de Deus”
Estas palavras proferidas por Jesus á mais de dois mil anos a seus discípulos,
dão-nos enormes motivos para reflexão. Ainda hoje é comum ouvirmos, de muitos de nossos
amigos ou conhecidos, frases como estas: “Olha, depois de ouvir as explicações de fulano,
fiquei convertido àquela religião”; “ Eu, que nunca liguei a nada disso, converti-me agora a tal
religião”; Experimenta ir a uma reunião de tal religião e vais ver que sais de lá convertido”.
Infelizmente, na maioria dos casos, não temos noção do verdadeiro significado
da palavra “converter”. Converter não quer dizer seguir este ou aquele credo religioso ou filiarse a esta ou àquela igreja aceitando as suas normas. Quem não acredita em nada, pode tornarse crente sem no entanto se verificar qualquer caso de conversão.
Converter-se significa transformar-se. Se não há transformação também não há
conversão. Quando a transformação é de tal ordem que todas as atitudes e ações de um
individuo são de tal forma alteradas que não o reconhecemos pelos seus atos e sua maneira de
agir, podemos afirmar que se trata de um verdadeiro caso de conversão. Mas transformar, não
é simplesmente mudar, transformar significa também melhorar. Na própria Natureza temos
exemplos disso: “nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, isto é, tudo melhora, tudo
evolui. "Para a frente e para o alto”- Tal é a legenda inscrita em cada átomo do Universo, e
podemos verificar isso até pelo crescimento das plantas, todas crescem para cima e para a
frente, apesar de por vezes nós as tentarmos conduzir em sentido inverso.
Quando pegamos nas palavras do excerto inicial que Jesus disse a seus
discípulos, e se não refletirmos com um raciocínio conduzido pela razão e com uma atenção e
um discernimento bastante apurados, levando estas palavras a um sentido dirigido ao espirito,
fica difícil entender, pois pensamos de imediato: será que aqueles que acompanhavam Jesus
não eram convertidos apesar de ouvirem diretamente da boca do Mestre todos os
ensinamentos edificantes e de os verem exemplificados em todas as suas ações?
Será que aqueles que Ele próprio escolheu para darem seguimento á sua
doutrina não eram convertidos?
Isto é o que logo nos pode passar pela mente, e por isso não podemos fazer uma
análise superficial a tais palavras, ou então, acabamos completamente confundidos e sem nada
conseguir entender.
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Converter-se, será transformar-se constantemente para melhor, e isto é, tanto a
nível físico como moral. Todos os reinos da Natureza se entrelaçam em movimento ascensional
de contínua transformação. Também o espirito progride e se vai aperfeiçoando através de
constantes conversões.
Converter é também valorizar. O objeto convertido é objeto valorizado. A nível
físico temos a transformação da água em vinho, feita por Jesus nas bodas de Canaã, isto é uma
conversão, converteu a água em vinho, produto de maior valor para o momento; uma pedra
transformada em escultura pode ter um valor incalculável de diferença; a tinta aplicada por
Miguel Ângelo, passa a ter um valor tal que nem nos passa pela cabeça o preço da tinta, no
entanto é apenas tinta, mas tinta convertida em pintura, por isso melhorada e de maior valor.
A nível espiritual temos o exemplo de Saulo, que de fanático perseguidor se
transforma ou converte, em Paulo de Tarso, tolerante e divulgador da própria doutrina que
combatia, apesar de todo o sofrimento que isso lhe trouxe e os enormes sacrifícios que teve
que fazer; a fraqueza perniciosa de Simão transforma-se na firmeza de Pedro; a voluptuosidade
desenfreada de Magdala, em espiritualidade angelica de Maria. Estas são verdadeiras
conversões.
A mesma coisa deve suceder connosco, antes, e depois da verdadeira conversão.
O carater forma-se e consolida-se através da obra da conversão, que prossegue continuamente
até á perfeição. O homem velho, a cada etapa, é absorvido pelo homem novo: é o
renascimento espiritual que se opera em cada um, sempre de forma ascendente.
Assim, conforme afirmou Jesus: “se não vos converterdes, e não vos fizerdes
como crianças, não entrareis no reino de Deus”, revela-nos a inocência sob dois aspetos
distintos: A inocência da criança, que é a ignorância do mal, que assim desconhecendo o
pecado é inocente, e a inocência do justo, porque adquiriu a virtude. A inocência da criança é
fruto da insipiência, a inocência do justo é filha da Sabedoria. A primeira passa, a segunda
permanece. A passagem de um estado para o outro, é o trabalho da conversão, e por isso, sem
essa conversão, jamais alguém conseguirá entrar no Reino de Deus, ou seja, nos planos mais
perfeitos da Criação, o chamado também Reino dos Céus.
Com tudo isto, mais uma vez se confirma aquilo em que temos vindo a insistir ao
longo de todo este tempo como base necessária, imprescindível mesmo, á nossa caminhada
evolutiva rumo á perfeição, a “Mudança Interior”. “Conhece-te a ti mesmo”, aconselhou-nos um
grande Sabio da Antiguidade, e “melhora-te”, dizemos nós.
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Guiness Book, os Recordes da Estupidez
Margarida Azevedo

Penso que é dever de todos nós enaltecer os feitos espectaculares de
todos aqueles que, mediante esforços quantas vezes sobre humanos, conseguiram
enaltecer a condição humana. Só para citar alguns, é digno de mencionar o trabalho
dos atletas nos Jogos Olímpicos e nos meetings, as descobertas científicas em todas
as áreas, a coragem de alguns políticos em denunciar irregularidades do sistema
político-financeiro, por vezes com o risco da própria vida, etc. Que haja um livro que
os recorde, penso que é louvável, pois é a melhor forma de lhes prestar homenagem.
Porém, sem qualquer respeito pela dignidade humana, e minimizando os
anseios de realização pessoal e colectiva de comunidades e mesmo de países que se
sentem inferiorizados perante outros, o Guiness tem vindo a representar a obra
literária dos recordes de nada.
Temos o recorde da maior feijoada do mundo, a maior pirâmide humana,
o maior agrupamento de Pais-Natal, temos o maior arroto, quem tem as pernas mais
compridas, quem consegue vestir mais de 180 t-shirts...
As televisões dão a maior cobertura possível, com tempos de antena em
horário nobre, aliciam e, com toda a alegria do mundo, iludem o auditório mais frágil
com as grandes proezas que ficam para a posteridade.
Não sendo capazes de ficar célebres por outros feitos, dão-se prémios a
quem consegue comer mais hamburguers, ou beber mais água no menor espaço de
tempo possível. A saúde e o bem-estar são de outra estirpe e, para ganhar nada,
apenas alimentar a tola e ridícula vaidade, fazem-se concursos de estupidez.

Penso que é de mau gosto que a menina com a voz mais cristalina
esteja ao mesmo nível de comparação com o maior cócó do mundo.
Com estas comparações perde a componente cívica, de forma que os
“suficientes” ou razoáveis sentem-se minimizados por não conseguirem os níveis
científicos ou atléticos de outros cidadãos, sentindo-se apagados por não serem
campeões de alguma coisa. Há que perceber que todos possuímos um lado bom,
todas as profissões são merecedoras de respeito, pois todas são interessantes, e que
tudo e todos têm o seu devido lugar.

O varredor de ruas contribui de forma espectacular para o nosso bemestar. As ruas sujas são fonte de epidemias. O melhor seria não as sujar, ficando o
varredor com a incumbência de limpar apenas a sujidade provocada pelas nuances
da natureza.
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A mãe que é doméstica e toma conta da casa e dos filhos é uma victoriosa; o
trabalhador que sustenta a casa é um herói; cuidar de um idoso acamado ou de um
filho deficiente profundo é sobre-humano. Estes são os guinnesses pessoais de
milhões de pessoas que ficam no anonimato, mas que nem por isso são menos
importantes.
Lutar contra as dificuldades da vida, as injustiças, as descriminações, seja em que
área for, é trabalho de todos. Fazê-lo é criar condições para nós e para os outros,
nomeadamente para os tais que fazem os prodígios científicos, desportivos...
Em suma, todos precisamos de todos, todos somos devedores para com todos,
mas todos devemos combater com todas as forças o triunfo da estupidez. Só pela
educação conseguiremos perceber que, por mais fértil que a terra seja, sem o
agricultor não há legumes nem frutas à mesa, por mais competentes que sejam os
engenheiros e os arquitectos, sem serventes não há prédios e morávamos na rua,
e por mais sábio que seja o professor, só com o apoio dos auxiliares de educação
é que a escola funciona.
Cabe a cada um de nós a tarefa de combater as descriminações, as intolerâncias e
a violência de toda a ordem, mas também a agressividade geradora de mal-estar,
de doenças sociais sem o mínimo de sentido. Esta é também uma tarefa das
religiões e de todos os grupos espirituais, ou seja, antes de ir pôr a esmola na
caixa, há que reconciliar-se primeiro com o seu irmão.
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Notícias de Outubro
Dia 13: Tânia Rodrigues palestrou na Associação Cultural Porto de Abrigo, Ílhavo

Dia 2: Espiritismo e Arte, por Filipa Ribeiro
Dia 9: Espiritismo e Ciência, por Paulo Mourinha
Dia 16: 150 anos de O Céu e o Inferno, pelo grupo de estudo nível III
apresentação de Joana Carvalho e Gonçalo de Pinho
Dia 23: Uma história com canções
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