FEVEREIRO 2013

ANO 6 NÚMERO 62

www.acbmi.org

DISCERNIR
O Moderno Dicionário da Língua Portuguesa,
da Lexicultural (edição Círculo de Leitores) dá as
seguintes definições de discernir, v.t.: ver ou conhecer distintamente; conhecer; avaliar; decidir;
apreciar; medir; e de discernimento, s.m.: faculdade de discernir; juízo; critério; apreciação; escolha.

E deseja-se que a causa próxima seja a falta
de estudo, porque, em havendo vontade, facilmente se adquire o discernimento; grave, todavia,
é se a incapacidade de discernir tem associada a
fascinação, o que torna o caso bem mais grave,
como nos ensina O Livro dos Médiuns.

Se limitarmos o discernir e o discernimento à
Não nos deixes, por isso, Senhor, cair em
escolha e à decisão, todos os dias discernimos, tentação (mas livra-nos de todo o mal).
embora, a posteriori, verifiquemos que muitas vezes as escolhas e as decisões nem sempre foram as
melhores, pelos efeitos que produziram.
Reconhecemos então que na origem das más
escolhas e más decisões esteve o não vermos ou
não conhecermos distintamente o assunto, a questão, o problema; esteve o juízo errado, a falta de
critério, etc.
Transposto isto para o Espiritismo ou
“ensinos dados pelos Espíritos superiores com o
concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec”, constata-se que os
atropelos que se vêm cometendo com a doutrina
acima neste parágrafo enunciada são consequência imediata da falta de discernimento, ou de um
discernimento deficitário, que por sua vez é consequência de não ver ou não conhecer distintamente
a doutrina espírita, que terá como causa próxima a
falta de estudo.

Os Espíritos não desagregam a matéria. Se os Espíritos desagregassem a
matéria, quantos de vós que aqui estais como homens não estaríeis, agora, como Espíritos!
No Livro dos Médiuns (cap. V, item 99, pergunta 20ª. Nota do médium)
atente-se neste pormenor: “O Espírito pode tornar invisíveis, porém, não penetráveis, os objetos que ele transporte; não pode quebrar a agregação da matéria,
porque seria a destruição do objeto.”
O que acontece é que, nos transportes, os Espíritos ocultam o objeto que
foram pegar algures; mas entram com os objetos que transportam, e que não adquiriram penetrabilidade, pelas portas e pelas janelas abertas. Eles, Espíritos,
podem atravessar as paredes, mas não o pode aquilo que trazem; daí o terem
de entrar nos compartimentos por onde entram os homens.
E depois mostram-nos, desocultamnos, quando bem lhes apraz.
Quando vos fazem desaparecer objetos de vosso uso, eles podem estar onde os
julgáveis, apenas estão ocultos, ocultamento provocado pela manipulação de fluido
perispirítico. Como estão ocultos, não os
vedes naquele momento. E posteriormente
encontrai-los lá onde antes tínheis vasculhado. Pode ocorrer que efetivamente os
desloquem; mas, num modo e noutro não
os desmaterializam.
Ao nível em que nos encontramos,
apenas é possível materializar e desmaterializar corpos tangíveis produzidos por manipulação de fluidos (formação espontânea
de objetos).
Jesus quando desaparecia da vista de
quem o circundava talvez apenas se ocultasse (tornasse invisível) e depois mostrasse (tornasse visível) alhures, onde bem lhe
aprazia.
A matéria obedece a leis. O mesmo
corpo
depois
de
desagregado
(atomicamente no que volve à energia) já
não retorna a si. Uma nova agregação dá
um novo corpo, não é mais o mesmo. Não
há exceções. Se as houvesse tornar-se-ia
possível a ressurreição dos corpos.
… / aps

Evangelho no Lar
06/02—“Porque

me chamais ‘Senhor, Senhor’, e não fazeis o que eu digo?” – Lc 6, 46

Em uma outra passagem Jesus clama: “Vinde, benditos de meu pai, que lhe fizestes
a vontade”. Fazer a vontade do Pai é fazer o que Jesus disse. Que nos disse Jesus
para fazermos? Será que também eu poderei ser chamado de hipócrita?
Por que sempre adio o início da minha mudança interior? Amanhã pode ser tarde,
pois ninguém sabe quando chega o fim.

13/02—“De facto, quem pratica o mal odeia a Luz e não se aproxima da Luz para que as
suas ações não sejam desmascaradas”. – Jo 3, 20
O grande ódio ao espiritismo vem de este pôr tudo às claras. Ao dizer a verdade sobre a vida espiritual, põe a nu a má fé de quem quer manter o povo na ignorância e
a maldade que ainda todos possuímos, muitas vezes disfarçada sob a capa de virtude.
Mas também: que e quantas coisas da minha vida quero ter bem escondidas? Apavora-me a perspetiva de algo oculto ser descoberto?
(Vai e reconcilia-te com teu irmão antes que…)

20/02—“Não vos surpreendeu nenhuma tentação que tivesse ultrapassado a medida humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas, com
a tentação, vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar”. – 1 Cor 10, 13
As tentações são as provas que precisamos e escolhemos em face das nossas faltas. Deus, pela justiça, não nos dá nada que não mereçamos, e pela sua misericórdia não nos dá prova que não possamos suportar. Assim, se não vencemos tentações (se não ultrapassamos provas) tal deve-se apenas a fraqueza ou a negligência
próprias.

27/02—“Ai de vós, doutores da Lei e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho e desprezais o mais importante da Lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade! Devíeis praticar estas coisas, sem deixar aquelas”. – Mt 23, 23.
Preocupo-me em viver religiosamente, isto é, em ser justo, misericordioso, fiel à
verdade e aos compromissos? Ou tenho andado preocupado em observar os aspetos exteriores da religião, ignorando tudo o mais?
A minha preocupação é ser bom, ou parecer bom? A minha preocupação é aprender para ensinar, ou aprender para mostrar que sei?

A Importância da Música na Evolução do Espírito — 4
A Doutrina Espírita perante a Arte Musical
Paulo Miguel Fregedo
O Contributo da Arte Musical para a Evolução do Espírito
Ao analisarmos a arte musical verificamos que existe no seu amago uma força energetica capaz
de transformar e alterar todos os estados de alma.
Vasto e o efeito da musica sobre o corpo físico e espiritual. Sempre que estivermos no campo
audível da musica, a sua influencia atuara sobre nos, acelerando ou retardando, regulando ou desregulando as batidas do coraçao; relaxando ou irritando os nervos; influindo na pressao sanguínea; na
digestao e no ritmo da respiraçao; acabrunhando ou elevando o espírito a zonas de espiritualidade
maior.
Podemos entao afirmar que a musica tem uma energia propria, que se manifesta atraves das
vibraçoes sonoras e que modela o ambiente espiritual com a harmonia da qual e portadora.
A energia da musica vive na sua harmonia, criada pelo compositor, fruto íntimo da sua meditaçao e intuiçao. É um reflexo direto do sentimento do compositor e dos seus laços com o plano espiritual. Quando este se deixa arrebatar pela magia dos sons, busca no espaço cosmico, a fonte sublime
de toda a criatividade, as melodias e as harmonias da vida, transportando-as consigo de volta a Terra
como foi perscrutada no Éspaço. Todos os matizes mais subtis e cristalinos perdem-se no contato
com a materia densa. Os instrumentos que conhecemos e admiramos na sua mais excelente qualidade, ficam muito aquem de produzir sons tao sublimes como aqueles que se percecionam na suave
dança das galaxias e das constelaçoes, no entanto, a ideia principal, a mensagem esta presente, e essa, arrebata os coraçoes dos Homens e os faz comover. A musica sublime ao ser interpretada, liberta
toda a sua energia para o espaço envolvente, impondo ordem ao desordenado, tranquilidade a tempestade, paz a revolta, serenidade a confusao.
No plano espiritual, essas energias iluminam, permitindo uma maior aproximaçao dos guias
espirituais que nos poderao envolver e amparar, se nos nos deixarmos enlevar pela suavidade dos
sons e abrirmos o coraçao as energias envolventes.
Éncontramos entao um princípio geral para a musica Nobre e Élevada. No Éspaço, todos os movimentos sao harmonicos, regidos pelas Leis Divinas que estabelecem a eterna estabilidade, o eterno
equilíbrio.
Na natureza, tais exemplos de estabilidade e equilíbrio sao-nos dados permanentemente, mostrando ao Homem que todas as coisas se integram na Ordem Universal da Criaçao Divina, e que tem
por base, a sua força motriz: o Sentimento do Amor.
A medida que a sensibilidade se depura e se eleva no entendimento, na delicadeza do ver e do
sentir, no encontro íntimo do Homem com a sua realidade cosmica, os valores internos crescem verticalmente buscando as luzes do aprimoramento que levantam os veus mais densos da materia, num
transporte sublime da criatura para os Paramos da Éspiritualidade Superior, na qual, a vivencia do
amor notabiliza-se com tonalidades tao diferentes, melodias que expressam por tonica esse nobre
sentimento, mas em que os acordes melodiosos nos envolvem e nos fazem sentir a doçura da afabilidade, a ternura da sinceridade, a suavidade da paz, sempre a harmonia e Lei do Amor que pela qual e
regida.
Portanto, o princípio geral e o impulso energetico da criatividade, que parte do sentimento do
Amor e e a sua visao da existencia que nos oferece os mais belos quadros do existir.
“A musica e uma lei moral. Éla da uma alma ao Universo, asas ao pensamento, um impulso a
imaginaçao, um encanto a tristeza, a alegria e a vida a todas as coisas. Éla e a essencia da ordem e eleva em direçao a tudo o que e bom, justo e belo, de que ela e a forma invisível, porem surpreendente,
apaixonada, eterna.”
Platao in Denis (1994:106)

Conclusão
Podemos concluir que desde as primevas eras, o homem busca na arte musical uma íntima ligaçao com a divindade e entende nessa arte uma representaçao do ideal divino. A arte musical para as
civilizaçoes da antiguidade permite uma profunda comunhao sagrada com os planos superiores da
existencia, possibilitando trilhar uma senda de autoaperfeiçoamento, de iluminaçao interior, tendo
como objetivo central, o encontro do homem consigo mesmo e com o seu Criador.
Hoje, como espíritas, compreendemos que a arte musical influencia o homem, quer fisicamente,
quer espiritualmente. A ciencia o comprova. Devemos compreender que apenas a musica mais elevada, a musica sagrada, a musica devocional devera ser utilizada em benefício das nossas atividades
espirituais.
Se queremos trabalhar nessa area, e fundamental adestrar o espírito, e essencial estudar essa
arte, assimila-la e munirmo-nos dos recursos que nos proporcionem a capacidade de nos comunicarmos musicalmente com destreza.
“O Éspiritismo vem abrir para a arte novas perspetivas, horizontes sem limites. A comunicaçao
que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicaçoes fornecidas sobre as condiçoes da
vida no Alem, a revelaçao que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o Universo
vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotaveis de inspiraçao.” Denis
(1994:7)
A musica espírita nao tem apenas um caminho, tera certamente infinitos, desde que os objetivos sejam os de servir a Jesus com honestidade, amando o proximo como a si mesmo, para que em
cada realizaçao musical possa acontecer o encontro do Homem com ele proprio, com a sua realidade
cosmica, enlaçando-o ao coraçao do Mestre Amado e alçando-o as virtudes mais nobres que o Amor
mais puro pode proporcionar. Para isto e necessario amar incondicionalmente e trabalhar ininterruptamente pelo proprio progresso espiritual.
“Deixa que as aguas vivas e invisíveis do Amor, que procedem de Deus, Nosso Pai, atravessem o
teu coraçao, em favor do círculo de luta em que vives; o Amor e a força divina que engrandece a vida
e confere poder.
Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevaçao de todos os que nos
cercam, nao somente aqui, mas em qualquer parte, nao apenas hoje, mas sempre.” Jesus in Lucio
(1994:133)
Musica espírita e uma suave vibraçao de amor, onde a beleza e a virtude entreveem a felicidade
sublime, num sentimento que se advinha eterno no regaço de Deus.
Bibliografia
Denis, Léon. O Espiritismo na Arte. Rio de Janeiro: Publicações Lachâtre, 1994.
Emmanuel e Xavier, Francisco. O Consolador. Rio de Janeiro: FEB, 1988.
Imbahassy, Carlos et al. Um Inquérito Original. Rio de Janeiro: Vanguarda, 1944.
Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB, 1987.
Lúcio, Neio e Xavier, Francisco. Jesus no Lar. Rio de Janeiro: FEB, 1994.
Podolsky, Edward. Music for Your Health. New York: Bernard Ackerman, 1946.
Portnoy, Julius. Music in the Life of Man. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1963.
Tame, David. O Poder Oculto da Música. São Paulo: Cultrix, 1984.

SER ESPIRITUALMENTE LIVRE
(LIBERTANDO-DE DE NORMAS E REGRAS IMPOSTAS POR HOMENS)

“…Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da
boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro…)
“…mas comer sem ter lavado as mãos, não é o que torna o homem impuro…” (E S E cap.VIII, item 8.)

No que diz respeito à conduta moral e espiritual, continuamos ainda a reger-nos por muitas regras,
imposições e normas estabelecidas por homens, que continuam a fazer do culto espiritual um conjunto
de normas e regras.
Ainda hoje continuam muitos religiosos a fazer o culto externo, com práticas e cerimoniais de aparência, voltadas exclusivamente para o exterior, passando a mensagem aos que os escutam de que cumprindo todas essas práticas e normas chegarão á salvação. Grande e grave é esse erro.
Assim continuamos a não fazer análise, usando de bom senso, lógica e raciocínio, para à luz da razão vermos na realidade, o que os mensageiros de Deus nos querem ensinar.
Principalmente após a vinda de Jesus, que tentou abrir-nos a mente à razão, ao bom senso, à justiça e ao amor, libertando-nos de velhos preconceitos, deveríamos hoje já estar com a consciência mais
livre de todas essas amarras, que nos mantêm presos, receando que se não cumprirmos o estabelecido
estamos a pecar.
Já quando Jesus chegou para nos trazer essa libertação as coisas eram assim, e Ele conviveu com
essa criaturas radicais, que cultuavam normas e regras dadas pelos antigos profetas, muitas vezes apenas regras sociais, às quais atribuíam carater religioso e Divino. Esse foi um dos grandes motivos pelos
quais ele não foi aceite nessa época, pois tinha uma postura de relacionamento livre de preconceitos, e
ensinava novos aspetos de ver e sentir a vida, com toda a liberdade.
O Mestre tinha o bom senso, o “senso da alma”, porque usava sempre sua sensibilidade e logica
para orientar a si mesmo e aos outros, que lhe escutavam as lições de sabedoria, e era contra todas as
superstições, e contra a hipocrisia de todos aqueles que “honravam com os lábios e não com o coração”.
“Não é o que entra pela boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem”, advertia Jesus aos homens do seu tempo que estavam apegados às práticas e regulamentos preestabelecidos
pelos homens, alguns por eles mesmos, e por pessoas ortodoxas e intolerantes que faziam disso “casos
de consciência”.
Os Judeus confundiam com frequência as leis divinas com as leis civis, atribuindo ao costume de
lavar as mãos antes das refeições, à circuncisão, às questões de ordem social, motivos geradores de polemica religiosa, isto porque estavam a dar mais importância às praticas exteriores do que aos verdadeiros anseios de renovação da alma, motivo pelo qual aqui andamos.
Os homens, principalmente aqueles que, por missão ou por vontade, colaboram no ensino das leis
morais e espirituais, não podem de forma alguma permitir que o culto externo se sobreponha ao interno, e aí sim, por norma, devem, de tempos a tempos, meditar e analisar tudo o que está a ser ensinado
com vista à elevação espiritual da humanidade, sob pena de continuarmos a reger-nos por regras de culto exterior, que de modo algum elevam o espirito.

Os costumes de uma época refletem-se de tal modo sobre as pessoas, que aquilo que no início eram
apenas “normas sociais”, passam a “valores morais” para culminarem como “ordens divinas”, consequência de falta de esclarecimento, discernimento e muitos interesses mesquinhos.
Ainda no início do seculo passado, as pessoas consideradas de bem diziam que os senhores dignos e respeitáveis só deveriam sair à rua de chapéu, fato e gravata, assim como as senhoras honradas de maneira
nenhuma poderiam andar desacompanhadas da família, devendo sair também com uma “toilette” impecável sem jamais esquecer as luvas, o chapéu, leque e lenços perfumados.
Estas são já normas sociais misturadas com moralidade, que apenas se reflete no exterior. O que é moral
ou imoral, é relativo em se tratando de costumes ou regras sociais, porque em cada tempo, em cada
época e em cada povo, mudam as leis sociais, os valores e a moral social.
A moral à qual Cristo se referia, não era esta estabelecida por padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem a que faz comparações do que é ou não adequado, nem a que rotula coisas e pessoas. Cada
alma tem sua própria história de vida, somos seres totalmente individualizados porque fomos expostos a
experiencias diferentes ao longo da nossa jornada, em muitas reencarnações e, por isso, temos que ser
vistos em conformidade com a nossa vida interior.
Jesus sabia que a maioria dos nossos conflitos e sofrimentos internos provinham do facto de nos considerarmos errados, por não estarmos dentro dos moldes estabelecidos pela sociedade em que vivemos.
A liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem, força poderosa para a evolução
espiritual, “livre arbítrio”. Desta liberdade não podemos abrir mão. Pessoas amarradas a normas opressivas mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem dar um passo para o crescimento interior, as suas aspirações são anuladas, seus gestos são vigiados e seus anseios constantemente negados.
Claro que aqui falamos da liberdade moral/espiritual, não podemos confundir com a liberdade em relação às leis das nações, pois “a César o que é de César”. No que toca à liberdade relacionada com a convivência social, todos sabemos que a nossa “termina onde começa a do outro”
Matar, por exemplo, perante As Leis Divinas é sempre imoral, no entanto, dentro dos padrões da “moral
social”, matar na guerra, pode ser motivo para honras e medalhas.
Meditemos profundamente, e vejamos quais são os alicerces de nossa conduta moral, porque eles podem ser os frutos da nossa dor, por nos mantermos ainda presos ao conflito de “lavarmos ou não as
mãos”; ou podem ser as raízes da nossa felicidade, por seguirmos os ensinamentos de Jesus, escutando a
voz do coração.
Raciocinemos com discernimento, e analisemos a que moral estamos presos: a das leis passageiras da
elite da nossa época, ou à das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos?

Arlindo Pinho

Vindos de Januária - 8
Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva

XII
Com a gravidez, Sebinho sentia uma
estranha sensação de completude, e isso
transformava-a. Quem ganhava corpo na barriga de Sebinho era um espírito que a envolvia
em vibrações já harmoniosas e que, tendo efetuado um proveitoso estágio na erraticidade,
voltava ainda, todavia, às lides carnais para
mais uma série de provas. De caminho, ele
próprio desejoso da presença próxima de uma
alma amada e cheio de vontade de ver quem
atravessava dificuldades sair vitoriosa. Não
importa tanto o laço consanguíneo, importa o
amor cada vez mais puro; não importa tanto
uma família devidamente estruturada, importa o sentido de responsabilidade e a abnegação. Núcleos familiares harmoniosos como regra, só em mundo de regeneração. Por ora,
ainda é tempo de aprender com lágrimas a
construir acordes perfeitos.
Eu próprio por aqui atravesso dificuldades. Busco a afinação, mas ela ainda escapame como areia fina.
Mas, habituada à liberdade de pássaro
sem regras, não era muito fácil a Sebinho
aceitar a reeducação. Nada do que é essencial
lhe faltava, e sentia-se grata; mas cumprir as
mesmas regras um dia após outro, até que as
pudesse aceitar como rotina natural, era algo
não muito pacífico no seu íntimo. (Às vezes só
mesmo a diabetes para disciplinar almas
anárquicas.)
Fosse, no entanto, Sebinho a criatura
mais difícil de gerir por Cirinha e Jandira dentro da Casa de Maria-Preta! Bem podemos
imaginar invejas, ciúmes, animosidades várias, melindres, umas vezes latentes, outras
vezes declarados; bem podemos imaginar crises de raiva, de carência afetiva e sexual, de
despeito; bem podemos imaginar revoltas,
umas surdas, outras ruidosas. Todavia, como
quem dá pão também dá, ou deve dar, educação, nada fazia desviar Jacira do grande objetivo de educar. No final de tudo, era sempre a

avó Cirinha – a vóvó Cirinha.
Porém o interesseiro Pilão não consegue entender o desinteresse; vai daí, num dia
outro de bebedeira e de influenciação psíquica
pela raiva muda de Monhé, foi disparatar para
a porta da Casa, num escândalo para muitos
ouvintes álacre, mas de irritação para Cirinha
e vergonha para Sebinho. Passado o momento
de carnaval fora de época, Sebinho chorou de
uma vez as muitas vezes que o devia ter feito e
não fizera. O choro lavou-lhe a alma e o discernimento e compreendeu claramente que
viver ao vento dos dias era viver sem rumo.
Tinha que traçar caminhos, definir metas.
Em outro ponto da cidade, os zeladores
dos homens esforçavam-se por que Monhé
aquiescesse viver com a verdade, para bem da
sua saúde mental. Certo, a sua companheira
teria de ser preparada para aceitar o inalterável, ainda que a contragosto, mas Monhé teria
também de com humildade e sem subterfúgios
confessar-lhe o erro e
pedir-lhe perdão, porque é algo devido a
quem se fere os sentimentos e as aspirações legítimas. E tem
que estar-se preparado para que o outro
não consiga perdoar.

XIII

um e outro lado do Atlântico. Sinal de que de
algum modo crescemos, pois deixamos um mar
fechado para nos abalançarmos a um mar
Porque está um João de Siena feito es- aberto.
critor a partir do além?
João é um português da província de
Como mais cedo ou mais tarde todos
Trás-os-Montes e Alto Douro, que um dia eminos damos conta de que não escapamos às
grou para Itália e se notabilizou em Siena
inexoráveis leis de Deus, como a de progresso,
(notabilidade relativa, entenda-se). Ficou, à
acabamos por aceitar que temos mesmo que
época, como João de Siena – e o mais se verá.
alterar comportamentos se queremos paz. E
Conto esta história, que aparentemente depois o amor. E capacitamo-nos de que só o
nada tem a ver comigo, porque independente- trabalho em favor do próximo é favorável a nós
mente dos lugares geográficos os mais diversos mesmos.
a ela trazidos, as personagens foram, como
Jacira já assim o entendeu. Como tamvimos, cidadãos do império romano, ao tempo
bém o entendeu uma daquelas que numa aldele, com um denominador comum, que não
deia ignota de Portugal vive com uma filha e
somente o de serem romanos.
uma vaca, como num presépio. (Palpita-me que
E estiveram não só uma vez em Itália. esta é uma outra história.)
Nós. Conhecemo-nos bem, todos estes, e ouArvi também está prestes a entendê-lo.
tros mais, que aqui não são, ou ainda não foMais os tormentos da atual erraticidade e fica
ram, referidos.
pronto a assumir a mudança.
Já todos os deste grupo podíamos estar
E já vimos Sebinho a transformar-se.
melhor, mas somos estirpe das mais reles. Somos daqueles espíritos obstinados que só à força de muitos sofrimento e tempo nos vergaAh!, pois, e o Sericotico.
mos. Não me atrevo a dizer que somos resto da
raça adâmica, mas que aqui chegamos réprobos de um qualquer mundo afigura-se-me pleÓ romance de esperança!
no de sentido.
Ó cantos de amor que experimentam
Também conhecemos a Grécia, também nas almas a tonalidade que melhor se lhes
conhecemos o judaísmo… E desde que as his- adeque!
tórias de Portugal e do Brasil andam aliançadas, não nos são estranhas as paisagens de

O Homem, Ser Integral—

Dimensão Sexual

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a sexualidade do seguinte modo: “A sexualidade
humana forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspeto do
ser humano que não pode ser separado de outros aspetos da vida. A sexualidade não é sinónimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É uma energia
que motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas.”
Energia: a palavra-chave! André Luiz, Espírito, em Ação e Reação, cap. 15, diz-nos: “Examinado
como força atuante da vida, à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatómicos à atração dos astros porque, então, expressará força de amor, gerada pelo amor infinito de Deus.”
Ora, como bem diz Walter Barcelos em Sexo e Evolução, 2.4, “A energia do sexo, expressando força de amor gerada pelo amor infinito de Deus, tanto existe na lei de atração entre os elementos químicos
quanto no magnetismo planetário de atração, que dá harmonia aos mundos no espaço cósmico.”
Na mesma obra e capítulo retrocitados de André Luiz esta energia que se manifesta no sexo voa
mais alto: “E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus
tutelados na Terra, para fecundar de luz a nossa mente, com vistas à divina ressurreição, não será, na
essência, esse mesmo princípio, estampado no mais alto teor de sublimação?”
Posto isto, facilmente verificamos que esta coisa do sexo e da sexualidade não é coisa banal. Diz
ainda a Organização Mundial de Saúde: “A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e
interações, e por isso influencia a saúde física e mental.” Cautela pois, então. Manoel P. de Miranda, Espírito, pela pena de Divaldo P. Franco, no preâmbulo de Sexo e Obsessão adverte: “Vive-se, na Terra, a
hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genética onde
se sedia. Naturalmente, o pensamento é força atuante e desencadeadora da função sexual. Reduzir o
indivíduo apenas às imposições reais ou estimuladas do sexo em desalinho, conforme vem acontecendo,
é transformá-lo em escravo de uma função pervertida pela mente e atormentada pelas fantasias mórbidas.”
Diz mais: “O sexo não foi elaborado para o prazer vulgar, senão para as emoções superiores na
construção das vidas, ou para as sensações compensativas quando amparado pelas dúlcidas vibrações
do amor, mantendo a afetividade e a alegria de viver.”
Como escreve Zalmino Zimmermann (Perispírito, cap. XVII – Perispírito e Sexualidade) “A
nota caraterística da sexualidade é a sua bipolaridade, embora nos primórdios da jornada evolutiva, até
que ela se definisse, tenha o princípio inteligente, na construção do instinto sexual, passado pelos ciclos
do hermafroditismo e da unissexualidade.
A bipolaridade desenvolve-se à medida que o princípio inteligente cresce em aquisições, comparecendo definitiva na dimensão hominal, a serviço, então do sagrado processo reencarnatório.
Mas se essa bipolaridade manifesta-se entre os encarnados, marcando a distinção entre homens e
mulheres, há que se atentar para o facto de que, na dimensão espiritual, a realidade é outra.”
Duas notas a reter. Primeira, o desenvolvimento da bipolaridade para o fim útil e necessário do processo reencarnatório; segunda, a realidade outra da polaridade na dimensão espiritual.
A respeito destas notas, duas lições. Uma, de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, item 202: “Os
Espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir
em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com
isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que

sabem os homens.” Outra, de J. Herculano Pires, Mediunidade: “Sabemos hoje com segurança que a
sexualidade é um sistema de polaridade não adstrito à forma específica do aparelho sexual. Na verdade,
a sexualidade é a fonte única dos dois sexos, o masculino e o feminino. Para a mudança de sexo na reencarnação, em face da necessidade de experiências novas no plano evolutivo, basta a inversão de polaridade na adaptação do Espírito ao novo corpo material. Essas inversões se processam no perispírito,
como ensina Kardec, pois é este e não o corpo o controlador de todo o funcionamento orgânico e fisiológico do corpo material.”
Citando ainda Zalmino na obra atrás referida: “Se a alma, como se viu, não tem sexo, assumindo a
masculinidade e a feminilidade físicas, de acordo com o seu projeto evolutivo, é certo, também, que essas posições, a não ser em casos de expiação ou prova, tendem a refletir os caraterísticos ativos ou passivos, que estão a definir sua individualidade no estádio em que se encontre.” E remata: “… com a alma
integrando em si, após milénios de burilamento, as qualidades inerentes à masculinidade e à feminilidade, desenvolve-se a multipolaridade afetiva que vai uni-lo, cada vez mais, a todos os seres da Criação.”
A este propósito, Jorge Andréa, em Forças Sexuais da Alma, subcapítulo Núcleos Psi-Sexuais e
Correlações com a Zona Física, teoriza que “ As forças sexuais do ser, [pelos conceitos expostos,] existem tanto no homem quanto na mulher, no psiquismo de profundidade, de modo duplo, bissexual, integralizado. À medida que nos aproximamos da periferia da estrutura psíquica, essas forças sexuais tendem a dividir-se e a se expressarem na tonalidade de sua própria necessidade (construção evolutiva) na
zona consciente; porém, na profundidade, quanto mais para o centro da alma, no inconsciente puro, mais
unida, mais integral, de carga completa, bissexual.”
Energia! Energia que primariamente em nós se manifesta como instinto sexual.
Walter Barcelos (Sexo e Evolução, 22.9) estabelece as seguintes fases evolutivas do instinto sexual:
Desejo: forte atração do instinto sexual entre o homem e a mulher, sem a existência da afeição;
Posse: é a união sexual entre o homem e a mulher, onde o desejo já está acrescido da afetividade;
Simpatia: é a permuta de afeição sincera, profunda e permanente entre duas almas. É a afinidade de
ideias, sentimentos e ideais de almas que se atraem e se combinam;
Carinho: desdobra o seu sentimento amoroso e sincero, com toda a ternura, delicadeza, cuidados,
zelo e respeito com a pessoa amada, não somente quanto às necessidades físicas, mas principalmente quanto às da alma;
Devotamento: nesta posição, o homem e a mulher procuram levar ao cônjuge e à equipa doméstica
os bens inapreciáveis da alegria, da paz, da boa vontade, do conforto material e espiritual;
Renúncia: é a afeição santificada, e a alma está enriquecida pela luz do entendimento;
Sacrifício: é a renúncia profunda da alma que coloca todos os valores do coração a serviço dos semelhantes, para construir a felicidade de todos.
Em que fase evolutiva nos encontramos? Cada um o saberá.
Mas nesta energia do sexo, expressando força de amor gerada pelo amor infinito de Deus, “os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam , gradativamente,
ao império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma
imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma, entre si, alimentando-se reciprocamente, através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da Criação Infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse
género de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns
minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da Espiritualidade Superior. Diante dos fenómenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração
amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. - (Missionários da Luz,
cap. 13)”
A. Pinho da Silva
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