Boletim Informativo
Associação Cultural Espírita Mudança Interior
http://acemi.pt

Julho 2016 | Ano 10 | Número 103

Nas teias complexas da fé
Margarida Azevedo

É hábito culpar o consumismo de tornar longínquas as tão necessárias atitudes emancipadoras da fé, garante único da
entrada no Reino de Deus. Ele é a pedra no sapato, o agente malvadão, laxista, ao serviço da volúpia, a vertente mais
desprezível da natureza humana. Pelo menos é assim que pensa o senso comum: o luxo é pecado e a pobreza é a virtude que
conduz à fé, e sem fé não há céu beatífico.
Sacrificada no altar da luxúria, dizem, a fé apaga-se ou é-lhe reservado um lugar de segunda categoria no rol das
importâncias do complexo pensamento humano e respectivas acções. Porém, o factor religioso jamais abdicou da riqueza e
da sumptuosidade, as quais sacralizou, ao longo dos séculos, sob o pretexto de conferir ao templo o estatuto de casa dos
deuses/de Deus aos quais/a Quem tudo o que de mais rico deve ser ofertado. E não podia ser de outro modo. Sempre foi
considerado que o que é rico na terra é caminho promissor para o outro mundo.
Enredado nos valores terrenos, o ser humano equiparou o que de mais precioso existe na Natureza com o que é suposto
existir no céu. Este tem sido imaginado como um mundo de delícias e ociosidade, prazeres infindáveis, uma sensualidade
indizível, enfim, tudo o que de mais possamos definir como a antítese do objectivo da fé: a certeza de uma boa colheita após
uma vivência ética dedicada à partilha. O mundo dos deuses ou o céu é o lugar da perdição, numa palavra. Desta forma,
singrar na fé nunca foi o mais importante. O que a fé dá é que foi decisivo para as supostas venturas celestiais. E a fé tem
dado muito.
O Cristianismo pregou o desprendimento dos bens terrenos. Oh! Fantástico. Mas simultaneamente refinou essa tese ao
defender que os mesmos deviam ser entregues a Deus, ou seja, às igrejas, no seguimento das práticas religiosas pagãs, sem
alterar uma vírgula.
Com isto, o ouro com que se revestiram as estátuas e as imagens nos templos, a faustuosidade dos mesmos e a arrogância
dos seus celebrantes, paramentados de igual modo, têm sido o rosto da manipulação da fé. Assim, jamais faltou quem dela
cinicamente usasse e abusasse, aprisionando-a na crendice e na superstição, tornando cobiçada a casa dos deuses/de Deus,
transformada em tesouro mais que em casa de oração.
O episódio da expulsão dos vendilhões do Templo, por Jesus (Mt 21:12-13; Mc 11: 15-17; Lc 19: 45-46; Jo 2: 13-16), é o
exemplo de que aquilo que o dinheiro compra não pode coexistir no espaço da prece. Os negócios terrenos nada têm a ver
com matéria de fé, e os templos não são centros comerciais. A expulsão tem também o sentido de que nem tão pouco se
deve deixar aproximar as riquezas da área envolvente do Templo. Jesus não está a condenar a actividade comercial em geral,
mas sim naquele espaço específico. Por outras palavras, a fé é caminho para outras realidades e o templo o espaço
privilegiado para as mesmas.
Os tesouros, acumulados nos templos ou não, entre traças e ferrugem e atractivos para os ladrões, contra os quais Jesus
alertou (Mt 6: 19-20; Lc 12: 33-34), foram, pelos grupos religiosos, utilizados para comprar favoritismos, influências, criar
redes de corrupção. Nunca estiveram ao serviço de causas nobres, por mais que o queiram afirmar, ou então estiveram na
directa proporção de quem dá um chouriço em troca de um porco gordo. Eles podem estar lavados pela fé que os dá, na
ingenuidade de assim ganhar o céu, mas estão manchados de sangue no uso posterior pelas organizações religiosas.
O ritual é precisamente isso. A água ou o vinho são servidos pelo celebrante, em nome dos deuses/Deus, em taças do mais
fino ouro, tal como o vinho nalguns ritos cristãos. O ritual, como se sabe, pretende ser uma representação mimética de algo
muito importante que aconteceu em tempos idos, relembrando-o, é portanto um trabalho de memória, transportando os
crentes para outro espaço, outros valores, outros significados, outras forças. No conjunto, são os elementos manipuláveis
pela hipocrisia, inculcando no crente a ideia de que a oferenda o transporta a esse mundo. O factor religioso implementou no
coração humano que esse mundo será tão mais generoso quanto a oferenda for generosa.
Por outro lado, a fé tornou-se egoísta, porque indiferente ao mau uso da oferenda e ao serviço do enriquecimento dos
templos. Desenvolveu um sistema de trocas do tipo “eu dou para que tu me dês”, ou “eu dou porque acredito na tua força
desmedida”. Esta prática tem feito parte de uma forma de perspectivar a religião como algo que se impõe ao
homem/mulher, um artifício ou um postiço pela forma como tem descriminado os crentes: os mais ricos teriam
supostamente um lugar entre os deuses/Deus que estaria completamente vedado aos pobres. Por outras palavras, os pobres
eram duplamente marginalizados, míseros na terra e no céu.

Esta forma de fé dispensa grandes ideais de vida religiosa. No caso do Cristianismo dispensa o trabalho introspectivo de
modificação interior, propósitos de santificação bem como o tornar factíveis princípios teológicos conducentes a uma
vivência religiosa libertadora. Por exemplo, ir a uma romaria em honra de determinado santo é visto por muitos como um
acto de fé, mas na maior parte dos casos trata-se de uma prática supersticiosa com o objectivo de exorcizar um mal.
Ora, para lá daquilo de que somos portadores intrinsecamente, bem como de todas as práticas exteriores de fé, torna-se
imperioso que a religião eduque num rumo verdadeiramente emancipador, isto é, para a não dependência. Isto significa
que é fundamental tomar consciência de que também se aprende a ter fé. A religião está a confrontar-se com essa
realidade. Já não pode dar primazia ao aspecto ideológico, mas sobretudo a um projecto de libertação. Ter uma religião
não é possuir uma ideologia como quem pertence a um partido político, mas seguir uma via com a qual o crente se
identifica por exclusão de todas as outras, porém sem as rejeitar e respeitando-as. Ter uma religião é aderir a uma
discursividade que coloca o crente desperto para a realidade, e não na espectativa do surgimento de um ser que a
qualquer momento pode aparecer e fazer eclodir uma nova ordem no mundo. O pensamento religioso não é o
pensamento mágico, nem os profetas são ilusionistas. Como é que isto é possível? Através de uma educação religiosa
vocacionada para a experiência pessoal, as vivências culturais dos crentes, os seus objectivos emancipadores, a forma
como emerge a sua fé.
O Espiritismo vai mais longe. Encara a fé numa duplicidade humana e divina, isto é, a fé não é religiosa. Isto significa que
o nosso equilíbrio passa pelo bom uso das duas vertentes, a saber, o humano da nossa vivência terrena, mas
simultaneamente o espiritual, sem pitafes dourados nem indumentárias complexas. Isto não significa que os condene,
mas tão simplesmente que os considera desnecessários e obsoletos.
Por isso a fé é uma força que nos leva a agir deste ou daquele modo, é um impulso inexplicável. Mas não é uma força
salvadora. A salvação só se consegue mediante a prática da caridade. Esta tese tem a sua raiz no pensamento paulista, o
qual transfere a caridade para um lugar de uma superioridade de tal ordem de grandeza que implicaria sermos outros
para a compreendermos. (ver O Evangelho segundo o Espiritismo, caps. XV, XIX).
Qualquer homem/mulher pode dizer-se cristão/ã ou budista, simpatizar com os seus aforismos ou as temáticas de
perícopas que lhes são atribuídas. Contudo, seguir cada um dos profetas de uma forma livre e emancipada, mediante uma
posição crítica e altruísta, tal proeza já não é para qualquer um. Jesus e Buda falaram para o mundo enquanto o conjunto
de todos os seres humanos, superaram o Judaísmo e o Hinduísmo de então, respectivamente, fazendo cada um da
religião o ponto de partida para voos mais altos, isto é, a transposição das barreiras ideológicas segregadoras, convidando
todos os homens e todas as mulheres para o banquete da Paz universal.
Se tomarmos como referência o Novo
Testamento, deparamos com o binómio
seminal Baptista e Jesus. Caminham
paralelos, remetendo-nos para a grande
questão do arrependimento e do amor,
respectivamente. Já em S. Paulo, entre a fé,
esperança e caridade (nalgumas traduções
amor (1), o que é mais abrangente e
correcto), a maior é a caridade, não a fé
nem a esperança, o que, no que diz respeito
à fé, é bastante curioso.
Aprendemos que a fé é remetida para
segundo ou terceiro plano, em detrimento
de uma praxis vista como o modo como
exteriorizamos uma vivência interior,
tornando-a quase desnecessária ou mesmo
silenciando-a. Faz todo o sentido. Fazer o
bem não implica a fé, mas a fé sem a prática
do bem é nula.
Parece que a fé tem muito que caminhar.
Não é o mundo que a faz perigar, mas antes
a sua fraca afirmação da gratuidade, a
ascensão a um nível axiológico que encare
Deus como libertador. Ainda temos pouca
fé.

Sabemos que nos momentos complexos ela está lá, está sempre presente. Nesses momentos desenvolve a coragem e uma
força incomensurável. É o tão característico grito de fé que tanto espanto nos causa, e que nos momentos em que tudo
parece desabar algo se ergue a partir do nada. A fé é o nascer de tudo no meio desse nada.

Ainda não somos Abraão. Quanto a isso ainda estamos na outra galáxia. Mas somos transporte de uma Força sem nome
nem imagem, ausente do nosso aparelho conceptual, que tem um Reino e que exige apenas o Bem para lá entrar. Não é
apenas espectacular chegar à noção dessa Presença, é espantoso como falamos Dela, assim como é bela e grandiosa a Sua
Revelação. A fé tem aqui o seu terreno fértil, mas somente quando estiver emancipada de crendices e da ilusão de poder
onde ele definitivamente não está.
É inútil dizer que o mundo está em convulsão. Nunca deixou de o estar. O humano é um ser de problema e o nosso
humanismo ainda não subiu aos degraus mais altos da tolerância, nem da cegueira do deslumbre. Ainda não estamos cegos
de luz, mas de ignorância. Desconhecemos o deslumbramento da fé que transporta montanhas. Quando pronunciamos a
palavra fé, o que dizemos concretamente? Algo desconhecido, mas é preferível o incómodo da ignorância ao abismo da
falta de um referencial como aquele a que chamamos Reino de Deus.

1. Do gr. Ágape: afeição; amor fraternal; objecto da afeição; no pl. Ágapes, refeições fraternais dos primitivos cristãos.
As Testemunhas de Jeová traduzem por amor.
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Emancipação da alma: o sono e os sonhos
Filipa Ribeiro

Sabemos que somos espíritos a ter experiências corporais, mas muitas vezes a rotina, a ausência do
hábito da meditação ou pequenos e grandes desafios da vida fazem-nos esquecer isso. Em
determinadas circunstâncias, o espírito é, em parte, liberado do corpo físico. Neste artigo, vamos
abordar uma das diferentes formas em que essa liberação se dá: o sono e os sonhos.
Quem dorme é o corpo físico. Todos sabem que o sono é extremamente importante para reconstruir
as forças físicas, mas já pensou no que acontece com o espírito quando você não está acordado(a)?
Durante o sono, o espírito desprende-se parcialmente do corpo físico. É uma forma de emancipação
da alma. Para onde vamos? O que vamos fazer? Com quem estamos? Estas são questões muito
importantes. Enquanto acordados, escolhemos os lugares que queremos visitar, as pessoas que nos
acompanham e as actividades que desejamos executar. Durante o sono, acontece algo semelhante.
De acordo com os nossos interesses e aspirações, nós escolhemos os lugares a que vamos, os
espíritos que nos rodeiam e as actividades que faremos juntos. Assim, há pessoas que aproveitam as
horas de sono para aprender e servir, para se reconciliarem com desafectos e para redescobrir os
entes queridos que partiram para o outro lado da vida ou para receber tratamentos nas estações de
amparo na espiritualidade. Outras pessoas procuram prazeres materiais de todos os tipos, seja
espiritualidade ou no plano material. Se fuma, vai procurar alguém que fuma; se se quer drogas,
álcool ou sexo, é-se acompanhado por espíritos que apreciam esse mesmo tipo de ‘prazeres’.
Quando acordamos, muitas vezes temos lembranças mais ou menos claras de experiências ocorridas
durante o estado de emancipação da alma. É isso que são os sonhos, aos quais muitas pessoas
atribuem um significado místico. Os sonhos são o registo, uma vezes ordenado outras nem tanto, dos
lugares que visitámos, dos nossos companheiros e das actividades a que nos temos dedicado. O
cérebro humano não tem a capacidade de lembrar com riqueza de detalhes todas as experiências que
temos em desdobramento, mas o mesmo acontece no estado de vigília, ou seja, acordado. Achamos
que quando estamos acordados vemos tudo, mas não é bem assim. O nosso cérebro é mutuamente
influenciado pela sociedade, os nossos sistemas de recompensa, a linguagem electroquímica muda e
recria-se constantemente. O cérebro capta uma pequena parte da informação que a realidade nos
oferece, faz uma espécie de simplificação e é assim que vivemos. Acontece o mesmo durante o sono
e com os sonhos também. O cérebro, como material denso, não é capaz de reter as informações
recebidas no plano espiritual, a não ser em circunstâncias excepcionais. Que situações são essas?
Talvez a espiritualidade amiga queira passar-nos uma mensagem e actua sobre os nossos centros de
força para tornar as lembranças mais vivas; talvez a experiência tenha sido tão marcante que ficou
gravada muito intensamente na memória; talvez haja a possibilidade de aprendermos a lembrar os
sonhos. Uma coisa é certa: a maior elevação moral, a maior capacidade de emancipação e lucidez
durante o desdobramento e a capacidade de recordar ou adivinhar o tipo de experiências durante o
sono. Os interesses mundanos e adições de todos os tipos são correntes que prendem ainda mais as
ligações entre o físico e o espiritual, permitindo uma liberdade muito limitada e, muitas vezes, não
utilizada para a elevação da alma.

Então, como podemos prepararmo-nos para, nas horas de sono, procurar lições e tarefas enobrecedoras? A
viver e a dormir para o bem. Durante tempos de revelação, temos os mesmos fins que temos durante a
vigília. Diz-nos André Luiz: "Quando encarnados, na Crosta, não temos bastante consciência dos serviços
realizados durante o sono físico; contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens
prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, diante de semelhante género de tarefa, certo
efectuariam as conquistas mais brilhantes, nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos
envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria vale-se, inconscientemente, do repouso nocturno para
sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos
longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual,
verdadeiramente sentida e vivida."
O sono é um acto médico e psicológico. Desde os anos 50, temos conhecimento dos estados do sono,
programados numa sequência temporal relativamente previsível em cada noite e, aparentemente, controlado
por sistemas neuroquímicos diferentes, mas interrelacionados. Podemos estudar as etapas do sono humano
através de vários meios, desde logo a electroencefalografia (EEG).

Desde que nos deitamos, passam 5 a 10 mins para dormirmos- a latência do sono. O início do sono ou
sonolência é a 1ª etapa, na qual se dá o desvanecimento do ritmo alfa da EEG; movimentos oculares lentos e
amplos; O estado de alerta e sua manutenção dependem da Formação Reticular Activadora Ascendente,
essencial para a iniciação e manutenção do estado de alerta, para alertar ou concentrar a atenção, para a
associação perceptiva e introspecção dirigida. A deterioração da função do sistema reticular ascendente pode
estar associada à anestesia e aos estados comatosos. As mesmas vias funcionam no sentido inverso córticosubcortical na mesma função activadora. Por exemplo: quando estamos ao volante numa auto-estrada e
fazemos um esforço brutal para não dormir, embora estejamos com muito sono, é Formação Reticular
Activadora Descendente que está activada. Durante algum tempo, pensou-se que seria aqui o centro do sono,
mas actualmente julga-se que o mais provável é que não haja um único centro.
Já os traços das memórias dos sonhos são muito evanescentes. Ainda que os sonhos ocorram na fase REM, a
actividade mental ocorre em todas as fases. A fase não-REM é mais fracamente recordada. Estudos com
privação selectiva de sono REM mostraram que, até 16 dias, não se dão distúrbios psicológicos importantes,
ainda que hajam evidências fisiológicas de que o REM é necessário. Mas há outros estudos que dizem que a
suspensão do sono REM provoca distúrbios emocionais, como ansiedade e irritabilidade, concluindo que
sonhar é necessário para a saúde mental e associaram aspectos dos sonhos a quadros psiquiátricos.
Portanto, ainda que em termos neurológicos, se desconheça o mecanismo e a finalidade de dormir, já Kardec
nos diz: “o sono é a porta que Deus lhes abriu para irem ter com os seus amigos do céu”, lembrando que
todos os nossos esforços de crescimento espiritual trazem-nos a felicidade e a certeza de que estamos a ser
amparados por um bom Pai.

Direitos dos Animais
António P. Silva

Este é um artigo de opinião. Vale, portanto, aquilo que um artigo de opinião pode valer.
Pode ser relevante também, para a correcta interpretação do artigo, referir que assino por convicção as
petições para acabar com as touradas e que evito pisar formigas e quaisquer outras criaturas que se
movimentem a esse nível.
Por isso, tal como muitos dos meus amigos, comove-me o trato de irmão que Francisco de Assis dava ao
lobo, por exemplo. Mas comove-me ainda mais que o mesmo Francisco, quando os companheiros da
aventura religiosa dormiam a sono solto, fosse verificar, um a um, se estavam devidamente agasalhados
com os arremedos de cobertores que teriam. E comove-me porque sendo incomensuravelmente mais
importante um ser humano que um animal, é mais difícil amar um ser humano do que um animal. Vá lá
saber-se porquê.
Gostamos muito de animais, e defendemos os seus direitos (que os têm), e quando levamos a questão a
peito até deixamos de comer carne – mas fica legítimo, e pertinente, perguntar se temos os mesmos
respeito e consideração pelos hominais.
Se calhar em abstracto até que somos amigos, generosos, cordiais, com amor e paciência sem limites; o
que importa interrogar é se somos assim com o ser concreto que é discordante do que somos, do que
pensamos, do que sabemos e acreditamos.
Será aqui, neste ponto difícil do relacionamento humano, que a nós, já capazes de sentimentos
levemente tingidos de nobreza, nos fica instintivamente mais fácil canalizar o amor para os animais, que
não são discordantes do que somos, do que pensamos, do que sabemos e acreditamos.
(Para o cãozinho que temos e nos olha nós somos deus: a concordância é plena; como só pensa
fragmentariamente, não há contradita; como não fala a nossa linguagem, não há possibilidade de conflito
quanto ao que sabemos e acreditamos. Uma maravilha.)
Mas, atrelada à questão da defesa dos direitos dos animais, que em si é boa, vem a hipocrisia do falso
amor e da falsa moral, ou melhor, vem uma inversão de valores. Se se dá como direitos aos animais os
direitos que se negam aos humanos, isso é correcto sob que ângulo? Não que se os deva negar aos
animais para os afirmar aos homens, mas é absurdo que se os neguem aos homens e os afirmem aos
animais.
Que legitimidade, por exemplo, a do activista que condena a eutanásia nos animais e a aprova nos
humanos? (E, já agora, que coerência a do radical que vocifera contra os sapatos de pele de cobra e não
deixa de usar sapatos de couro? Acaso um bovino vale menos que um réptil?)
Quantos já entenderam Francisco de Assis? (Para não falar em Jesus de Nazaré.)

Haja bom senso e, sobretudo, respeitando os animais dê-se aos hominais o que lhes é devido, porque
“Há, entre a alma dos animais e a do homem, tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus.” (LE
597-a))

Voltar para Casa
Graça Magalhães
“Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará” João 8: 31 - 31

Vou falar-vos da história de um cavaleiro que se considerava muito virtuoso, amável e delicado. Matava
dragões e salvava lindas donzelas em perigo, mesmo quando elas não queriam ser salvas. Com o resultado
das suas conquistas oferecia à sua esposa e ao seu filho castelos e cavalos. A sua armadura brilhava tanto que
quando ele partia para uma batalha parecia um sol a brilhar. O cavaleiro adorava admirar a sua bela armadura.
Não conseguia ouvir a ninguém e quando não estava em cruzadas ou a admirar a sua armadura, estava a falar
das suas proezas, das suas histórias.
Um dia descobriu que não conseguia despir a armadura pois ela tinha enferrujado. Nada nem ninguém
conseguia libertá-lo.

O cavaleiro acabou por perceber que fora o medo que levara a sua mente a construir aquela prisão e que ele
criara a necessidade artificial de ir para as batalhas para provar que era um cavaleiro virtuoso, amável e
dedicado. A sua necessidade de reconhecimento dos outros criara a armadura: não conseguia alimentar-se
sózinho, nem mexer-se.
Inicia, então, o caminho da verdade, o caminho da sua própria salvação: aprender a gostar de si próprio, a partir
do auto - conhecimento. Nesse caminho, ele teria que entrar e descobrir como sair de três castelos: o castelo
do Silêncio; o castelo do Conhecimento e o castelo da Determinação e da Coragem. O caminho era íngreme e
estreito.
Primeiro houve a aprendizagem de sair de si próprio e da descoberta que os cenários criados pela sua mente
em relação a si próprio, aos outros, às situações, à vida, nada tinham a haver com aceitação. Eram meras
expetativas criadoras de dor.
Depois chegou ao castelo do silêncio, onde o cavaleiro estabeleceu contato com o ser profundo. Descobriu que
todas as ocupações que tinha e que considerava serem muito úteis, não eram mais do que uma forma que ele
arranjara para não se sentir só. Percebeu e sentiu a dor e a solidão que semeara naqueles que o rodeavam.
Descobriu que tinha necessidade de muito falar por medo e pela primeira vez sentou-se quieto e escutou o
silêncio. E … o cavaleiro chorou muito pela sua família!

Depois veio o castelo do Conhecimento, onde ele tomou consciência da sua própria inconsciência e da
transferência da sua própria responsabilidade para os outros. Novamente as lágrimas lavaram o seu coração
quando ele percebeu que confundira necessidade com amor. Criara a ideia de que tinha que mostrar que era
melhor do que os outros: a ambição não o deixara conhecer o seu próprio potencial. Ele sempre fora bondade,
amor, compaixão, inteligência e altruísmo, mas não se reconhecia assim e por isso tinha necessidade de fazer
coisas que o mostrassem como virtuoso.
Descobriu que só se consegue amar os outros na medida em que nos amamos a nós próprios.
Passou ao castelo da Determinação e da Coragem e conheceu a fonte ilusória dos seus medos e das suas
dúvidas, vendo-se obrigado a colocar em prática o que descobrira acerca do seu verdadeiro EU.

Por fim chegou ao cume da verdade: tudo o que era fonte de segurança até ali era falso. Para sair da prisão,
era necessario largar tudo. A decisão era sua.

Largou, então todos os juízos de valor que fizera até ali contra tudo à sua volta, aceitando a
responsabilidade pela própria vida: quando descobriu o poder verdadeiro sobre a sua vida, deixara de ter
medo.
Um novo entendimento nascera, assim como a alegria, e ele nunca mais voltaria a colocar uma armadura:
ele era amor.

Esta é a história do livro ‘O Cavaleiro da Armadura Enferrujada’ de
Robert Fisher e é a base da nossa reflexão.
No teatro, na Grécia Antiga, os atores utilizavam máscaras que
revelavam as caraterísticas das personagens: olhar para a máscara
era o suficiente para se identificar a personagem, a persona.
Construímos a persona (máscara), a personalidade, na adaptação
que fazemos em relação ao mundo externo: Espírito que somos,
nascemos numa determinada família, integrada numa cultura e em valores específicos, com uma forma
singular de viver e de ser e criamos a imagem que se adapta a esse meio. Assim, a personalidade é o que o
Espírito constrói nesse processo de adaptação e que garante a vida em sociedade: é o que o ser imortal
mostra, torna público. A persona ou máscara é o meio pelo qual o Espírito se revela, mas o Espírito que
somos é muito mais do que a persona.
Na relação da criança com os pais inicia-se o processo de adaptação: o bebé quer agradar ao pai, à mãe,
aquele que lhe garante segurança, calor, proteção, amor. Depois a criança vai para o infantário e o meio fazlhe novas exigências: a educadora, os pares, os cuidadores têm novas expetativas e a criança realiza novas
adaptações de modo a sentir-se acolhida e acarinhada. O tempo passa e o adolescente descobre novos
mundos, novos desafios, procurando dar as respostas ao meio que lhe conferem o reconhecimento dos
outros e a construção da sua identidade como pessoa. A profissão, os amigos, o clube desportivo em que
está integrado ou a perspetiva religiosa a que se filiou levam a viver papeis sociais específicos.
Com o tempo o indivíduo vive em função da persona construída e pode acontecer que se esqueça que ele
não é essa persona. Quando a necessidade de sucesso, da valorização dos outros reprimiu o seu ser
verdadeiro e foi construída uma armadura rígida, fria, distante, que ele acreditou que lhe daria proteção e
segurança, há um vazio que se instala, mas que logo é atabalhoadamente preenchido com muitas
ocupações. Os papeis que representa parecem ser tão louváveis (o bom esposo, o bom pai, o bom médico, o
bom expositor ou doutrinador espírita…), na sua convicção nada há para mudar no seu mundo interno: as
mudanças urgentes estão no mundo externo, naqueles que praticam o mal, que ostensivamente são
corruptos, desrespeitadores da vida social!

Parece não haver espaço para o despertar!
Mas, a Vida é sábia e faz acontecer
precisamente aquilo que é verdadeiramente
benéfico: surgem as deceções, as
incompreensões,
as
catástrofes,
as
doenças… mecanismos de alerta para que
o ser ignorante da sua natureza divina,
possa adquirir consciência da sua própria
mendicância e decida-se a partir em
viagem à procura do seu Ser verdadeiro.

Não será uma decisão fácil, dado que os outros passarão a ver apenas os papeis representados e a confundir
o Ser com esses papeis. Não terá a compreensão e a aceitação social e só a determinação e a coragem
permitirão completar com êxito tão árdua viagem.
A necessidade de sair da prisão constrange o indivíduo à audácia do questionamento sobre o sentido da
própria existência e inicia-se a jornada solitária da auto – descoberta, para que os tesouros guardados possam
libertar-se e transparecer nesses papéis que fazem parte da vida em comunhão com os outros.
Dia chega em que o Espírito já não aguenta o sufoco da armadura, que entretanto enferruja, e a Vida convida
ao retorno a Casa.
Apesar da sua importância não basta ter
conhecimentos teóricos! Urge a realização do
processo interno de descoberta de Deus na
intimidade do Ser, utilizando a própria consciência! O
roteiro, o Caminho a percorrer é o Evangelho de
Jesus, sendo em simultâneo a Verdade a descobrir!
Urge largar todos os apegos, as velhas ideias! Chega
o tempo da descoberta do amor que é a própria
essência e que precisa de ser descoberto para que
transborde e lave toda a ferrugem, todas as imagens
falsas, todas as dores semeadas, abrindo novos
horizontes.

O homem velho transformar-se-á no homem novo e
este passará a servir apenas a um Senhor: à
consciência, à sua natureza espiritual! Uma nova
alegria de viver orientará a cada Espírito e uma nova
etapa na história da humanidade se concretizará!

Suicida
M. V. Elo (1915 – 1939) / A. Pinho da Silva

Todas as vezes que me cruzo com os
que trazem no rosto um ar seráfico e no olhar uma
estranha e bela luminosidade fico extasiado.
Quando tenho um assomo de coragem e me olho,
também tenho a caridade de ser benevolente para
comigo, porque é por aqui que a caridade começa.
Porém, o sentido da realidade e uma pitada de
humor dizem bem alto que sou uma toupeira da
luz e da utilidade da vida.
Não sei nada e sou uma coisa de
nada.
E este não ser nada e ser uma coisa
de nada assenta também naquelas palavras de
Jesus que dizem que é no coração do homem que
nasce tudo aquilo que o pode infelicitar. Numa
aula recente ensinaram que o coração tem uma
inteligência própria e que envia mais informações
ao cérebro que aquelas que dele recebe. O
pensamento, em si, é neutro, mas os sentimentos e
as emoções têm carga. É certo que mentes
disciplinadas e determinadas pela vontade podem
modificar sentimentos e emoções, mas uns e
outras, com a espontaneidade caracterizadora, sem
esforço nem treino polarizam os pensamentos.
Tudo em nós, e até fora de nós, está
interligado, mas o verificável é que o campo
vibratório do coração é bastante superior a
qualquer outro, incluindo o cerebral.
Ora, se vingou no meu pensar a ideia
do suicídio, é porque no poço fundo do meu
coração era de cobardia a nascente. Não tenho que
me espantar, portanto, que me cegue a luz que
vem da outra margem do lado. As toupeiras cavam
túneis subterrâneos e por lá andam durante o dia,
só a escuridão da noite as traz à superfície. Não
suportam a luz. A luz cega-as.

- 11 obreiro da Nova Era tenho de trabalhar a área dos
sentimentos e também a da sensibilidade à beleza.
Para que possa ser um artista médium das belezas
divinas que estão espalhadas no mundo e nos
corações dos homens. (Depois de me dizerem isto
fiquei, e permaneço, apreensivo: têm de ser os
meus olhos interiores a transporem beleza para
aquilo que observo!)
Do mesmo sítio onde tem brotado o
que é mau e feio há de brotar o que é bom e belo –
e não haja dúvidas quanto à distinção entre esta
dicotomia. Não se há de chamar bom ao mau, nem
belo ao feio. E tem de educar-se os sentimentos e
deixar que o coração pense. Jesus, o Espírito que
conhecemos por Jesus, disse que era do coração
que saía todo o mal – e só mencionou o lado
negativo porque tem sido este o predominante;
mas desse mesmo coração, já educado, também
sairá todo o bem.
O amor não vem do cérebro nem é
um pensamento abstracto; o amor vem do coração
e é um sentimento concreto. O campo do sentir é
mais amplo e mais intenso do que o campo do
pensar, mas está maninho.
E então vão pôr-me a ajudante da
Siiri, que tem trabalho administrativo (vou
classificar papéis?) e gosta de abraçar e dar beijos
(e eu que não me lembro de o ter feito
espontaneamente).
(Isso de classificar papéis parece que
é ignorância da minha parte. Há por aqui
aparelhos que me deixam assombrado.)
Implica que terei de ir morar para
aquele sector – e depois terei de apanhar um
transporte para vir até ao lago.
Adeus, boa vida.

Vou ter que atravessar o lago a nado,
para que o meu coração fique menos deficitário.

*
Para que eu possa vir a ser um

continua

Nossos Direitos e Deveres
António Soares

Tem o espírito enquanto encarnado, direitos e deveres para com o seu semelhante?
A Lei de Deus é igual para todos, por isso, todos temos direitos e deveres iguais, todos partimos do mesmo
ponto, e todos temos o mesmo destino.
Servem esses direitos e deveres, para que haja uma boa convivência entre todos, para que o auxilio seja
mútuo, para que exista disciplina, e para que nos conheçamos uns aos outros. Os direitos e deveres do
homem, têm acompanhado o seu processo de evolução ao longo dos séculos, sendo que esse progresso
evolutivo tem sido baseado na instrução e no aperfeiçoamento intelectual, mas sobretudo moral.
No L.E. na questão 794 Kardec pergunta: Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas Leis Naturais, sem
o concurso das leis humanas?
“Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas
bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais.”

Como ainda somos imperfeitos, necessitamos assim das leis civis que nos regem, sendo que nessas leis estão
impressos nossos direitos e deveres para connosco e para com o nosso próximo.
Mas conforme o homem evoluí, também as leis a que está submetido, vão sofrendo alterações, começando
a aproximar-se das Leis Morais. Basta recuar no tempo e apercebemo-nos das transformações a que as leis
foram submetidas desde há séculos atrás.
É necessário pois, que cada um conheça seus direitos e deveres, mas, para que isso aconteça é preciso
educação, não só intelectual como também moral. Devemos então ter a consciência de nossos direitos e
deveres, mas devemos também perceber que os mesmos pertencem ao nosso próximo. Assim, todos nós
devemos observar o cumprimento de nossos deveres, e também de fazer prevalecer nossos direitos. Mas
então quais são esses direitos e deveres para com o nosso próximo?
Respeito para com o meio em que se vive, e com todos os seres que dele fazem parte, tratar bem as pessoas
com respeito e educação, dum modo particular aquelas que aos nossos olhos são diferentes. No fundo,
fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós.
São estas condutas (direitos e deveres) que nos transformam e nos educam, fazendo com que a vida se
torne melhor para todos, com que se criem condições favoráveis a uma convivência sadia no respeito e na
amizade, e também ajudando-nos a crescer cada vez com maior responsabilidade de espíritos encarnados
em evolução, respeitando as leis civis, mas sobretudo as Leis Divinas.
Mas temos também direitos e deveres morais para com os outros! Sim, temos obrigações morais para
connosco e para com o nosso próximo, as quais se definem como deveres (deveres morais). Assim temos o
dever como uma condição obrigatória no caminho à perfeição, sendo que o dever moral começa em nós em
primeiro lugar, pois , só assim, cultivando em nós mesmos essas obrigações morais, podemos estar
preparados para uma conduta moral correta para com o nossos próximo.

O homem que cumpre o seu dever ama a Deus em primeiro lugar, ao próximo, e depois a si mesmo.
Quer dizer que é submisso à vontade de Deus, não é orgulhoso nem vaidoso, pois ama aos outros antes
de si mesmo, e também não é egoísta, pois sabe que não é mais do que os outros, pois só amando, ele
pode ter sentimentos de caridade, de piedade e de misericórdia para com todos.
Assim, somos alertados para a nossa responsabilidade perante a vida, pois não podemos passar pela
vida de forma irresponsável, porque a obrigação moral do homem para com Deus e para com o próximo
não tem fim. Assim, o homem que não dá valor aos seus deveres morais para consigo mesmo, para com
a família, para com o próprio trabalho e para com o próximo, leva uma vida de forma inconsequente,
irresponsável, e ignorando o alerta de sua própria consciência, cava para si um poço sem fundo.
“O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do
vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós
mesmos.”

Incómodos
António P. Silva

O grande incómodo no seio do movimento espírita é este de saber se deve manter-se fiel
precisamente ao Espiritismo e expor-se à zombaria, ao apodo de fundamentalista e a outros ditos
soezes por parte dos “progressistas”, ou alinhar nos modernismos e também permitir inculturações
e ter a vaga consciência de poderem ser traidores e adúlteros.
Aqueles que introduzem os modernismos, que neste particular é um eufemismo para tolice, esses
não têm problemas de consciência porque instrumentos de um propósito deliberado, que é o de
destruir a partir de dentro, expondo no mínimo à dúvida, e no máximo ao ridículo e ao descrédito.
Os que permitem e querem inculturações, esses são apenas humanos, demasiado humanos, que
embora militem no Espiritismo ainda não se libertaram da sua roupagem mental de outras eras e
outras crenças.
Importa tenha-se presente que quem cala numa adulteração não é menos adúltero, e o “Não
cometerás adultério” se referido apenas aos relacionamentos sexuais não justificaria a inscrição na
Lei, por demasiado circunscrito. Espiritismo é a doutrina trazida pelos Espíritos, cujo corpo é a
codificação kardequiana; qualquer adulteração à doutrina é uma ferida no corpo, qualquer ferida
no corpo é uma adulteração à doutrina.
Internamente é este o problema e parece que quer-se conquistar a preponderância e a fama pelo
vanguardismo a todo o custo, sem crítica, sem critério, sem juízo. Quando muito conquista-se a
consideração dos ignorantes, hipotecando-se a consideração de Deus pela infidelidade àquilo que
se diz servir, com a agravante de que esta infidelidade pode arrastar muitos na enxurrada
destruidora.
Todavia, vencedores serão sempre a razão e a seriedade e o desinteresse e a fidelidade, porque o
Espiritismo vingará apesar dos homens, e no desencarne a consciência do que foi racional e sério e
desinteressado e fiel voará livre.

Seminário interdisciplinar discute adições
“Alcoolismo, toxicodependências e outras adições” foi o tema do seminário anual organizado pela Associação Cultural
Espírita Mudança Interior (ACEMI), no passado dia 28 de Maio, na Biblioteca de Vale de Cambra.
O tema tornou-se pertinente numa altura em que, apesar do consumo de drogas em Portugal estar abaixo da média
europeia, substâncias como o ecstasy, haxixe e heroína continuam a ser facilmente acessíveis no país, já para não falar
de outras dependências como o tabaco, álcool, jogo, comida, redes sociais, sexo, entre outras. E foi de tudo isto que se
falou num seminário que juntou oradores de diferentes áreas disciplinares. Uma das mensagens centrais do evento foi
deixada por Gláucia Lima, psiquiatra e oradora espírita: “Os padrões de consumo estão a mudar”.
Para melhor entender a origem, evolução e dinâmicas destes consumos e dependências, António Pinho da Silva,
licenciado em Filosofia e presidente da ACEMI, fez uma viagem pelo tempo e pela História, traçando um panorama sobre
os motivos, costumes e características civilizacionais que ajudam a compreender os comportamentos aditivos em
diferentes culturas. A comunicação de António Pinho da Silva salientou que padrões anormais de uso de substâncias têm
sido descritos desde a antiguidade, pelo menos desde a morte de Alexandre, o Grande em 323 a.C. provocada por anos
de grande consumo alcoólico. Também Aristóteles registou os efeitos da privação do álcool em dependentes e alertou
sobre os perigos do seu consumo durante a gravidez. No entanto, foi o médico romano Celsus que afirmou que o
consumo excessivo constituía uma doença. Uma outra mensagem inerente à apresentação feita pelo orador é que os
comportamentos aditivos, ou dependências, resultam de uma combinação entre uma substância e o meio ambiente,
seja este externo, interno ou espiritual. O orador salientou ainda que quer a dependência quer a co-dependência são
caracterizadas por um padrão apreendido de comportamentos, sentimentos e crenças que tornam dolorosa a vida da
pessoa.
Uma questão de vulnerabilidades
Depois de esclarecer que hoje em dia não se fala em vícios, mas sim em
distúrbios induzidos por substâncias, Gláucia Lima explicou como se vai
de uma mera dependência ao distúrbio, pois “temos que considerar que a
toxicodependência durante muitos anos foi considerada um problema
comportamental, mas, hoje em dia entende-se também como um
problema neurobiológico e alguns indivíduos são mais vulneráveis”. A
médica explicou a relação entre nocividade e vulnerabilidade, a qual
considera os seguintes três factores: efeitos sobre a saúde, efeitos sobre
o comportamento e capacidade de criar dependência. Por outro lado, a
oradora lembrou estudos que mostram haver “uma estreita continuidade
entre o consumo de substâncias socialmente integradas (álcool, tabaco,
drogas de clube, cocaína) e o nível que os comportamentos se tornam
disruptivos. Ocorrem mecanismos de reforço que conduzem o indivíduo a
organizar-se em torno destes objectos de prazer” (Félix, 2014). A este propósito, Gláucia Lima alertou para os perigos das
novas drogas de clube – que representam uma grande fatia do consumo actual de drogas – tais como a ketamina, ecstasy
e MDMA.
Lembrando celebridades que sucumbiram devido ao consumo excessivo de drogas, a psiquiatra diz que “na verdade,
não nos interessa se a substância é licita ou não, e sim o seu carácter de perturbação”. Alertou ainda para as chamadas
drogas permitidas, como o tabaco, o álcool e o jogo. Neste ponto, lembrou que o álcool é a substância mais nociva para
o próprio e para as pessoas à volta. Já quanto ao tabaco, Gláucia Lima falou do novo efeito do tabagismo em 3ª mão que
é o que acontece, por ex., quando um membro de uma família vai fumar para a varanda para evitar prejudicar os
restantes familiares. Mas a verdade é que, além do próprio fumador e dos fumadores passivos (aspirantes do fumo
alheio), os pneumologistas alertam que os estofos do carro e de casa, as roupas, as toalhas e os tapetes também são
contaminados pelas substâncias químicas deixadas pelo cigarro consumido em ambientes fechados, o que inflama os
pulmões das pessoas que frequentam estes ambientes. Ou seja, crianças podem estar a consumir substâncias tóxicas
quando entram num carro em que um dos pais tem por hábito fumar nele. Já quanto ao jogo, a oradora notou que este
está a ser um factor cada vez mais perturbante nas dinâmicas conjugais dos portugueses, remetendo para casos clínicos
com que tem lidado enquanto terapeuta familiar. Para Gláucia Lima, os antídotos para as dependências passam pela
espiritualidade, pelo encontrar um sentido para a vida e educação desde a infância.

O evento incluíu ainda o lançamento do livro Suicida, ditado pelo espírito Martti
Vihtori Elo, e psicografado por António Pinho da Silva. A apresentação esteve a
cargo de Ana Silva, licenciada em Línguas e Relações Internacionais. “A memória é a
prova de que não há, em rigor, passado; e como o que se chama futuro é apenas um
vasto campo de possibilidades, tudo e só é presente”, lê-se no livro, numa citação
destacada por Ana Silva, para quem o livro Suicida mostra que “nada tem um fim”.
12 passos para a recuperação
Também marcou presença a subcomissão de relações públicas do núcleo do
Porto dos Narcóticos Anónimos (NA), uma associação internacional com
recursos para a comunidade, formada por adictos em recuperação, que
fornece apoio a outros adictos que querem largar as drogas. Destacou-se a
metodologia, “não profissional”, usada por aquele grupo. A apresentação
dos NA incluiu um testemunho pessoal de alguém que, após 22 anos de
consumo de drogas, tem conseguido, desde 2000, manter-se sem consumir
qualquer tipo de droga, incluindo tabaco e álcool. “Nem tudo são rosas na
recuperação, mas esta é possível. E todos os dias acordo a sentir-me um
vitorioso, porque mais um dia em que me superei a mim mesmo e à
dependência. Consigo ser feliz todos os dias”, disse Sérgio. “Vou fazer aquilo
que possa pela minha recuperação hoje e manter a esperança no seu
processo contínuo. Só por hoje” e assim o caminho da recuperação, dia após
dia, se faz possível. Sugere-se a leitura do livro azul dos NA.
Da adição à evolução
Filipa Ribeiro, jornalista, socióloga e investigadora, recorrendo à Sociologia, à Psicologia e à Neurobiologia, explicou como a
degradação pessoal, o consumo em escalada das substâncias, a forma em que envolve o seu consumidor como uma teia
invisível que vai enredando, até ao momento em que o indivíduo, mesmo que queira, não consegue sair, sem ajuda. A
evolução, desde a experimentação até à sedução, para finalmente passar pela dependência, a temida privação, a recaída,
mas também, argumentou, a evolução. Da Sociologia, percebe-se como o contexto social e a cultura em que vivemos é
importante na decisão de saber que drogas são ou não apropriadas. Contudo, ao nível do indivíduo não se pode esquecer
os efeitos espirituais e os caminhos neurológicos relativos à adição. A adição é também uma doença neurobiológica em
que o uso repetido de uma substância corrompe e reorganiza o circuito normal de recompensa e o comportamento
adaptativo, causando mudanças neuroplásticas. Do ponto de vista emocional, as dependências têm sido caracterizadas
como distúrbios que envolvem elementos quer de impulsividade quer da compulsividade produzindo um ciclo complexo
de dependência composto de três fases: intoxicação, abstinência e antecipação. Vários neurotransmissores e
neurocircuitos estão subjacentes às alterações patológicas em cada uma destas fases. Evidência crescente sugere que as
adições comportamentais se assemelham às adições de dependência de substâncias em muitos domínios. Tal como dizia
Joanna de Ângelis, “a embriaguez dos sentidos é abismo de esquecimento da responsabilidade de consciência perante as
exigências da evolução”. Por isso, Filipa Ribeiro falou não só da adições a substâncias, mas também a outro tipo de
dependências, nomeadamente as adições das redes sociais onde se forjam vidas e narcisismos, e as adições ao nível do
pensamento e das emoções. Para além dos efeitos e impactos sociais das dependências, a socióloga falou das implicações
espirituais das dependências recorrendo a autores espíritas como Manoel Philomeno de Miranda, André Luíz, Joanna de
Ângelis e Emmanuel.
No final, Lurdes Lourenço, uma das
organizadoras do evento, agradeceu o
acolhimento do evento da Biblioteca de Vale
de Cambra garantindo que “enquanto
houver esta disponibilidade e amabilidade, o
seminário anual da ACEMI irá continuar”.

