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Introdução

As bem-aventuranças são um dos textos mais belos
ditos por Jesus. Fazem parte do Sermão do Monte. Há
um trecho que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede
de justiça porque serão saciados. Jesus Cristo, sendo o espí‑
rito perfeito que é, sabia que havia – e ainda há – muita
injustiça no mundo; e que nós, espíritos imperfeitos, co‑
meteríamos e sofreríamos muitas injustiças. Mais ainda:
precisaríamos do concurso do tempo para adquirir sen‑
so de justiça e lutarmos para implantá-la no planeta.
Na década de 80 do século 20, o grupo de rock Titãs
lançou uma música da qual gosto muito: “Comida”. A
letra, da autoria de Arnaldo Antunes, Sérgio Brito e Mar‑
celo Fromer, diz:
Bebida é água!
Comida é pasto!
Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida
A gente quer comida, diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída para qualquer parte
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A gente não quer só comida
A gente quer bebida, diversão, balé
A gente não quer só comida
A gente quer a vida como a vida quer
A gente não quer só comer
A gente quer comer e quer fazer amor
A gente não quer só comer
A gente quer prazer pra aliviar a dor
A gente não quer só dinheiro
A gente quer dinheiro e felicidade
A gente não quer só dinheiro
A gente quer inteiro e não pela metade
Diversão e arte
Para qualquer parte
Diversão, balé
Como a vida quer
Desejo, necessidade, vontade...

Desde que ouvi “Comida” pela primeira vez, gostei.
Acho-a instigante ao perguntar de que temos fome. Ela
mostra que não basta saciar a fome material do indiví‑
duo. É necessário lhe dar mais. Comida é necessário? É,
mas a gente quer diversão, balé... E queremos a vida, as‑
sim como a vida nos quer. Vida em abundância, em ple‑
nitude, muito além de necessidades materiais satisfeitas.
Não queremos só comer no sentido mundano da pa‑
lavra. Queremos um prazer espiritual que transcende
a matéria. E não queremos somente dinheiro ou a feli‑
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cidade por ele proporcionada. Queremos algo que nos
faça sentir inteiros. Algo além do que o dinheiro pos‑
sa comprar.
Em suma, temos muitas fomes espirituais e morais
que precisam ser saciadas. Feito isso, viveremos de
forma mais satisfatória, pois estaremos num mundo
mais equilibrado.
Foi aí que me veio à mente a ideia de organizar um
livro. Nele, eu perguntaria a diversos pensadores espí‑
ritas quais são suas fomes e como os ensinamentos cris‑
tãos à luz da doutrina espírita poderiam saciá-las. Fui à
luta e contatei diversas mentes brilhantes que pensam o
mundo tendo o espiritismo como base.
Além de mim, 24 colegas de ideal escreveram; topa‑
ram o desafio. O resultado você confere nas páginas a
seguir. Há fomes de alegria, conhecimento, perdão, resi‑
liência, justiça, educação, esperança etc.
Espero que você encontre nas páginas a seguir uma
diretriz segura para que algumas de suas fomes sejam
saciadas. Quem sabe todas?
Marcelo Teixeira
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Fome de acolhimento

Aloísio Silva
Guarapari, ES

Palestrante, psicanalista e autor dos livros
Terapêutica do perdão e Conversando com os jovens.

A origem da palavra acolhimento vem do latim acolli-

gere que é a junção de “com”, que significa “junto”, mais
legere, que significa recolher, reunir, coletar. Acolher,
portanto, significa reunir para junto de mim, agasalhar,
hospedar, amparar, proteger, abrigar.
O filósofo Aristóteles, no livro A política, afirma: O homem é um animal social, ou seja, necessita viver em socie‑
dade, precisa ser aceito, acolhido pelo seu semelhante.
O ser humano é o que há de mais precioso no planeta
Terra, por isso precisa da nossa maior atenção.
Desde quando nascemos, buscamos a aceitação
alheia. A primeira imagem que fazemos de nós mesmos
é a sócio-imagem; como não podemos olhar para nós
mesmos, nossos pais, irmãos, tios, avós, professores etc.
relatam quem somos. Assim, nos tornamos o que acre‑
ditaremos ser.
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O nosso comportamento, na maioria das vezes, é
elaborado tendo como base a aceitação do grupo social.
Vestimo-nos, falamos, agimos como achamos que agra‑
damos os outros.
O psicanalista Rollo May apresenta a existência dos
“homens-espelhos”, seres que utilizam como roupagem
uma capa composta de pedaços de espelhos. Cada um
destes pedaços contém os rostos de uma das pessoas
que queremos agradar. Nossa imagem está registrada
em um destes pedaços de espelho. Então, perdemo-nos
em meio a esta imensidade de imagens. Não diferente,
o eminente psicanalista Carl Gustav Jung nos fala das
máscaras que usamos para sermos aceitos na sociedade.
Jung usou este termo para mostrar a maneira como
nos adaptamos ao meio social; é nossa máscara, nossa
maneira de ser, socialmente falando. O uso dessa másca‑
ra é necessário para que nos adaptemos à vida e, desta
maneira, sobrevivamos na sociedade.
Desde a infância, tentamos nos comportar para re‑
ceber aprovação de nossas atitudes. Quando crescemos,
nossos pais, tios, avós e professores vão nos transmitin‑
do os valores deles. Assim, aos poucos, desenvolvemos
a “persona”, que estará presente na profissão, na reli‑
gião, na vida familiar... Enfim, nos papéis da vida. Existe
em todos nós o “self”, nosso verdadeiro “eu” que preci‑
samos identificar, em nossa constante busca psicológica.
Afinal, quem sou eu? Por que me comporto assim?
Por que acredito em tal ou tal coisa? De onde derivam as
minhas escolhas? São interrogações que podemos fazer.
À medida que nos encontramos, que nos identifica‑
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mos, vamos nos libertando de muitas amarras, que são as
origens da maioria dos nossos sofrimentos. A autoliber‑
tação é fundamental para reencontrarmos a nós mesmos
e, desta maneira, sermos mais conscientes. Os nossos im‑
pulsos, dos quais nos arrependemos quase sempre, serão
administrados, e nos sentiremos mais felizes e completos.
O espírito Joanna de Ângelis, no livro Amor, imbatível amor (psicografado pelo médium Divaldo P. Fran‑
co), afirma que o amor é a administração dos impulsos. Só
conseguiremos administrar os nossos impulsos quando
soubermos quem somos.
Isso não significa conflitos sociais. Significa que é
possível sermos nós mesmos e sermos aceitos pelos ou‑
tros. Afinal a autenticidade é uma virtude procurada
por muitos e admirada por todos.
Conforme vamos vivendo sem máscaras, sendo nós
mesmos, um bem-estar nos envolve, a alegria toma con‑
ta da nossa vida, tudo em torno de nós se torna intenso
porque nos tornamos intensos. Então, ficamos felizes
em auxiliar para que as pessoas que conosco convivem
possam ser elas mesmas, sem a necessidade precípua de
nos agradar para que nós a aceitemos. Isso é verdadeira‑
mente acolher, sem senões, sem exigências.
Imaginemos se todos os relacionamentos afetivos fos‑
sem assim, se as pessoas pudessem se expressar, sem rece‑
ber a censura do outro com quem divide a vida? Quantos
problemas seriam evitados, como a vida se tornaria mais
leve? Gastamos muito tempo da nossa vida tentando mo‑
dificar o outro, atitude infrutífera que não trará bem a to‑
dos os envolvidos no relacionamento afetivo.
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Lembremos a Parábola do Bom Samaritano no Evan‑
gelho de Lucas:
E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e
de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimen‑
to, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe:
Respondeste bem; faze isso, e viverás. Ele, porém,
querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E
quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse:
Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu
nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e
espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto.
E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho cer‑
to sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. E de igual
modo também um levita, chegando àquele lugar, e,
vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia
de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se
de íntima compaixão; E, aproximando-se, atou-lhe as
feridas, deitando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre
o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou
dele; E, partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e
deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele; e tudo
o que de mais gastares eu to pagarei quando voltar.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo da‑
quele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse:
O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois,
Jesus: Vai, e faze da mesma maneira.
Lucas 10:27-37
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O samaritano acolheu, socorreu, cuidou do homem
caído, sem lhe perguntar por que, qual a religião, con‑
dição social etc. Isto é acolhimento. Portanto, se temos
fome de ser acolhidos, parafraseemos São Francisco de
Assis: – Acolhamos para sermos acolhidos.

