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O que representa o Magnetismo como expressão da caridade?

Se

começarmos refletindo acerca do que a Natureza nos presenteia, logo
deduziremos que praticamente tudo é caritativo na vida. E não poderia ser
diferente, pois viver já é um ato de rica caridade do Criador para com suas
criaturas.
Florestas, ar, mares, areia, químicas, água, movimentos, tudo, enfim, demonstra
a grande Sabedoria que nos rodeia de caridades, de benesses sem-fim...
No dia a dia, quando uma repentina ajuda aparece nos fortalecendo, fácil reconhecer a caridade a nos envolver, mas só quando sabemos verdadeiramente
aproveitar oportunidades, até mesmo um prejuízo, uma ofensa, uma perda pode
se transformar numa grande vitória, o que seria, em si mesmo, uma outra forma
eloquente de caridade.
Quanto ao Magnetismo, ciência que traz em si as mais amplas possibilidades de
curar e aliviar dores e sofrimentos, enfermidades e deficiências, sua aplicação é,
por si só, uma vigorosa manifestação do espírito da verdadeira caridade.
Vejamos essa analogia.
Quando vamos a um médico, mesmo pagando consulta, esperando hora
apropriada e ainda nos submetendo a uma série de exames, ficamos muito
felizes e agradecidos se, ao final, tudo correr bem. E se o médico for educado,
gentil e ponderado, aí dizemos que ele é um santo, um milagreiro, um homem
do Bem. Não há como negar que sua ação, por mais profissional que seja, guarda
direta ligação com a caridade, pois o bem é o bom da caridade e não há maior
bem para um enfermo do que saber-se aliviado, curado.
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Do magnetizador espírita podemos obter tudo isso qualificado de “bom resultado”, só que sem custos financeiros
associados. Será isso caridade? Claro que sim; e das
grandes!
Hoje, dia 25 de dezembro de 2013, quando escrevo este
artigo, posso externar uma das muitas alegrias que o
trabalho com o Magnetismo me oferece. Este ano essa
data caiu numa quarta-feira, dia em que, pela manhã,
desenvolvemos nossos trabalhos de atendimento magnético no LEAN (Lar Espírita Alvorada Nova). Absolutamente
todos nossos trabalhadores são voluntários e muito
dedicados. Pois bem; é certo que alguns, por motivos mais
do que justificáveis, não puderam comparecer às atividades desta manhã, mas a grande maioria ali estava,
sorridente e feliz, mesmo com alguns apresentando visíveis sinais de cansaço por terem dormido pouco. Esse
cansaço, porém, não era suficiente para encobrir a alegria
de servir. Existe caridade maior?! Não é fantástico esse
motivo para expressar a alegria de fazer parte do time de
trabalhadores do Magnetismo?!
Quando Jesus nos afirmou: “...e indo, pregai, dizendo: É
chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os
mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios; de graça
recebestes, de graça dai” (Mateus, X:7 e 8), anexando a
cura dos enfermos como uma das evidências da chegada
do reino dos Céus, ali estava expresso o vínculo imenso
entre o Magnetismo e a caridade, a cura, o Reino dos Céus.
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Trabalhando o ser humano em seu corpo, em sua estrutura
vital e em sua alma, o Magnetismo toca no ser por inteiro
ensejando mudanças não apenas nas aparências, senão em
toda profundidade. E sendo tudo isso na direção de deixar
melhor o atendido, uma boa ação magnética sempre se
robustece quando emitida nos sutis e vigorosos liames do
bem, da caridade. Vale aqui lembrar que ajudar a alguém
de verdade pede uma atitude de se oferecer o melhor que
é pedido e não apenas no que se queira dar, do contrário,
intrinsecamente a caridade seria apenas para si mesmo; e
o magnetizador (O magnetizador dá o seu próprio fluido,
por vezes até a sua saúde. In O Evangelho Segundo o
Espiritismo, cap. 26, item 10), dando de sua própria alma,
cumpre com eficiência sua tarefa.
Dessa forma, o Magnetismo pode sim ser um dos mais
vibrantes e portentosos meios de propagação da caridade,
pois não se limita a tirar dores ou curar corpos, mas a dar
novos ensejos de mudanças positivas a quem por ele é
“tocado”.
E ainda há quem pense que Magnetismo é apenas uma
moda ou que ele deva se limitar a ser simples gesto de boa
vontade! O Magnetismo é um universo inteiro de caridade
em ação e, por isso mesmo, além de vontade e perseverança, que o seu estudo e a própria fé nele empenhada
sejam o âmago do saber servir, fazendo ao próximo aquilo
que esperamos nos seja feito quando precisarmos.□

