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Homenagem:
À Fundação Lar Harmonia
Materialização de um sonho de fraternidade, inspirado nos ensinos de Jesus e conduzido por imensa capacidade de amar e
servir.
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Este é o segundo livro editado pela Fundação Lar Harmonia de autoria de Djalma
Argollo. O primeiro, Jung e a Mediunidade, pelo
ineditismo do tema, tornou-se uma valiosa obra
para aqueles que se interessam pelo universo
junguiano. É da programação da Fundação
editar outras obras do mesmo autor, em função
da qualidade de sua produção, principalmente
no campo espírita e a respeito de Jesus. O leitor
poderá verificar a profundidade e importância
dos temas pelas idéias expressadas.
Bom proveito.
Salvador
Agosto/2005
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Antelóquio

U

ma coisa é ir ao encontro de alguém, ou de algo;
outra é o encontro em si. Ir ao encontro, pressupõe uma
jornada repleta de alguma emoção e expectativa, certa
ansiedade sobre o que se irá encontrar e como acontecerá
o encontro. Nas páginas deste livro esta condição fica bem
clara. Muitos vão ao encontro de Jesus para solicitar alguma benesse para si, outros para exarar-lhe o auxílio para
um ente querido, alguns para ameaçá-lo – porque o sentem
um perigo para si e sua classe – e ainda existem os que
buscam sua presença com propósitos de saber-lhe as
intenções.
Nos contos a seguir reunidos, verifica-se que todos os
que encontraram Jesus foram surpreendidos pela maneira
como o encontro se deu, dele saindo com uma outra visão
de mundo.
Martim Buber tem razão: toda vez que interagimos
com alguém, saímos do encontro transformados. E, um
encontro com Jesus sempre causa mudança profunda em
quem o encontrou. Muitos podem aparentar que nada
aconteceu, mas isto é apenas um mecanismo de defesa do
ego, porque o inconsciente foi abalado. A totalidade
psíquica, a Imago Dei, o Si-mesmo foi tocado, desafiado,
estimulado e pôs-se numa atividade sub-reptícia, produzindo símbolos que assaltam o consciente de mil formas. Sincronicidades passam a chamar a atenção do ego para
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novas perspectivas. Enfim, uma tensão entre consciente e
consciente estabeleceu-se e, mais cedo ou mais tarde, uma
função transcendente é acionada para resolver o antagonismo entre as duas instâncias psíquicas. Ao meu pensar,
foi justamente isso que o espírito que conhecemos pelo
nome de Jesus veio realizar, encarnando entre nós; e foi
consciente disso: Eu não vim trazer a paz, mas a espada;
eu vim por fogo na Terra, e estou ansioso que ela se incendeie.
E, sem dúvida, do encontro da humanidade com ele surgiu
um conflito que se desenrola até hoje, em todos os níveis
da existência. Nunca mais o mundo foi o mesmo: Impérios
caíram e se formaram; pessoas sacrificaram outras ou a
si mesmas; a inquietação interior, que sua presença provocou, se projetou nas circunstâncias individuais, passando
daí à sociedade, gerando problemas e inspirando soluções.
Abençoado encontro! Graças a ele a humanidade deu
um salto qualitativo de grandes proporções. E quem imagine que já esgotou sua influência, está redondamente enganado. Mais do que nunca aquele encontro está agindo em
nós, provocando-nos com desafios diversos, inquietandonos em todas as instâncias da existência. Isto porque o
encontro com Jesus é teleológico. Tem o objetivo de nos
tornar conscientes do processo de individuação, imperiosa
necessidade para que transcendamos ao próximo patamar
evolutivo, à próxima etapa da construção – ou descoberta
– da consciência plena, quando todos – ou o que imaginamos assim – os níveis do psiquismo estarão conscientemente
à nossa disposição! Sem dúvida, aquele encontro, acontecido há dois mil anos, mudou a História, porque mudou o
Ser Humano!
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