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“” Psicografia de Chico Xavier, em 1952, previu 
o surgimento de Sérgio Moro 

Título de artigo, não assinado, mas publicado em vários blogs 
do movimento espírita.  Utilizando suas preferencias políticas, 
o autor oculto tem enorme poder inventivo e superestima pelo 
papel de juiz paranaense frente a história. 

Para a fraude realizada pela Igreja Univer-

sal que transformou o filme “Os Dez Man-

damentos” na maior bilheteria de filmes no 

Brasil mesmo com salas vazias. 

Para o Ringo Starr que cancelou show no 

estado da Carolina do Norte (EUA) após 

aprovação de uma lei homofóbica. O Beatle 

ainda afirmou “precisamos assumir posição 

frente ao ódio. Propaguem paz e amor!”  

No último dia 7 de abril a página do Crítica Espírita no facebook atingiu 500 

curtidas.  Ficamos muito contentes e para comemorar nada melhor do que um 

presente. Como os responsáveis por essa conquista são nossos leitores, resolve-

mos sortear um livro de J. Hercu-

lano “o metro que melhor mediu 

Kardec” Pires a Agonia das Religi-

ões. Para quem acompanha o jor-

nal sabe que Herculano é uma 

referencia constante em nosso 

folhetim. Se você não acompanha, 

saiba que  lá na página temos to-

das as edições do jornal em PDF 

para você. Você acessa, lê e ainda 

dá aquela curtida para ajudar na 

nossa divulgação. Ahhh, já ia esquecendo. O ganhador do livro foi “Renata Hi-

rano, de Roraima”. Enviaremos o livro (como nossa sede é em Vitória/ES, des-

ta vez não poderemos entregar em mãos) para sua casa. Os demais fiquem 

atentos, pois em breve teremos mais promoções na nossa página!!! 
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

Estamos muito felizes com a grande aceitação do jornal, 

que cresce em leitores e em colaboradores a cada publica-

ção. Cientes de que o movimento espírita precisa de um 

espaço arejado para discutir ideias, colocar problemas e 

buscar possíveis respostas, temos nos esforçado para au-

mentar ainda mais a qualidade do jornal - nas ideias, nos 

temas, nos textos, na divulgação e na editoração.  

Nessa empreitada, nunca esperamos a unanimidade. Ao 

contrário, nossa crença é que a evolução se dá pelo encon-

tro de ideias divergentes, pela discussão racional sobre as 

alternativas, sendo mais produtivo e ético apresentar e 

debater as opções do que afirmar que somente uma leitu-

ra é a verdade.  

Porém, por haver pessoas que discordam dessa postura, 

deparamo-nos com (poucas) manifestações que, para fa-

lar o mínimo, são agressivas e hipócritas. Ofendem gratui-

tamente e terminam com um “muita paz”. Chamam-nos 

de “ideológicos”, “anti-espíritas”, “político-partidários”, 

etc. Felizmente, são comentários minoritários e, definiti-

vamente, não nos afetam. Já contávamos com isso.  

E, para mostrar para que este jornal nasceu, nos próximos 

meses abordaremos aspectos sobre o discurso, as ideolo-

gias e a mídia. Não é uma resposta a essas pessoas. É a 

oportunidade de aprofundar esses temas junto àqueles 

que anseiam por uma leitura crítica da vida, da realidade, 

da sociedade e de si mesmos.  

Nesta edição de Abril, mês sempre especial para o espiri-

tismo, a “Matéria de Capa” é assinada por Carlos Frie-

drich Loeffler, e traz valiosos apontamentos sobre as duas 

edições de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec. Um 

texto obrigatório para quem quer conhecer melhor o espi-

ritismo e seu caráter histórico.  

A coluna “Opinião” é de autoria da psicóloga Bernadete 

Faé, integrante do jornal Crítica Espírita, que apresenta 

suas convicções sobre a relevância do trabalho realizado 

por Kardec. 

Já o “Ponto de Vista” precisa de um esclarecimento pré-

vio, necessário diante do momento politicamente raso, 

belicoso e deprimente em que vivemos, que tem se resu-

mido à oposição “coxinhas x petralhas”. O fato é que não 

há dúvidas que a democracia brasileira está sendo testa-

da, e daí a sensação de incerteza: as instituições estão 

muito visadas, o sistema político-partidário revela seu 

potencial intrinsecamente corrupto, a sociedade brasilei-

ra, essencialmente messiânica, está ciente de que poucos 

se salvam, e é evidente, para os menos alienados, a dispu-

ta entre grandes canais de comunicação para manter seus 

negócios multibilionários com os mesmos políticos que, 

eventualmente, são citados em procedimentos judiciais 

que apuram casos de corrupção. Se isso sempre existiu, a 

notícia boa é que a podridão está vindo à luz, ainda que 

sob uma complexa discussão de possível politização de 

tais apurações.  

Daí, além de remeter o(a) leitor(a) à matéria de capa da 

edição de Fevereiro de 2016, adiantamos que a orientação 

ideológica do Jornal Crítica Espírita está fundada nos 

postulados espíritas, e nosso objetivo, sempre repetimos, 

é debater os temas da sociedade e do espiritismo com 

profundidade e com a firme vontade de adentrar, com 

coragem e determinação, nas questões de nosso tempo. 

Com essa explicação, a coluna “Ponto de Vista” apresenta 

o posicionamento de três estudiosos da doutrina espírita 

acerca do impeachment da Presidente da República, Dil-

ma Rousseff, tema que inevitavelmente tomou a pauta 

política do Brasil, e que afeta a todos os brasileiros, inclu-

indo os espíritas. Assim, Cássio Drumond Magalhães, 

advogado, apresenta as razões pelas quais ela deve ser 

processada, Sandro Salatiel Brasileiro, professor, demons-

tra porque tal processamento seria equivocado, enquanto 

Felipe Sellin, professor, sugere novas eleições. Fique a 

leitora e o leitor à vontade para formular suas próprias 

convicções, ressaltando que nos próximos meses lançare-

mos uma edição sobre política e espiritismo.  

Já “Atualidades” reproduz o manifesto da Associação Bra-

sileira de Pedagogia Espírita - Espíritas em defesa da 

democracia -, grupo que reúne estudiosos comprometi-

dos com um espiritismo de vanguarda, que explora todo 

seu potencial pedagógico. Diante desse cenário político, o 

manifesto articula uma posição interessante e madura, 

porém, ressalte-se, não a única. 

Por fim, interaja conosco. Por email, pelo facebook ou 

pelo blog, esperamos sua opinião, crítica ou sugestões 

sobre o jornal, que será certamente importante para os 

próximos passos que queremos dar. 

Boa leitura, 

Os editores 
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MATÉRIA DE CAPA 

AS DUAS EDIÇÕES DE  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 
Obra mestra e inaugural da Codificação 

do Espiritismo, O Livro dos Espíritos foi 

elaborado por Allan Kardec e editado 

inicialmente em 1857, pela Editora Dentu, 

em Paris. Três anos após, Kardec reeditou 

a obra, ampliando-a bastante e desenvol-

vendo-a em diversos aspectos. O codifica-

dor sempre ressaltou seu papel neste livro 

como organizador das respostas obtidas 

pela interrogação dos Espíritos através da 

mediunidade. Contudo, sua ação na com-

posição da obra pode ser observada na 

escolha de uma metodologia adequada, 

no padrão de classificação minucioso e 

em diversos comentários, apresentados 

sob a forma de notas explicativas, sobre 

as questões mais duvidosas, procurando 

deixar as orientações dos desencarnados 

mais clara aos leitores da nova revelação. 

Não obstante tratar-se da mesma obra, 

uma comparação entre as duas edições de 

O Livro dos Espíritos mostra grandes 

diferenças com relação à amplitude do 

texto, a classificação das matérias, a es-

truturação dos temas e também com rela-

ção ao conteúdo das respostas.  

Quanto à amplitude das matérias, a pri-

meira edição continha apenas 501 per-

guntas, enquanto na segunda são 1018 

(por um equívoco, a segunda edição não 

possui a pergunta 1011, omitida por um 

lapso de impressão).  

Quanto à classificação das matérias, tudo 

o que na primeira edição se referia ao 

fenômeno mediúnico ostensivo foi retira-

do da segunda edição e transferido para 

outro livro, pouco conhecido, mas impor-

tante, denominado Instruções Práticas 

sobre as Manifestações Espíritas, de 1858. 

Este, por sua vez, geraria futuramente O 

Livro dos Médiuns. Curiosamente, Kardec 

manteve em O Livro dos Espíritos as 

questões relacionadas aos fenômenos da 

emancipação da alma, tema que atual-

mente é abordado em conjunto com o 

transe mediúnico nos principais centros 

de estudo psíquico do mundo.  

Na primeira edição, quase a totalidade do 

conteúdo foi constituído das anotações 

mediúnicas obtidas através das irmãs 

Boudin. Kardec comentou-as em notas 

colocadas em colunas paralelas às respos-

tas dos Espíritos.  

Já na segunda edição, Kardec aproveitou 

boa parte dessas questões, mas introduziu 

várias outras, coletadas ao longo de diver-

sas experiências realizadas também com 

vários outros médiuns. Os comentários de 

Kardec na segunda edição são apenas 

circunstanciais. Muitos dos que figura-

vam na primeira edição foram aditados às 

respostas dos Espíritos na segunda, visto 

que seus orientadores espirituais confir-

maram-lhe a consistência de seus comen-

tários.  

Quanto às alterações de conteúdo, embo-

ra pouco numerosas, elas existem e são 

agora abordadas. Antes de tudo, Kardec 

estava ciente de que não estava lidando 

com desencarnados infalíveis. Em O Livro 

dos Médiuns, encontra-se:  

299. Para se compreenderem a 
causa e o valor das contradições de 
origem espírita, é preciso estar-se 
identificado com a natureza do 
mundo invisível e tê-lo estudado 
por todas as suas faces. À primeira 
vista, parecerá talvez estranho que 
os Espíritos não pensem todos da 
mesma maneira, mas isso não po-
de surpreender a quem quer que se 
haja compenetrado de que infini-
tos são os degraus que eles têm de 
percorrer antes de chegarem ao 
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alto da escada. Supor-lhes igual 
apreciação das coisas fora imaginá
-los todos no mesmo nível; pensar 
que todos devam ver com justeza 
fora admitir que todos já chega-
ram à perfeição, o que não é exato 
e não o pode ser, desde que se 
considere que eles não são mais do 
que a Humanidade despida do 
envoltório corporal. (O Livro dos 
Médiuns, cap. XXVII, item 299, 
Das Contradições). 

 

Assim, explicam-se algumas divergências 

entre a primeira e segunda edição, que 

têm relação com questões metafísicas. É 

preciso notar que os princípios morais 

permaneceram entre as duas edições.    

A mais notável diferença consiste da res-

posta sobre o momento em que o Espírito 

reencarnante se liga ao novo corpo. Na 

primeira edição, os Espíritos responde-

ram que seria por ocasião do nascimento; 

na segunda, seria por ocasião da fecunda-

ção. De fato, há uma grande distinção 

conceitual. Isto mostra, conforme alerta-

va Kardec, que os desencarnados muitas 

vezes não detêm o conhecimento que se 

presume possuírem sobre muitos dos 

aspectos do além. 

É essencial estar atento contra a 
crença no saber ilimitado dos Es-
píritos. Estes são como os homens; 
não basta interrogar o primeiro 
que aparece para ter uma resposta 
sensata: é preciso saber a quem 
nos dirigimos. (Revista Espírita, 
janeiro de 1858, pag. 12).   

 

Os Espíritos, pois, nem tudo sa-
bem; e alguns há que, em todos os 

sentidos são muito inferiores a 
certos homens, eis o que não se 
deve perder de vista. (Revista Es-
pírita, julho de 1958, pag. 191). 

 

Para se ter uma idéia como certas ques-

tões podem ser difíceis aos desencarna-

dos, praticamente as mesmas respostas 

contraditórias da primeira edição foram 

repetidas por via mediúnica pelo Dr. Xa-

vier, um médico falecido pouco depois 

da publicação de O Livro dos Espíritos. 

Sua mensagem foi dada a lume na 

Revista Espírita de 1858. Antes de 

desencarnar, Xavier tinha lido 

com grande admiração a obra 

inaugural da codificação e desejado 

um contato com o autor, que não pode 

realizar. Ao ser entrevistado por Kardec 

através da mediunidade, Xavier explicou 

bem algumas interrogações do codifica-

dor sobre temas particulares, mas não se 

furtou a dar a sua discutível versão sobre 

o momento em que a alma se uniria ao 

corpo físico.   

Outras questões se sucedem, embora de 

menor importância. Examinando a ques-

tão da crise da morte, nesta ocasião o 

Espírito abandonaria o corpo rapidamen-

te, instantaneamente mesmo, conforme 

nota de Kardec na primeira edição, cuja 

pergunta e resposta são as seguintes:  

 

106 – A separação da alma e do 
corpo se opera instantaneamente? 

Sim, ela [a alma] escapa como 

f r á g i l 
pomba perse-
guida por um abutre. 

 

Isto foi corrigido na segunda, de modo 

que a transição normalmente é gradual e 

depende de vários fatores.  

Também na edição inaugural, o período 

entre reencarnações seria mais curto par-

ticularmente para os criminosos, tama-

nha seria a vontade deles em reparar seus 

erros. Pois o codificador teve, nos anos 

seguintes, a chance de entrevistar muitos 

desencarnados, de diferentes padrões de 

moralidade, e perceber que as situações 

da maior parte dos criminosos é de gran-

de perturbação. A composição dessa pes-

quisa foi minuciosamente apresentada 

por Kardec em o Céu e o Inferno. O fato é 

que muitos Espíritos nessa condição se-

quer sabem que desencarnaram e podem 

levar um tempo considerável para retor-

nar ao corpo físico, em nova experiência 

terrestre.  

O texto da edição preliminar de O Livro 

dos Espíritos também apresenta qualquer 

indivíduo encarnado como possuidor de 

dois espíritos guardiães: um bom e outro 

mau. Tal resposta é um evidente reflexo 

das concepções maniqueístas da Igreja e 
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das tradições herméticas e gnósticas, que 

ainda contagiavam muitos Espíritos comu-

nicantes. Isto foi reparado na segunda ver-

são, quando o conceito de Espírito guardião 

foi redefinido. Exige-se que ele seja um 

protetor e indutor ao bem proceder dos 

encarnados e, além disso, seja superior em 

moralidade ao seu protegido.     

Por fim, uma questão mais relevante, por 

conta de suas implicações filosóficas. Um 

desenvolvimento bem distinto é encontrado 

nas duas edições, naquilo que se refere à 

evolução do princípio inteligente. Na se-

gunda edição, os Espíritos afirmam que o 

princípio inteligente se elabora desde as 

criaturas mais elementares do reino animal 

até posteriormente habitar os corpos huma-

nos, isto após longo processo elaborativo. 

Na primeira edição consta que o princípio 

inteligente não transmigraria de uma espé-

cie a outra para evoluir, permanecendo 

sempre na mesma condição. Os Espíritos 

dos homens seriam sempre homens, os dos 

macacos sempre macacos e assim por dian-

te. A idéia da evolução dos seres vivos, ou 

seja, dos corpos deles, apresentada por 

Darwin em sua obra a Origem das Espécies 

(1859), somente se fez acompanhar da con-

cepção da evolução do princípio inteligente, 

num paralelismo entre elaboração da forma 

material e da essência espiritual, apenas 

três anos depois, na segunda edição.  

A inferência que se faz num primeiro mo-

mento, de que os espíritos são falíveis sobre 

certas questões que lhes escapam, mas não 

se furtam responder, não é a conclusão 

mais importante, pois isto o codificador já 

sabia e tratou de expor sua cautela em mais 

de duas dezenas de observações, sobretudo 

em O Livro dos Médiuns e ao longo de A 

Revista Espírita:   

 

Não sendo os Espíritos senão as al-
mas dos homens, comunicando-nos 
com eles não saímos fora da Huma-
nidade, circunstância capital a consi-
derar-se. (...) De há muito, a experi-
ência há demonstrado ser errôneo 
atribuir-se aos Espíritos todo o saber 
e toda a sabedoria e supor-se que 
baste a quem quer que seja dirigir-se 
ao primeiro Espírito que se apresen-
te para conhecer todas as coisas. 

Saídos da Humanidade, eles consti-
tuem uma de suas faces. (Revista 
Espírita, Abril de 1866, pag. 102).  

 

A conclusão mais importante é que houve 

um aprimoramento da obra máter do Espi-

ritismo nos três anos que medeiam a publi-

cação das duas edições, visando a busca do 

conhecimento, a conquista mais próxima da 

verdade. À luz da ciência, este é um fato 

absolutamente normal; não existe ciência 

que não se elabore gradativamente, que não 

progrida e não se atualize; e o Espiritismo 

possui inegavelmente um aspecto científico. 

O próprio Kardec havia sido avisado desses 

acertos pelo Espírito Verdade, conforme se 

pode colher em Obras Póstumas. Após o 

término da primeira edição, o codificador 

perguntou-lhe sobre o que achava dela. O 

guia de Kardec comentou:  

O que foi revisto está bem, mas 
quando a obra estiver acabada, deve-
rás tornar a revê-la, a fim de ampliá-
la em certos pontos e abreviá-la nou-
tros. (...) Por muito importante que 
seja esse primeiro trabalho, ele não 
é, de certo modo, mais do que uma 
introdução. Assumirá proporções 
que longe estás agora de suspeitar. 
(Obras Póstumas, Segunda Parte, 
sobre o Livro dos Espíritos, pag. 
285, 19ª Edição FEB). 

 

Carlos Loeffler é Professor da Universi-
dade Federal do Espírito Santo. 
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Magnetismo Crítico 

A Ciência do Magnetismo não é 

trabalho de um dia.  

ANO II—#16 Abril de 2016 

Desde as mais antigas civilizações o mag-

netismo é usado com o nome de energia 

curadora. Nas pesquisas do médico aus-

tríaco Franz Anton Mesmer em 1766 de-

fendendo o seu doutorado na Universida-

de de Viena sob o titulo “Da influência 

dos planetas sobre o corpo Humano”, 

nomeou de Magnetismo Animal a força 

existente no relacionar–se da matéria 

com o cosmos, sendo essa tal força sujeita 

a manipulação humana. Mesmer come-

çou a estudar sua aplicação na medicina, 

conseguindo assombrosas curas em sua 

época. No que foi seguido por homens de 

ciência como Puyseguir, Du Potet, Deleu-

ze, Albert de Rochas e muitos outros se-

guiram investigando e experimentando. 

Entre eles Allan Kardec nosso insigne 

codificador, que por mais de trinta anos 

estudou o magnetismo e deixou registra-

do na Revista Espírita de março de 1858, 

pág.95, uma afirmação que vale a pena 

ser aqui reproduzido: 

“O Magnetismo preparou o caminho para 

o Espiritismo, e os rápidos progressos 

desta última doutrina são incontestavel-

mente devido á vulgarização das ideias 

sobre a primeira. Dos fenômenos magné-

ticos, do sonambulismo e do êxtase as 

manifestações espíritas há apenas um 

passo sua conexão é tal que, por assim 

dizer é impossível falar de um sem falar 

do outro. Se tivermos que ficar de fora da 

Ciência do Magnetismo, nosso quadro 

ficará incompleto e poderemos ser com-

parados a um professor de Física que se 

abstivesse de falar da luz. A ele (o magne-

tismo) não nós referiremos, pois senão 

assessoriamente, mas de maneira sufici-

ente para mostrar as relações íntimas das 

duas ciências que, na verdade não passam 

de uma.” 

Vamos encontrar também registros deixa-

dos por Kardec em; o livro dos Espíritos, 

A Gênese, livros dos Médiuns, nas revis-

tas espíritas, temos ainda  várias obras 

subsidiárias como de André Luiz, Emma-

nuel, e outros mais que veem nos dizer o 

quanto os espíritos se utilizam do magne-

tismo e o quanto eficaz pode ser a sua 

utilização pelo homem na cura dos males 

físicos e espirituais. 

O conhecimento dessas obras aguçou a 

curiosidade. E a partir de um seminário 

“A cura da depressão pelo Passe”, em 

2008, quando o facilitador Ivan Costa 

(Itabuna/BA) ao final do seminário, fez o 

atendimento a uma jovem com depressão 

em estágio avançado, e percebendo a coe-

rência entre as técnicas apresentadas, os 

princípios espíritas e o Evangelho de Je-

sus, não ficaram dúvidas que nos compe-

tia iniciar um estudo desta ciência, o que 

não foi difícil, pois podemos contar com 

uma extensa bibliografia, resultado de 

pesquisas e experimentações do Jacob 

Melo, pioneiro no estudo do Magnetismo 

no Brasil, que incansavelmente estudou e 

estuda o magnetismo na obra de Allan 

Kardec e nas obras deixadas pelos magne-

tizadores clássicos. 

Criamos então, em 2008, o Grupo de 
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Magnetizadores Espírita Maria Nunes.  

Tão logo iniciamos o estudo começamos a 

sua aplicação. Os resultados crescentes 

foram nos estimulando e gradativamente 

ampliando a sensibilidade e capacidade 

de doação energética, a cada dia deixando 

fortalecida a certeza de que o magnetismo 

é o mecanismo eficaz ao reequilíbrio do 

nosso corpo físico e espiritual, um instru-

mento bendito na prática da caridade. 

Em oito anos de estudo e prática do mag-

netismo temos atuado nas mais diversas 

patologias como: depressão, autismo, 

hemorroidas, doenças renais, cardiopati-

as, fibromialgia, Lúpus, ovário policístico, 

reumatismo, enxaqueca, sinusite, alergias 

entre outras. Nessa caminhada temos nos 

reabastecido de estímulos no contato com 

grupos de magnetizadores do Brasil, dos 

USA, Canadá, participando dos Encon-

tros Mundiais de Magnetizadores Espíri-

tas ( EMME ) que acontecem anualmen-

te, momentos em que trocamos experiên-

cias aprendemos novas técnicas e meto-

dologias. Temos ainda o VÓRTICE, jornal 

do magnetizador  com edição mensal.  

A prática do magnetismo torna os passes 

na Casa Espírita mais eficaz, pois requer 

do passista um estudo sério de fluidos, 

períspirito, centros de força, energia 

mental, mediunidade, obsessão, desob-

sessão e 

noções 

básicas de 

anatomia 

e fisiolo-

gia, para 

utilizar-

mos um 

dos gran-

des recur-

sos que 

Deus co-

locou em 

nossas 

mãos. 

Kardec 

nos dá a 

indicação: 

“Os Espí-

ritos vem 

ajudar o 

desenvol-

vimento 

da ciência 

humana, 

e não suprimi-la”. Os espíritos contam 

com nossa participação no intuito de nos 

ajudar a percorrermos os longos cami-

nhos da evolução. Trocando em miúdos, 

ao passista não basta a boa vontade, mas 

a vontade de estudar a Doutrina e as téc-

nicas que foram desenvolvidas dentro de 

uma fundamentação lógica. Diante da 

advertência do “Amai vós e instruí vós” 

não comporta a desculpa de que “basta 

impor as mãos que os espíritos farão o 

resto”. A ciência do magnetismo não é 

resultado do trabalho de um dia. Atitude 

e disciplina são palavras chave nisso tu-

do, como o são igualmente: vontade, 

atenção bem focada, ardente desejo de 

fazer o bem, fé em si mesmo e em Deus, 

estudo, muito e perseverante estudo. 

Laura Eliete Pereira França Esteves  é 

pesquisadora do Magnetismo. 
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Capa do Livro de Paulo Henrique Figuei-

redo sobre o magnetizador Franz Anton 

Mesmer. 
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     Opinião 
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Desde as primeiras notícias, nos idos de 

1855, sobre as peculiaridades dos fenôme-

nos, entre os quais  mesas  giravam e se ele-

vavam do chão, podia-se perceber que algo 

de muito interessante despontava, inicial-

mente como entretenimento e curiosidade, 

depois, obedecendo a comandos, essas me-

sas e objetos ganharam sentido ao responder 

questões através das batidas. Esta forma, um 

tanto inusitada, foi a escolhida para dar voz 

ao “povo do além”.  

Grandes notícias, muitas novidades, incrí-

veis revelações, muito trabalho de pesquisa 

para separar o joio do trigo nas informações 

que jorravam do mundo inteiro, ali começa-

vam. De forma ostensiva e organizada, o 

Mundo Espiritual invadia o Mundo Material 

para dizer: “Estamos vivos e queremos con-

versar com vocês. Trazemos notícias impor-

tantes para toda humanidade”. Assim, co-

nhecemos um dos princípios básicos do espi-

ritismo: a comunicabilidade dos Espíritos. O 

movimento, a ação, a comunicação, a in-

fluência, enfim, a manifestação espiritual, 

existe desde da criação do Espírito.  

Isso pode não figurar nenhuma novidade. 

Mas as notícias informam que o Espírito é o 

ator principal da sua história e, que, uma vez 

no palco da vida material, ao retornar para 

sua origem, o mundo espiritual, através da 

morte física, mantém sua individualidade e 

continua a agir e a viver através do seu corpo 

espiritual ou perispírito. Hum! Quer dizer 

que existe outro corpo que não vejo, apesar 

de ser meu? Onde? Como é? Como funciona? 

São tantas perguntas!!  

Continuando com as notícias, há informa-

ções que, utilizando suas conquistas como 

encarnado, seu aprendizado e experiências, 

tudo o que fizemos aqui de bom e de ruim, é 

que o Espírito se mostra depois de desencar-

nado. Assim, tenhamos cuidado, pois nin-

guém vira “santo” de um dia para o outro. 

Outra notícia interessante sobre nós, Espíri-

tos, é que nossas ações é que nos levarão 

para determinado local após desencarnar-

mos, e que todos 

terão a chance de 

se recuperar, caso 

tenhamos prejudi-

cado alguém. To-

dos?? Até aquele 

perverso e mau, 

que matou pessoas, e que a maioria quer ver 

bem morto? Simmm. Ele não vai arder eter-

namente no fogo do inferno? Nãooo. Então, 

aqui ninguém está em situação de eleito e 

outro fadado a sofrer eternamente? Nãooo. 

Independente de religião? Simmm. Se assim 

não fosse, Deus seria parcial, ou seja, amaria 

uns de um jeito e outros de outro jeito. Deus 

ama a todos. Deus ama cada esforço, cada 

gesto, cada dificuldade, cada momento que 

passamos. Sem isso, não seria Deus.  

Caro leitor, iniciamos esse trabalho com no-

tícias, que para a maioria são desconhecidas. 

São notícias novas, datam de 159 anos. São 

esclarecimentos que nos dizem respeito dire-

tamente. São informações valiosas que cada 

um deve analisar com bom-senso, coerência, 

discernimento e humildade. Não é preciso 

nos arranhar, reagir ofensivamente quando 

convidados a refletir sobre assunto tão im-

portante, que é a nossa origem, ação e desti-

nação como seres pensantes e imortais.  

O meu convite é o esclarecimento através do 

estudo do arcabouço teórico que legitima as 

bases das notícias trazidas pelos Espíritos 

Superiores, sob a égide de Jesus. O brilhante 

trabalho de Allan Kardec foi receber  e orga-

nizar todas as informações trazidas pelos 

Espíritos de acordo com o que mostramos no 

início deste texto, a possibilidade da comuni-

cação, do intercâmbio espiritual desde a nos-

sa criação. Allan Kardec não  trouxe nova 

teoria. Tudo o que o espiritismo informa 

sempre existiu. Porém, era necessário que 

estivéssemos preparados para entender e 

aproveitar as notícias. Chegado o tempo, 

trabalharam arduamente, Jesus, os Espíritos 

encarregados de trazer as informações, Allan 

Kardec e seus nobres colaboradores, para 

compilar as notícias que chegavam do mun-

do inteiro, atestando mais do que nunca a 

possibilidade de comunicação entre dois 

planos, através da mediunidade. Oh!! Aque-

les que falam com os Espíritos? Mas foi proi-

bido!! É? E você sabe por que? Quer saber? 

Saia do seu lugar comum e estude o espiritis-

mo.  

Agora, prestem bem atenção, não há nenhu-

ma intenção de você se tornar espírita. Se há 

algo em que os Espíritos são muito claros é a 

respeito do proselitismo, ou seja, a necessi-

dade de angariar, coagir, prender, fazer 

adeptos. Isso não existe no espiritismo. O 

estudo é para todos, principalmente para 

aquele que precisa de subsídios para a críti-

ca. Sem o conhecimento para argumentar, a 

crítica é vazia e não contribui em nada para o 

progresso. Nos Centros Espíritas circulam 

livremente pessoas de todas as religiões. Na 

escola de Educação Espírita, são matricula-

dos todos os que procuram. Não há interesse 

em saber: “Qual sua religião?” Para o espírita 

esclarecido, o que importa é a oportunidade 

de aprender uns com os outros, melhorar as 

atitudes, considerar as dificuldades e acredi-

tar nas nossas potencialidades no bem.   

Finalizando, caro leitor, não poderia deixar 

de pontuar que, para o entendimento da 

proposta espírita, não há a possibilidade de 

um falar e os demais aceitarem, cegamente. 

O espiritismo propõe a fé raciocinada, e isso 

desenvolveremos nos grupos de estudos, 

pesquisando todas as obras que compõem 

sua base para, assim, poder afirmar: “Não 

acredito porque alguém, de um púlpito, fa-

lou. Acredito porque sei, porque busquei, 

porque me permiti analisar e discernir.” Viva 

eu!! 

Bernadete Faé é psicóloga. 
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Ponto de Vista 

Nos próximos dias a presidente da república Dilma Rousseff pode ser afastada por processo de impeachment. Há muitas movimentações nos 

três poderes e na sociedade civil. A todo o momento são impetrado recursos no Supremo Tribunal Federal que contestam a legalidade do proce-

dimento em curso. A presidente negocia com amplos setores em busca de apoio para sua continuidade no governo. Enquanto isso, o vice-

presidente Michel Temer já arruma a cadeira para assumir a presidência. No congresso, enquanto os partidos se arrumam para a votação, o rito 

será conduzido pelo deputado Eduardo Cunha, acusado de corrupção, mas, principalmente, tido como alguém que domina como poucos as arti-

manhas do poder.  Nas megamanifestações de rua, militantes de todas as vertentes buscam protagonismo diante deste momento.  

Diante deste cenário conturbado acreditamos na necessidade de nos posicionarmos politicamente frente à realidade. Hesitamos por um mo-

mento, mas percebemos que a leitura crítica da realidade, mesmo utilizando o paradigma do espiritismo, permite conclusões diversas para o 

atual cenário. Por isso, convidamos três respeitáveis colegas do movimento espírita para apresentar suas observações sobre a atual conjuntura 

política. O advogado Cássio Drumond Magalhães defende que a presidente deve ser processada. O professor Sandro Salatiel Brasileiro afirma 

que não há razões para o impedimento. O professor Felipe Sellin acredita que a solução da crise política passa por um processo mais profundo. 

A seguir, reproduzimos os três artigos para sua apreciação e esperamos contribuir para esclarecer um pouco sobre o debate político. 

Visões da Crise 
Três análises distintas sobre a conjuntura política. 

“Quem não deve, não teme!”  

O momento de crise geral que estamos vi-

venciando em nosso país não é exclusivo da 

sociedade brasileira. De igual forma, cida-

dãos de diversos outros países estão reivin-

dicando mudanças nas relações que envol-

vem o poder público, seus prepostos e o po-

vo (1 ). Aqui no Brasil, encontram-se proto-

colados alguns pedidos de impeachment da 

Presidente Dilma, na Câmara dos Deputa-

dos . 

A meu ver a questão é bem complexa e mui-

to difícil, por isso, simplifica-la. Neste caso, 

vou me ater, agora, a uma análise parcial de 

alguns motivos para a instrução do processa-

mento do impeachment da Presidente do 

Brasil. É importante trazer as claras que 

esses não são os primeiros pedidos de impe-

A Visão de um Espírita Cidadão  

Sou espírita e cidadão brasileiro. Tenho acom-

panhado e participado deste momento políti-

co do nosso pais preocupado com a nossa 

jovem democracia. Tramita na Câmara dos 

Deputados um processo de impedimento da 

Presidenta da República. A destituição de um 

Chefe do Poder Executivo, legitimamente 

eleito pelo voto popular, representa traumáti-

ca ruptura institucional, portanto, não é uma 

situação que deva ser vista como simples ou 

salvadora. As acusações versam sobre desres-

peito à lei orçamentária e à lei de improbidade 

administrativa por parte da presidente a par-

tir de 2015. Importante deixar claro que para 

constituir crime de responsabilidade precisa 

ter ação direta do Presidente que atente con-

tra a constituição federal. O Ministro da Fa-

Não Existem Dois Brasis! 

Não há nenhuma novidade na polêmica sobre 

a existência de dois Brasis. O país é uma das 

maiores economias do mundo e ao mesmo 

tempo possui uma das maiores desigualdades 

sociais. Haveria de um lado, um país moderno, 

que dá certo e rico e por outro lado um país 

arcaico, que dá errado e pobre. O debate ga-

nhou um novo capitulo nas últimas eleições 

presidenciais em que para muitos a parte que 

“dá errado” votou amplamente na continuida-

de do governo do PT com medo de perder os 

benefícios sociais adquiridos. Enquanto o país 

que “dá certo”, muito mais escolarizado teria 

votado no PSDB.  

Acredito que essa (falsa) polarização desfoca o 

centro do debate. Ainda mais quando é agrava-

da pela falta de dialogo e agressões mutuas de 
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achment na história recente do nosso país. 

O mais emblemático terminou com a re-

núncia do ex-presidente Fernando Collor, 

em 1992, mas desde lá, ocorreram mais de 

61 (sessenta e uma) tentativas de destitui-

ção de Presidentes da nossa República.(2)

Isso demonstra que é corriqueiro o tema do 

impeachment para a política brasileira. Os 

atores, contudo, mudam de lado, conforme 

se sucedem no poder. Sobre os motivos para 

o processamento do impeachment da Presi-

dente Dilma, são utilizados diversos e so-

mente posso mencionar os que tomei co-

nhecimento. São eles: 1) as pedaladas fiscais 

onde a União pegou dinheiro emprestado 

com instituições financeiras que ela contro-

la, para maquear contas negativas, em épo-

ca de pré-eleição, ferindo a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, que por sua vez proíbe 

essa prática(3) ; 2) Favorecimento pessoal 

ao ex-presidente Lula no momento de in-

vestigação criminal com o fim único de ga-

rantir ao mesmo foro privilegiado nas inves-

tigações e conseguir tirar das mãos do Juiz 

Natural o julgamento de acusações contra o 

mesmo de diversos crimes, dentre eles o de 

enriquecimento ilícito; 3) Distribuição de 

cargos públicos de primeiro e segundo  es-

calão a Deputados Federais em troca de 

obter votos destes mesmo Deputados, para 

“barrar” o processo de impeachment na 

Câmara dos Deputados. Na visão de quem 

almeja uma sociedade dirigida de forma 

séria e comprometida com o interesse pú-

zenda Nelson Barbosa1 , em discurso na co-

missão do impeachment da Câmara dos De-

putados, fez a seguinte avaliação: “No caso 

dos decretos de crédito suplementar, em pri-

meiro lugar, eles estavam de acordo com a 

legislação em vigor, previstos no artigo 4º da 

lei orçamentária de 2015. Em segundo lugar, 

a criação de um crédito suplementar não im-

plica necessariamente em um aumento de 

despesa financeira. Porque esses créditos 

suplementares não alteraram o limite finan-

ceiro, não alteraram o decreto de contingen-

ciamento de 2015, muito pelo contrário, eles 

foram adotados depois de o governo aprovar 

o corte de despesas”. Compartilham desta 

análise a Advocacia-Geral da União e diver-

sos juristas que têm se manifestado de ma-

neira pública. Mesmo não tendo formação 

acadêmica em direito e economia, a partir 

das colocações do Ministro, não me parece 

que a Presidenta tenha cometido um crime de 

responsabilidade no que trata este atual pro-

cesso de impedimento. Se assim for conside-

rado, existem algumas questões que precisam 

ser respondidas: Todos os Presidentes, desde 

a promulgação da Constituição de 88, realiza-

ram os mesmos atos e por vezes em maior 

número, por que não foram tratados como 

crime? Vários dos atuais governadores e pre-

feitos agem da mesma forma, serão eles tam-

bém impedidos de continuarem o seu man-

dato? Alguns tentam justificar o impedimen-

to por bases diversas da jurídica, utilizando 

argumentos políticos. Neste caso fica difícil 

ambos os lados. O tratamento pejorativo que 

muitos manifestantes de ambas as vertentes 

se referem ao outro lado como petralhas ou 

coxinhas inviabilizam o diálogo. Quando afir-

mam que alguns só se mobilizam por dinheiro 

ou que não aprenderam nada com os livros de 

história acabam por impedir que as pessoas 

percebam os fatores que as aproximam em 

qualquer dos lados políticos que ela optou. 

Os sentimentos contra o governo Dilma são 

muitos justos. O desemprego aumentou sem 

que o governo fizesse nenhum movimento 

para assegurar os direitos dos trabalhadores. 

Pelo contrário, o seguro desemprego foi redu-

zido no momento em que mais ele foi necessá-

rio. O governo preferiu entregar a crise para 

que fosse paga pelos trabalhadores. Cortou 

gastos em educação e habitação. Aumentou os 

juros e reduziu financiamentos. As famílias 

veem seu dinheiro valer cada vez menos no 

supermercado e quando ligam a televisão per-

cebem que os impostos que pagam estão sen-

do apropriados indevidamente. 

O receio com o que virá depois é muito coe-

rente. O vice presidente é Michel Temer, acu-

sado na operação lava jato de receber 6 mi-

lhões de reais. A linha sucessória ainda tem 

Eduardo Cunha e Renan Calheiros ambos 

envolvido com lavagem de dinheiro. 

Na oposição ainda aparecem os três pré-

candidatos PSDB:  Serra, Alckmin e Aécio. 

Pesam acusações de corrupção nos governos 

de Minas e São Paulo. Mas, além de igualmen-

te corruptos, são governos que perseguem os 
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professores (veja a ocupação das escolas em São 

Paulo, o massacre de professores no Paraná), 

que está do lado dos ricos (veja o caso da deso-

cupação de Pinheirinho em 2012),  para citar 

dois exemplos. 

Bom, então não temos saída? Esse é exatamen-

te o ponto em que eu gostaria de chegar. Acre-

dito que temos um caminho e nele podemos 

construir a saída. Por isso, é necessário um dia-

logo verdadeiro, que possa unir os trabalhado-

res que sofrem ataques e que neste momento 

estão consumindo energia uns nos outros em 

lados opostos.  

Precisamos superar a desigualdade social e dar 

dignidade aos que sofrem. Mas, enquanto seres 

integrais desta vida só levaremos o conheci-

mento. Por isso, através da educação todos de-

vem ter capacidade crítica para produzir sua 

renovação.  Assim, como diria Herculano Pires 

“a renovação do homem implica a renovação 

social, mas desde que o homem renovado se 

empenhe na transformação do meio que vive, 

sendo esta, aliás, a sua indeclinável obrigação.” 

Mas para tanto, tanto  quem está no poder, 

quanto a oposição PSDB/PMDB fracassaram. A 

transformação não passa por nenhum deles, o 

Brasil precisa de novas eleições. 

 

Felipe Sellin 

blico, que prevalece, ou deveria prevalecer 

sobre o interesse privado, a gestão deve ser 

ótima e, certamente, diante dos fatos apre-

sentados e não negados pela defesa da 

Presidente, no mínimo, o processo de im-

peachment deve ser utilizado como forma 

de esclarecer e passar a limpo esses supos-

tos desvios de finalidade por parte de 

quem ocupa o cargo maior de nossa nação. 

1. Cito como exemplo a parcial prefe-

rência do povo americano pelo po-

lêmico candidato Donald Trump 

para representá-los na Presidência 

dos EUA. 

2. Disponível no dia 31.03.2016 em 

http://www.gazetadopovo.com.br/

vida-publica/apos-collor-paisteve-

6 1 - t e n t a t i v a s - d e - d e s t i t u i r -

p r e s i d e n t e s -

egigvz3kbwr6l9djt4o9i0ifi.  

3. 3 Especialistas indicam que as pe-

daladas fiscais ferem o Art. 36, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Cássio Drumond Magalhães  

de aceitar que exista valor democrático maior que 

o voto popular direto. Não cabe mais nos tempos 

de hoje, uma eleição indireta realizada por depu-

tados e senadores. Não deveria ser admissível que 

um grupo contrário ao governo queira se valer da 

“força” e estabelecer um processo de impedimen-

to com argumentos frágeis, aprofundando a crise 

econômica através de uma crise política. Como 

admitir, por exemplo, que este processo seja con-

duzido por um parlamentar que é réu na Opera-

ção “Lava Jato” e que usou da competência para 

fazer uma vingança e uma retaliação a Presidenta 

porque esta se recusou a dar garantia dos votos 

do PT no Conselho de Ética a favor dele? O Impe-

dimento de um Presidente, definitivamente, não é 

a solução para resolver quaisquer problemas de 

um pais. Nem mesmo, para apaziguar o descon-

tentamento ou frustração com um governo. Ele é 

um ato excepcional e extraordinário. Literalmen-

te, os fins não justificam os meios. Ser contra a 

este processo de impedimento não se traduz co-

mo uma posição em relação a este governo ou à 

Presidenta da República, mas uma posição a fa-

vor do estado democrático de direito. A admissão 

do impedimento da continuidade de um governo 

eleito diretamente pelo povo sem crime de res-

ponsabilidade é atentar contra a constituição e a 

democracia.  

Sandro Brasileiro  
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Diante da encruzilhada histórica em que o 

Brasil se encontra, compete-nos tomar uma 

posição firme em defesa de alguns valores 

essenciais para todos nós, filhos e filhas dessa 

terra, de que tantos reclamam, que tantos de-

preciam, mas que é nossa pátria comum e 

onde enraizamos nossos projetos existenciais, 

nossa cidadania, nossos afetos e nossos so-

nhos.  Nação que, acima de tudo, requer nosso 

empenho para que patamares efetivos de paz 

social se façam, para que a justiça possa bri-

lhar límpida e para que a fraternidade se con-

cretize em ações e transformações individuais, 

sociais, institucionais, políticas e econômicas. 

Nós, abaixo assinados, integrantes do movi-

mento espírita brasileiro, aqui representados 

institucionalmente pela Associação Brasi-

leira de Pedagogia Espírita, queremos 

deixar claro nosso posicionamento diante das 

graves circunstâncias históricas em que esta-

mos inseridos nesse momento: 

1) Sabemos das deficiências da democracia 

que, em toda parte do mundo, funciona impul-

sionada por interesses econômicos, por jogos 

de poder, manipulada por uma mídia corpora-

tiva que também faz parte dessa partilha eco-

nômica. Mas apesar dessas deficiências, a vida 

democrática presente, sem regressão, é prefe-

rível para as ações das lutas sociais, para a 

liberdade de expressão e para a ação intelectu-

al e política de melhoria e transformação soci-

al. Aqui, portanto, afirmamos nossa firme 

defesa do estágio atual da democracia, contra 

retrocessos.  

2) Sabemos das deficiências da Lei, quase 

sempre sujeita à subjetividade dos que a apli-

cam, muitas vezes também comprometida 

com interesses econômicos e sociais. Mas, 

apesar dessas deficiências, a Constituição Bra-

sileira tem nos garantido espaços de luta. 

Aqui, portanto, afirmamos a nossa firme defe-

sa da Constituição Brasileira, também contra 

retrocessos. 

 Essa defesa, em face de uma possível regres-

são do atual estágio da democracia e da Cons-

tituição, construídas de maneira custosa, de-

pois dos anos obscuros da Ditadura Militar, 

não nos coloca sob a bandeira desse ou daque-

le partido em particular, podendo cada um de 

nós escolher as suas preferências partidárias e 

seus caminhos de atuação política e soci-

al, direito que a democracia atual garante. 

Além dessa firme defesa contra o retrocesso 

institucional, conclamamos no presente mo-

mento a todos os brasileiros a se posicionarem 

de forma não-violenta em seu convívio com os 

divergentes, para que haja diálogo com argu-

mentos e sensatez, respeito e tolerância. 

Esperamos que os trabalhadores da justiça 

tenham isenção e misericórdia, não se pensan-

do que justiça possa ser alcançada por lincha-

mentos midiáticos, que favorecem o ódio, e 

nem pela aberta exceção legal. 

Acima de tudo, ainda declaramos que uma 

vida social mais plena, transformadora e pro-

gressista dos brasileiros e dos povos do mundo 

se fará principalmente através da Educação. 

Uma Educação livre, plural – que ensine a 

pensar e não a obedecer, que ensine a agir 

com integridade e solidariedade. 
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