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“” Então chegam em um campo cheio de roupas e as mulhe-

res começam a vestir as roupas dos homens e os homens 

as das mulheres. Que absurdo! Nós que conhecemos a 

Verdade imutável da Palavra de Deus não podemos ficar 

calados.   

Trecho do texto homofobico postado pela cantora gospel 

Ana Paula Valadão em seu perfil do Facebook. 

NOTA 10 

NOTA 0 
Para a falta de vacinas contra o vírus da gripe H1N1 nos 

postos de saúde. Embora seja um perigo para todos o 

Estado decidiu vacinar apenas os grupos de risco e mes-

mo assim não está dando conta da demanda. 

Para o a onda de politização que envolve os estudantes nas 

ocupações de escolas em todo o Brasil. Estudantes de São 

Paulo, Rio, Ceará, Rio grande do Sul, Paraná e Goiás ocu-

pam as escolas por melhorias na educação. Eles tem conta-

do com amplo apoio de artistas e intelectuais. 
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

Em meio ao turbilhão político, econômico e social 

dos últimos meses, que tem escancarado o grau de 

perfídia da classe política brasileira, de cujos des-

mandos e incompetências administrativas certa-

mente pagaremos a conta para manter um Estado 

que não funciona, mais do que nunca o brasileiro 

precisa encontrar elementos para articular sua 

situação no mundo, principalmente o brasileiro 

honesto, trabalhador, que lida com as maiores 

dificuldades para manter uma vida digna. 

E não há dúvidas em afirmar que esse brasileiro é a 

maioria, manchada por um grupo que adora se 

emporcalhar na lavagem moral mais imunda para 

obter privilégios e favores indevidos. Basta ver o 

nível moral e criminal de eleitos para o Congresso 

Nacional, assim como de Assembleias Legislativas 

e Câmaras de Vereadores, de governadores e pre-

feitos, além de presidentes de tribunais e outras 

instituições com tantas regalias que fariam um 

príncipe ficar embasbacado. Tantas autoridades e 

tanto poder não impedem que sejamos ridiculari-

zados perante um mundo perplexo com um siste-

ma político tão corrupto.  

Esse descalabro tem um lado bom. Precisamos 

amadurecer e vencer o messianismo político, ca-

racterística de um povo humilhado, analfabeto, 

sem cultura e cidadania. Numa sociedade politiza-

da, se um político diz “Fiz isso, fiz aquilo!”, a res-

posta é “E daí? Fez nada mais que sua obriga-

ção!”. Mas, por aqui, o messianismo é tão forte, e o 

povo tão carente, que basta um juiz cumprir suas 

obrigações para ser tomado como salvador da pá-

tria. Ele tem seus méritos e deve ser parabenizado, 

mas construir um país diferente é algo infinita-

mente maior que isso. 

Aliás, precisamos ficar atentos com slogan “o Bra-

sil está sendo passado a limpo”, pois a “limpeza” 

pode ser para o melhor ou para o pior, e as forças 

reacionárias e aristocráticas já estão reconfiguran-

do a lei e a máquina pública para atender os seus 

interesses, como aconteceu na Itália, quando a 

operação Mãos Limpas fez com que políticos acu-

sados de corrupção, como o Sr. Berlusconi, crias-

sem novos caminhos legais para se manter no po-

der mediante ardis e jogatinas políticas.  

Por isso, nada mais urgente que a Matéria de 

Capa desta edição, assinada pela Dra. Laísa Ema-

nuele, advogada e mestranda, que trata da consci-

ência política como uma prática de alteridade. Tra-

ta-se de uma interessantíssima proposta espírita 

para um mundo melhor, construído por pessoas 

emancipadas.  

Na coluna Opinião, Raphael Faé Baptista de-

monstra que o mantra “espiritismo e política não 

combinam” só vem do desconhecimento do senti-

do profundo da política e do espiritismo. Nesse 

sentido profundo, longe de partidarismos e do uso 

político da religião, o espiritismo é redescoberto 

como essencialmente político, e a política como 

fundamentalmente espírita. O Ponto de Vista é 

novamente assinado por Raphael Faé, que analisa 

o conceito de trabalho trazido pelos espíritos da 

codificação, como “toda ocupação útil”, com a 

compreensão ordinária de trabalho. Em Atualida-

des, o(a) leitor(a) conhecerá a riquíssima experi-

ência que um grupo de leitura pode causar, e sua 

importância num país em que a falta de cultura 

tem mostrado seus efeitos mais nocivos. 

Por fim, entrevistamos o Dr. Lino Faria Petelinkar, 

trabalhador espírita e desembargador do Tribunal 

Regional do Trabalho no Espírito Santo, que traz 

uma visão de mundo lúcida e equilibrada, da qual 

todos certamente gostarão de conhecer.  

É necessário destacar ainda o seguinte. O mês de 

maio possui duas datas muito importantes: dia 13, 

sobre a abolição da escravidão negra no Brasil; e 

dia 18, sobre o combate à exploração sexual infan-

til. Porém, desconhecemos qualquer atividade ou 

trabalho realizado pelo movimento espírita capixa-

ba e nacional em torno desses temas tão importan-

tes, o que é lamentável.  

E, com a sincera motivação de contribuir para um 

movimento espírita capaz de refletir sobre o mun-

do e a realidade com profundidade e maturidade, 

desejamos uma boa leitura e excelentes reflexões!  
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MATÉRIA DE CAPA 

Há um mês eu havia escrito algumas li-

nhas traçando, a partir uma análise eti-

mológica, a significação histórica da ter-

minologia “política” e como ela se vincula 

à própria raiz de nossa sociabilidade, sen-

do impossível desvincular o exercício de 

nossa evolução como seres espirituais da 

convivência social e, em decorrência, da 

ação política.  

Todavia, a urgência da hora histórica na-

cional, que reflete em um quadro mais 

abrangente a urgência da hora espiritual 

que ressoa, motivou o abandono dessa 

pretensão analítica ontogenética para 

traçarmos, nesses próximos parágrafos, 

um bate-papo menos pretensioso e mais 

fraternal. 

A urgência da hora deve ser sempre lem-

brada aos nossos corações. Jesus, nosso 

Divino Amigo, havia dito que o joio cres-

ceria juntamente ao trigo para uma poste-

rior separação. Sem querer realizar uma 

análise escatológica, ou evangélica, dessa 

fala é possível desvelar nessas palavras do 

Mestre uma profunda significação de 

amor. 

É senso comum nosso que a Terra passa 

por uma profunda transformação, e que a 

humanidade que aqui habita é convocada 

também a realizar. Apesar de nos guiar-

mos pelo livre-arbítrio e absoluta respon-

sabilização pela realidade que temos, 

construímos e sustentamos, a nossa hu-

manidade somente reflete em grande 

escala o que nós somos. Assim, se vive-

mos em um sistema político-econômico 

injusto e cruel, em realidade, amig@s, 

somos nós que somos injustos e cruéis. 

Conforme a própria aferição dos Espíritos 

da Codificação, a maldade somente pros-

pera diante da timidez dos bons, e deixar 

de fazer o bem já é um mal para uma 

consciência que já não alega o álibi da 

ignorância para se escusar. 

Diante do predito, a urgência da hora que 

se delineia quando o joio cresce junto ao 

trigo, quando por meio da “última opor-

tunidade”, como aduzem as afirmações 

advindas do mundo espiritual, seria dada 

a possibilidade para nós, renitentes no 

mal há milênios, renascermos e nos rege-

nerarmos sob o guante do amor. 

E por isso nossa responsabilidade é mai-

or. 

A prática da alteridade é uma prática de 

reconhecimento do outro, de ir ao encon-

tro do coração alheio, como um encontro 

do comum em si. Reveste-se da profunda 

identidade do ato de amar. Não é apenas 

uma prática caritativa, que é de profunda 

importância em uma sociedade flagelada 

por abismos de dor e injustiça. A alterida-

de se reveste de um caráter ínsito mais 

profundo, a de se posicionar no lugar de 

existência do outro Ser. Assim já não di-

zemos ELA e EU, ou ELE e EU, mas cons-

CONSCIÊNCIA POLÍTICA COMO  
EXERCÍCIO DE ALTERIDADE 
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tituímos um NÓS. A alteridade é a funda-

ção do amor ao próximo como a si, por-

que não há dimensão de diferenças entre 

o outro e eu. 

Diante dessas premissas, torna-se mais 

claro como a política é lugar da nossa 

prática de alteridade e, por conseguinte, 

do exercício do amor sem condicionantes.  

A vida social é descrita em “O Livro dos 

Espíritos” como uma obrigação natural, 

nas perguntas 766 e 767, fora dito que 

Deus fez o homem para viver em socieda-

de, sendo o isolamento contrário a lei 

natural e evolutiva, e por isso necessita-

mos os seres um dos outros para se auto-

perfazerem, “para que todos possam con-

correr para o progresso ao se ajudarem 

mutuamente”. A sociedade precede o in-

divíduo em importância, segundo as ori-

entações determinadas pelos Espíritos na 

Codificação, e o Ser como indivíduo so-

mente se realiza em convivência social. 

A desconstrução do lugar-comum do ter-

mo política nos conduz a sua etimologia. 

Política remete à polis que, em grego, 

significa cidade. Na antiguidade clássica, 

o filósofo Aristóteles afirmou que o ser 

humano é um animal político, ou zoon 

politikon. Assim, o ser humano é um ani-

mal político porque é radicado na pólis, 

em permanente sociabilidade, em inces-

sante convivência. 

A gênese da nossa constituição política é 

dada pela própria convivência social. O 

exercício político é um exercício de vivên-

cia intersubjetiva, de prática da alterida-

de. Poderíamos questionar, então, se o 

conceito comum de política, como prática 

decisional de poder, é errado. 

Respondo de maneira ambivalente. Sim e 

não. O não se deve à correlata conceituali-

dade de política como poder decisional. A 

atividade política é a resposta à pergunta: 

quais são os melhores caminhos para a 

convivência, em minha família, em meu 

círculo de amizades, no bairro que habito, 

na comunidade que atuo, do meu estado, 

do meu país, do meu planeta, do meu 

sistema solar e do universo que me locali-

zo? Quando dois seres ou mais decidem 

sobre um destino em comum é ato de 

decisão política. 

Qual a equivocidade do termo “política”, 

tal como nos é afeito? Ela se localiza no 

modelo sistêmico de representação. Esse 

ato de eleger outro ser para decidir por 

mim. 

A democracia é aquela forma de governo 

no qual todos os membros são denomina-

dos iguais no direito a participação do 

poder político, e por isso a democracia só 

se exerce no voto direto das decisões pos-

tas. Na contextura das definições delinea-

das, emerge uma importante questão: se a 

democracia se realiza pela participação no 

poder decisório como exercício de nossa 

sociabilidade, é possível afirmar que vive-

mos em uma real democracia? Diante dos 

delineamentos a resposta é clara: Não! 

A eleição representativa, ou seja, votar em 

alguém, é um ato de supressão do nosso 

exercício político e uma instância posteri-
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or de nosso exercício de alteridade decor-

rente da ação política social. É delegar a 

responsabilidade da construção do desti-

no em comum a outro ser.  

A democracia somente é democracia se 

for direta, a representatividade democrá-

tica moderna é um oxímoro. Um oxímoro 

é uma figura de linguagem quando uma 

palavra contradiz a outra, por exemplo, 

“escuridão clara” e “democracia represen-

tativa”. A representação é um sistema de 

governo aristocrático ou oligárquico, já 

que em sua maioria os mais ricos é que se 

elegem, para defender seus interesses. 

A democracia é um regime igualitário por 

excelência, onde a igualdade erige-se co-

mo supremo valor. Diante desse quadro, 

podemos concluir que estamos longe da 

vivência política da alteridade; da vivên-

cia política como prática democrática. 

Mas, isso não constitui uma constatação 

desalentadora ou desesperançosa, ao con-

trário, sabemos por onde ir. 

Como seres espirituais, somente temos a 

plenitude em convivência, ou seja, em 

sociabilidade. O exercício de construção 

do nosso universo interior, das nossas 

potencialidades divinas somente se reali-

za em convivência como prática política e 

social. Quando delegamos a outra pessoa 

a revolução de amor que devemos fazer, 

anulamos a dimensão espiritual que deve-

mos desenvolver e transferimos ao tempo, 

ou aos políticos, a construção de uma 

sociedade mais justa e de um planeta 

mais harmônico. 

Não cabe aos governos ou ao Estado mo-

dificar a sociedade. É uma responsabili-

dade nossa. É uma prática alterativa nos-

sa. É uma prática político-social nossa. É 

uma prática evolucional nossa. Nossa e 

não do outro, já que a dimensão de dife-

renciação do outro e do Eu se diluiu como 

amor incondicional. 

A criação de uma consciência política, 

passa precipuamente pela nossa capaci-

dade de RECONHECIMENTO, DETER-

MINAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO. 

Reconhecimento do outro como integran-

te do social e do meu próprio crescimento 

individual, determinação das decisões 

sociais, cientes que elas nos constituem e 

somos por ela constituídos, e responsabi-

lização acerca da realidade que criamos, 

sustentamos e reproduzimos como marca 

de seres espirituais lúcidos que se autode-

terminam em sua caminhada evolutiva. 

Kardec preceituou que somente se reco-

nhece o verdadeiro espírita pelo valor de 

sua transformação moral, e a transforma-

ção moral do Ser, segundo Herculano 

Pires, somente processa “transformando 

o mundo pela transformação do homem, 

e transformando o homem pela transfor-

mação do mundo”, e o primeiro passo 

para a transformação é que assumamos 

como nossa responsabilidade diante do 

mundo, sem desculpas, sem vitimização, 

criando a consciência que SOMOS NÓS, 

com o nosso poder político, responsáveis 

pela construção de um mundo livre, fra-

terno, no qual o termo justiça perca sua 

significação, já que o amor é que permea-

rá as relações sociais. Construir uma 

consciência prática política como exercí-

cio de alteridade é a nossa insígnia de 

seres espirituais lúcidos e plenos.  

 

Laísa Emanuelle Oliveira dos San-

tos é mineira, apreciadora da boa música 

caipira, mestranda e advogada. 

laisaemanuelle@gmail.com  
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     Opinião 

Não existe uma fórmula única para a convi-

vência humana. Diferente dos dados da 

natureza,  o  modo como seres humanos 

vivem em conjunto não é algo necessário, 

mas contingente, pois pode se dar de infi-

nitas formas, sempre existindo alternati-

vas. Política é, pois, a reflexão sobre essa 

contingência, de como aperfeiçoar a convi-

vência e de como organizar a vida coletiva.  

Logo, partidos políticos, congresso, voto, 

leis, etc., são pequenos pontos num con-

junto bem maior, formado por várias teori-

as que tentam responder à pergunta: como 

conviver de modo que todos ganhem, que 

todos tenham lugar? Quem quer que a res-

ponda, fala sobre política. E, se não me 

engano, boa parte das reflexões morais dos 

espíritos da codificação giram em torno 

dessa indagação. 

Porém, há um mantra no movimento espí-

rita que diz que espiritismo e política não 

se misturam e, para justificar, pinçam cer-

tas passagens das obras básicas ou apon-

tam para o comportamento de Kardec.  

Ora, dizer isso é compreender pouco a es-

sência da política e do espiritismo. Se Kar-

dec sempre foi comedido nas discussões 

políticas, isso é devido mais ao seu caráter 

pessoal do que à doutrina em si, ressaltan-

do que a política de seu tempo era explosi-

va. Enquanto Kardec realizava suas pesqui-

sas espíritas em Paris, o escritor Victor 

Hugo promovia sessões espíritas no exílio, 

em Guernesey, por sua defesa pública da 

democracia.  

Logo, a resposta se espiritismo e política 

dialogam deve ser encontrada na própria 

obra espírita, que, aliás, não é de Kardec, 

mas dos espíritos, como ele afirmava reite-

radamente.  

Nas obras básicas, há poucas referências 

expressas à “política”. Mas, nesse pouco, a 

relação não é de aversão. Por exemplo, em 

“O  Evangelho  Segundo  o  Espiritismo”, 

Kardec,  ao  tratar  da  passagem  bíblica 

“Nem todos que dizem 'Senhor, Senhor!”, 

afirma que: “São eternas as palavras de 

Jesus,  por-

que  são  a 

verdade. 

Constituem 

não só a sal-

vaguarda da 

vida  celeste, 

mas também o penhor da paz, da tranqui-

lidade e da estabilidade nas coisas da vida 

terrestre. Eis por que todas as instituições 

humanas, políticas, sociais e religiosas, 

que se apoiarem nessas palavras, serão 

estáveis como a casa construída sobre a 

rocha” (cap. XVIII, p. 248). Por aí, é claro 

que o espiritismo não exclui a política, mas 

tem o dever de preenchê-la com novos va-

lores. 

Os espíritos da codificação também tratam 

dessa relação, apesar das visões diferentes. 

Enquanto Rousseau sugere um espiritismo 

mais moral e menos político (Livro dos 

Médiuns – LM, dissertações espíritas, p. 

537),  Lacordaire  afirma  que  “[...]  não 

creiais que esse Messias esteja só; haverá 

muitos que abraçarão, pela posição que 

cada um ocupará no mundo, as grandes 

partes da ordem social: a política, a reli-

gião, a legislação, a fim de as fazer con-

cordar com o mesmo objetivo” (Revista 

Espírita – RE, 1868, p. 77). Todos, no en-

tanto, concordam que se deve evitar a vio-

lência, o separatismo e o espírito de guerra 

em torno da política. 

Quanto ao viés institucional, o art. 1º do 

estatuto da Sociedade Parisiense de Estu-

dos Espíritas – SPEE – vedava  discussões 

políticas, religiosas e de economia social. 

Para alguns, aí está o fundamento da aver-

são espírita à política, mas isso é muito 

apressado. Numa leitura atenta, o art. 3º 

também determinava a admissão somente 

de quem simpatizava com os princípios e 

objetivos da SPEE, excluindo quem “possa 

trazer elementos de perturbação às suas 

reuniões, seja por espírito de hostilidade e 

de oposição sistemática, seja por qualquer 

outra causa, e fazer, assim, que se perca o 

tempo em discussões inúteis” (LM, cap. 

XXX, p. 372). Assim, tais vedações eram 

legítimas,  justificadas  pela  intenção  de 

focar no objetivo da instituição – “o estudo 

de todos os fenômenos relativos às mani-

festações espíritas e suas aplicações às 

ciências morais, físicas, históricas e psico-

lógicas” (art. 1º) – e não em ficar sempre 

retornando a pontos já assentados e não 

discutir o que não era sua razão de ser. 

Logo, quem proibia a discussão política era 

a SPEE, e não o espiritismo. 

Isso fica claro quando Kardec analisa a 

constituição da Sociedade Espírita Espa-

nhola, que também vedava discussões polí-

ticas, e pondera que: “Estas disposições 

são de natureza a tranqüilizar os que im-

putassem à Sociedade tendências pertur-

badoras. No momento de uma revolução 

que acaba de romper os entraves postos à 

liberdade de pensar, de falar e de escrever, 

em que as massas emancipadas geralmen-

te são tentadas a ultrapassar os limites da 

moderação, nem a Sociedade, nem o seu 

órgão, pensam em aproveitá-lo para afas-

tar-se do objetivo exclusivamente moral e 

filosófico da Doutrina. […] É que o Espiri-

tismo, bem compreendido, é por toda par-

te o mesmo: uma garantia de ordem e de 

moderação. Não vive de escândalo; tem 

bastante o sentimento de sua dignidade e 

vê as coisas de muito alto, para se rebai-

xar às personalidades que revelam sempre 

pequenez de espírito, e jamais se aliam à 

nobreza de coração” (RE, 1868, p. 540). 

Para finalizar a indicação textual, talvez o 

artigo mais contundente sobre a relação 

negativa entre espiritismo e política conste 

na Revista Espírita de novembro de 1869, 

num texto que não é de Kardec, que diz: 
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“Por sua natureza essencialmente filosó-

fica, o Espiritismo deve, em todas as cir-

cunstâncias, abster-se de tratar as ques-

tões religiosas dogmáticas e, sobretudo, 

abordar o terreno inflamado da políti-

ca” (p. 449/450). Mesmo aqui, a reco-

mendação é não debater sobre o dogma 

na religião e o inflamado na política, ou 

seja, a violência, o domínio, a falta de 

abertura para o debate e a conciliação, 

aliás, sugestão que tem validade geral, e 

não apenas para o espiritismo. De modo 

que, fora tais casos, é possível discutir 

religião e política com o espiritismo, lem-

brando que, como o espiritismo, religião e 

política  também  são  temas  filosóficos, 

com suas especificidades.  

Portanto, quem afirma que espiritismo e 

política são contraditórios deve salientar 

que não fala “em nome da doutrina” (até 

porque isso não existe), mas que emite 

uma opinião pessoal, assim como esta.  

Então, se política é o debate sobre formas 

de convivência aperfeiçoadas e de organi-

zação  coletiva,  e  o  espiritismo propõe 

alternativas para a convivência humana e 

o trato dos problemas humanos e sociais, 

como não perceber que é possível, sim, 

um diálogo entre ambos? Como não ver 

que o espiritismo possuiu elementos para 

debater, de frente, com teorias políticas 

estabelecidas? A vontade em negar é tanta 

que deixam de ver, por exemplo, que a 

“transição  planetária”,  um assunto  tão 

abordado, é um tema político, já que são 

reflexões  sobre  como  alcançar  formas 

mais avançadas, evoluídas, de convivên-

cia.  

De onde vem, então, a resistência do mo-

vimento espírita brasileiro em dialogar 

com a política? Essa análise é bem com-

plexa, mas quero sugerir duas respostas.  

Primeiro,  a  resistência  reside  mais  na 

cultura política  nacional do que numa 

imaginária proibição de Kardec. De fato, é 

complicado para o espírita brasileiro esta-

belecer essa relação, tão acostumado que 

é a um contexto político mesquinho, mes-

siânico, movido a corrupção, que faz uso 

da religião, que beneficia pequenos gru-

pos em detrimento da maioria, que não 

debate os temas da nação e que nunca 

equacionou as demandas políticas da so-

ciedade. O contato do brasileiro com a 

política é o pior possível. Além de ignorar 

o real significado de política, vivencia o 

que há de mais degradante.  

O segundo é que a política, por conter 

alternativas,  demanda  engajamento  e 

disputas entre seus agentes. E aqui come-

ça o problema da violência e de exaspera-

ções que o espiritismo, com acerto, reco-

menda evitar. Aliás, o século XX testemu-

nhou muitas atrocidades  por  conta  de 

motivações políticas. 

No entanto, a questão persiste, e devo 

salientar que discutir política é essencial 

num País que nem entendeu, ainda, a 

lição básica de separar o público do priva-

do, e esses dois pontos – cultura política 

corrompida e a violência – não são pro-

blemas da política em si, mas de práticas 

individuais e sociais, estas sim que devem 

ser  enfrentadas,  e  que  são  duramente 

reprovadas no aspecto moral do espiritis-

mo. 

Assim, aproximar espiritismo e política é 

um desafio de nosso tempo, o que não 

significa partidarizar o movimento espíri-

ta, no sentido de orientar votos. Pensar 

assim é ridículo. Ao contrário, trata-se da 

oposição a todo o tipo de torpeza moral e 

da possibilidade de lançar na sociedade, 

pelos mais variados meios possíveis, pro-

postas concretas para que a convivência 

humana seja orientada pela justiça, pelo 

amor e pela caridade, onde todos possam 

realizar seus valores humanos e espiritu-

ais da melhor forma possível. 

Para isso, é preciso estudar a política e o 

espiritismo com profundidade, principal-

mente quando a busca pelo conhecimento 

mostra como devemos ter humildade so-

bre aquilo que conhecemos, e sobre o que 

acreditamos conhecer. Aqui, vale lembrar 

as palavras de Kardec: “Como pretender-

se em algumas horas adquirir a Ciência 

do Infinito? Ninguém, pois, se iluda: o 

estudo do Espiritismo é imenso; interessa 

a todas as questões da metafísica e da 

ordem social; é um mundo que se abre 

diante de nós.” (O Livro dos Espíritos, 

Introdução, p. 54) 

 

Raphael Faé é mestre em filosofia.  
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O mês de maio inicia-se comemorando o 

dia do trabalhador, data sempre oportuna 

para repensar o significado do trabalho 

para o homem, já que, num contexto polí-

tico-econômico neoliberal e capitalista, o 

trabalho não é compreendido em função 

da vida humana, mas o contrário, a vida 

humana é concebida, de modo geral, a 

partir do trabalho. 

Daí, navegando num mar de ideologias, o 

trabalho deixa de ser uma forma de libe-

rar as potencialidades que cada ser huma-

no carrega consigo, e se converte numa 

força que domina o homem e sua existên-

cia, a ponto de se tornar num dos mais 

importantes elementos na construção de 

identidades individuais e de biografias 

pessoais.  

Numa abordagem espírita, isso significa 

que um determinado espírito realizará 

sua humanidade, se autocompreenderá 

como pessoa e se comportará diante do 

mundo diferentemente enquanto ban-

queiro ou gari, trabalhador escravo ou 

profissional liberal, gerente ou motorista. 

É óbvio que cada uma dessas atividades 

possui seus desafios e questões próprias. 

Mas o objetivo, aqui, é mostrar como a 

atividade produtiva é essencial para a 

identidade humana. Se alguém perguntar 

“Quem é fulano?”, ninguém diz: “é al-

guém cheio de questões afetivas”, ou “é 

um ser espiritual”. A resposta imediata é 

“é um advogado, um policial, uma dona 

de casa, um bancário, um desempregado, 

etc.”  

Ou, então, quando se pergunta a uma 

criança sobre o que ela quer ser quando 

crescer, dificilmente respondem: “serei 

alguém honrado”. Os pais podem até ficar 

felizes com isso, mas, na verdade, o que se 

quer saber é que profissão ou carreira ela 

quer seguir.  

Para finalizar a demonstração de como 

uma noção de trabalho determina uma 

noção de ser humano, lembro da situação 

do feto com graves problemas congênitos, 

que a sociedade se pergunta se ele deve 

ou não ser abortado, já que, sem nenhu-

ma possibilidade de trabalhar e ser eco-

nomicamente produtivo, sua capacidade 

de ser um ser humano passa ser questio-

nada. 

No fundo disso tudo, encontramos um 

sentido de trabalho ditando o que o ser 

humano é.  

Diante de várias teorias que procuram 

compreender essa força humana, os espí-

ritos da codificação respondem, na per-

gunta nº 675 de “O Livro dos Espíritos”, 

que o trabalho é toda ocupação útil. 

Aparentemente simples, essa definição 

possui um significado mais profundo, que 

precisa ser debatido, pois é evidente que 

ela é diferente da noção comum que se 

tem de trabalho, concebido como uma 

atividade que possui um viés monetário, 

convertida em dinheiro. De modo que 

alguém pode até exercer uma atividade 

extremamente útil, mas se ela não for 

traduzida num certo valor, poucos a to-

marão como um trabalho. Foi, no máxi-

mo, um ato aleatório ou de boa vontade, 

mas não um trabalho. Basta pensar numa 

mãe que pode morrer na miséria porque a 

atividade materna não foi monetarizada, 

apesar da 

i m e n s a 

u t i l i d a d e 

na geração 

e criação 

da criança.  

P o r t a n t o , 

a c r e d i t o 

que somen-

te será pos-

sível alcan-

çar o real 

significado 

de trabalho 

t r a z i d o 

pelos espí-

ritos se 

entender-

mos, pri-

meiro, a 

razão da vinculação entre trabalho e retri-

buição financeira. 

Para isso, devemos lembrar que, no mun-

do antigo, o trabalho era algo negativo, 

principalmente o braçal, sendo reservado 

aos socialmente inferiores: escravos, es-

trangeiros, mulheres, etc. Em geral, aris-

tocratas e de status social elevado não 

trabalhavam, apenas desfrutavam a vida. 

E isso era legitimado, em parte, pela reli-

gião. No mito fundante do judaísmo, que 

está na base do cristianismo, os seres pri-

mordiais – Adão e Eva – foram expulsos 

do paraíso porque comeram o fruto da 

árvore do conhecimento do bem e do mal. 

Dentre as punições, foram condenados a 

trabalhar. Logo, o trabalho sempre foi 

visto como uma forma de punição, castigo 

ou expiação. 

Essa consideração negativa sobre o traba-

lho começa a mudar a partir dos séculos 

XIV e XV, na Europa, com a reforma pro-

testante, que deu uma nova importância à 

vida cotidiana com o chamado “ascetismo 

intramundano”, ou seja, a sacralidade da 

vida não deveria ser encontrada em re-

núncias espirituais, mas na vida comum, 

de família e de trabalho. Com isso, a re-
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forma renovou o significado da atividade 

laboral, visto agora como um meio de o 

homem ser agradável a Deus. É daí que 

vem o fundamento do discurso espírita 

que afirma que “o verdadeiro espírita se 

mostra na família, no trabalho, etc.”. No 

movimento reformista, a ênfase é no indi-

víduo, que, buscando sua própria felicida-

de, gerará felicidade ao seu redor, na cren-

ça de que alguém que trabalhe para enri-

quecer, por exemplo, contribui com o to-

do, gerando tributos, empregos e renda.  

Ao lado da reforma protestante, temos o 

surgimento do capitalismo que, desde o 

século XVI, mercantilizou a natureza e as 

relações humanas, reduzindo-as a alguma 

soma em dinheiro e transformando o 

mundo numa grande teia mercadológica, 

onde agimos como produtores econômi-

cos e consumidores de bens e serviços por 

uma existência inteira, e na qual os objeti-

vos de vida giram em torno da aquisição 

de capacidades para “vencer na vida”, ou 

seja, ser capaz de consumir mais e melhor 

que outros.  

Portanto, a reforma e o capitalismo altera-

ram os horizontes de ação humana e, en-

tão, passamos a compreender o mundo e o 

homem pelas lentes do individualismo e 

da acumulação, transformando o trabalho 

numa atividade exercida por indivíduos e 

traduzível economicamente. Logo, a com-

preensão atual sobre o trabalho não existe 

de todo o sempre. Ela surgiu num deter-

minado momento da história, a partir de 

dinâmicas sociais concretas. 

E é por isso que o conceito espírita de 

trabalho, como “toda ocupação útil”, é 

incompatível, em boa parte, com o que há 

na sociedade contemporânea, liberal e 

capitalista, na qual não importa tanto o 

que é útil, mas o que pode ser convertido 

em dinheiro, mesmo que inútil. É lógico 

que há muitas atividades úteis e que são 

remuneradas. Mas o que os espíritos estão 

dizendo é que também há um universo de 

ocupações úteis que são ignoradas, so-

mente pelo fato de não corresponderem a 

certa quantia em dinheiro. E não há dúvi-

das em afirmar que a plena compreensão 

do conceito espírita de trabalho demanda 

uma profunda alteração do modo como 

enxergamos e lidamos com o mundo. 

Para isso, o primeiro passo é verificar que 

Kardec trata o trabalho como uma lei mo-

ral. Ou seja, sua preocupação é saber o 

que há de bom e de ruim no trabalho, o 

que é válido ou não, o que há de digno e 

de indigno, o que é aceitável ou repreensí-

vel.  

Mais que isso. Se o leitor perceber bem, o 

último capítulo do Livro III de “O Livro 

dos Espíritos” é sobre a perfeição moral. O 

que isso significa? Significa que todos os 

dez temas que compõem essa parte da 

referida obra – adoração, trabalho, repro-

dução, conservação, destruição, socieda-

de, progresso, igualdade, liberdade, justi-

ça-amor-caridade – apresentam propostas 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

para que indivíduos e sociedades sejam 

perfeitos. E, uma vez perfeitos, possam 

ser plenamente felizes, como Kardec bem 

pontua em “O Código Penal da Vida Futu-

ra”, constante em “O Céu e o Inferno”.  

São reflexões do tipo: como a sociedade 

pode gerar o maior grau de felicidade co-

letiva? Até que ponto a liberdade liberta 

ou aprisiona? O que há de elevado e de 

degradante na reprodução? A destruição é 

somente nociva, ou há algo de positivo 

nela? 

Voltando ao tema, o interesse de Kardec é 

saber como o trabalho pode levar pessoas 

e sociedades à perfeição moral. E, como já 

sabemos, os espíritos dão o caminho: con-

siderem qualquer ocupação útil como um 

trabalho! 

Isso significa, em primeiro lugar, que há a 

necessidade de se esvaziar o sentido me-

ramente econômico do trabalho, e come-

çar a concebê-lo a partir de novos pris-

mas, de novas possibilidades. Ao fazer 

isso, será possível perceber a infinidade 

de atividades que, se fossem consideradas 

em sua importância, a miséria e a infelici-

dade individuais e sociais poderiam ser 

enfrentadas de modo mais eficiente. E a 

existência material poderia deixar de ser 

uma luta feroz e diária, e se tornar algo 

mais leve e tranquilo, sem o medo e a 

angústia que toma conta da maioria da 

população mundial em se ver, da noite 

para o dia, jogado na mais abjeta miséria 

material.   

Em segundo, seria encontrar os valores 

adequados para uma nova proposta de 

sociedade, mais justa, humana e fraterna. 

Se a sociedade contemporânea é orienta-

da para o indivíduo, a acumulação e o 

consumo, então a noção espírita de traba-

lho deve encontrar e dar importância a 

outros fatores da vida, que descubram a 

relevância do coletivo, do compartilhar, 

do viver, do conviver e do ser. Uma nova 

forma de sociedade onde a existência não 

seja somente uma busca econômica, mas, 

principalmente, uma busca afetiva, moral 

e espiritual. 

A questão é que identificar esses valores e 

fatores é algo que se dá no tempo e na 

história. É uma tarefa, sempre inacabada, 

e dar esse passo, começar a ver desse mo-

do, já é uma revolução. Para dar um pe-

queno exemplo, o Brasil foi pioneiro mun-

dial ao legislar sobre o trabalho voluntá-

rio, através da lei federal nº 9.608/98, 

reconhecendo juridicamente o valor de 

uma atividade que não tem interesse eco-

nômico imediato, e mostrando como é 

possível dar relevância a certos comporta-

mentos não-monetarizados. 

Assim, do mesmo modo que a reforma e o 

capitalismo surgiram e passaram a domi-

nar as visões de mundo, outras formas de 

sociabilidade podem surgir e compor os 

horizontes morais das sociedades mundi-

ais, sendo o espiritismo uma proposta 

moral que precisa ser debatida, deve se 

tornar de domínio público, circular na 

mídia, ser levada ao mundo acadêmico e 

ofertada como alternativa aos temas en-

frentados pela sociedade atual.  

Em suma, a proposta espírita para o tra-

balho só encontra seu real significado 

numa sociedade menos econômica e mais 

social, menos egoísta e mais fraterna, 

menos fechada e mais aberta ao diálogo, 

onde muito que hoje é menosprezado 

passará a ter importância capital. No fun-

do, a proposta espírita do trabalho com-

preende-o como uma força que auxilie o 

ser na construção da sua identidade, e não 

uma quase-imposição a ela.  

Quando esse conceito for efetivamente 

entendido e se tornar realidade, provavel-

mente o trabalho no planeta Terra será 

para o espírito equacionar, para melhor, 

seu mundo afetivo, moral e espiritual. 

Sairá de uma noção de trabalho que apri-

siona para viver um sentido de trabalho 

que, de fato, liberta. Nesse dia, não será o 

trabalho que determinará a identidade da 

pessoa. Ninguém dirá: “aquele é um pro-

fessor, este um médico, aquele um desem-

pregado, etc.”; mas será dito: “eis ali um 

irmão de caminhada”. 

 

Raphael Faé é mestre em filosofia.  



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Atualidades 

Todo mundo sabe que a leitura liberta e é 

essencial para formar uma sociedade sau-

dável e crítica.  

Depois de a ideia ser lançada junto a al-

guns interessados, em fevereiro deste ano 

foi dado início ao Grupo de Leitura, 

que se reúne mensalmente no Centro Es-

pírita Clara de Assis, em Vitória/ES, para 

discutir as obras clássicas da literatura 

mundial. Para mim, tem sido uma das 

experiências mais sensacionais e ricas que 

já tive em grupos de estudo ou de discus-

são, o que parece ser a mesma sensação 

para os demais participantes. 

Até o momento, houve o debate de 

“Minha vida”, de Anton Tchekhov, “Um 

artista da fome” e “A metamorfose”, de 

Franz Kafka, e “O último dia de um con-

denado”, de Victor Hugo. O mês de maio 

está reservado para “Recordações da casa 

dos mortos”, de Fiodor Dostoiévski. Na 

sequência, estão na fila de espera obras 

como “Ensaio sobre a cegueira” e “Ensaio 

sobre a lucidez”, de José Saramago, “Os 

miseráveis”, de Victor Hugo, “A Revolu-

ção dos bichos”, de George Orwell, “Cem 

anos de solidão”, de Gabriel Garcia Mar-

quez, dentre outras. 

Antes de dizer mais sobre o grupo, não se 

trata de uma atividade “espírita”. Pelo 

contrário, é um grupo sem rótulos, aberto 

ao público e conta com participantes de 

diversas orientações filosóficas e religio-

sas. Apesar disso, o Grupo de Leitura aca-

ba realizando uma proposta que é essenci-

almente espírita – emancipar o ser e dar-

lhe instrumentos para se situar e agir no 

mundo. Proposta, aliás, que não é exclusi-

va do espiritismo, mas está em qualquer 

filosofia, religião ou corrente de pensa-

mento que queira o melhor para o ser 

humano e o mundo. 

É necessário dizer isso porque, infeliz-

mente, o movimento espírita se acostu-

mou a um rol de atividades pré-definidas 

que caracterizariam a casa espírita como 

verdadeiramente espírita. Deve ter evan-

gelização (que nome!), reuniões mediúni-

cas, de assistência e promoção social, pa-

lestras públicas, etc. É difícil pensar, e 

mais ainda fazer, algo fora desse padrão.  

Além disso, há mais uma agravante. Em 

regra, as atividades desenvolvidas no mo-

vimento espírita se dão em prol dos ou-

tros, principalmente dos “necessitados” 

ou dos “carentes”. Apesar de haver o dis-

curso de que “o primeiro beneficiado so-

mos nós”, a impressão é que pouco se 

pensa efetivamente desse modo, e basta 

ver a importância que se dá para a fre-

quência do público nessas atividades. É 

lógico que se deve pensar no público e nos 

beneficiários das atividades, mas ainda 

mais importante é que ela seja significati-

va, primeiro, para mim mesmo.  

Portanto, bastou fugir um pouco aos pa-

drões do que se pensa ser o espiritismo e 

suas atividades, para se descortinar um 

novo mundo de possibilidades e de ações.  

Esse novo mundo já estava aí, descortina-

do por uma série de grandes autores da 

literatura mundial (incluindo a brasilei-

ra), pessoas com elevada capacidade de 

interpretar o mundo, a realidade e a vida, 

os quais deram passos importantes, atra-

vés da arte, para auxiliar-nos a compreen-

der a nós mesmos e aquilo que está ao 

nosso redor.  

O Grupo de Leitura, então, recupera essas 

obras e procura torná-las significativas 

para cada participante. E o resultado, em 

termos de crescimento e de autocompre-

ensão pessoal, é assustadoramente positi-

vo. Até quem afirmava que não gostava de 

ler, ou que tinha preguiça de ler (posso 

com isso?), está mudando de opinião. Não 

há dúvidas em dizer que o ambiente do 

grupo favorece e incentiva à leitura. 

A metodologia é tão simples, que é mais 

fácil do que fritar ovo mexido. Primeiro, 

deve-se escolher as obras, pelo menos por 

um semestre, o que é feito pelo grupo, de 

acordo com sua dinâmica própria. Segun-

do, cada participante se compromete a 

realizar a leitura individual das obras. Por 

fim, há o encontro para debater uma obra 

específica. No caso do Grupo de Leitura 

ora apresentado, os encontros são men-

sais, sempre na última sexta-feira do mês, 

e com duas horas de duração (que, aliás, 

passam voando!). Mas também pode ser 

quinzenal, mensal, bimestral, etc., confor-

me o interesse do grupo.  

Com relação às obras, a ideia é que sejam 

livros clássicos da literatura mundial, de 

grandes autores, reconhecidos internacio-

nalmente, que levem a profundas refle-

xões sobre o ser humano e a sociedade. 

Não faltam boas indicações na internet 

nesse sentido.  

O debate é aberto, livre, democrático, 

cada um fala o que entendeu, destaca os 
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pontos mais interessantes, levanta as 

questões morais e existenciais envolvidas, 

etc. Não há imposições e nem a necessi-

dade de que haja a “última palavra”, de 

colocar um ponto final nas dúvidas, algo 

tão comum no meio espírita. Ao contrário 

dessa postura nefasta, nada mais produti-

vo e belo do que a divergência, as indaga-

ções que cada um leva consigo após os 

encontros, e a pluralidade de opiniões que 

surgem num ambiente fraternal, pois a 

mesma leitura provoca reações diferentes 

em cada um. O debate é o momento em 

que essas reações circulam no grupo, 

quando se percebe que o que foi indife-

rente para a um, foi muito importante 

para o outro.  

O objetivo do Grupo de Leitura, então, é 

tentar alcançar e absorver o modo como 

esses autores articularam um sentido 

para a vida através da literatura. Como 

que, por meio de um romance, um conto, 

um enredo, trataram de temas humanos e 

sociais de modo tão impactante, como 

conseguiram dar uma forma clara às 

questões que nos afetam, mas que nor-

malmente sequer conseguimos falar sobre 

elas.  

Em termos espíritas, vale lembrar que 

esses autores são espíritos extremamente 

avançados, ao menos no tocante à inteli-

gência, e que deixaram um fartíssimo 

material para que pudéssemos atravessar 

a existência terrena com uma maior ri-

queza de linguagem, com maior capacida-

de para compreender nossa situação no 

mundo e com mais referências para nos 

orientarmos na vida.  

Infelizmente, um Grupo de Leitura é um 

desafio num País de analfabetos e de 

grande desinteresse pela leitura. Em lugar 

de ser incentivada, uma iniciativa como 

essa, quando não é logo ridicularizada, é 

vista como de menor importância. Para 

muito de nós, a leitura não é vista como 

uma ação no mundo, mas como uma per-

da de tempo.  

E é uma pena quando se ouve, entre espí-

ritas, coisas como “a literatura espírita 

também possui grandes obras”, ou “para 

que serve Dostoiévski se Jesus já é o sufi-

ciente?”. Isso é de dar dó. É deprimente, 

mas, felizmente, comentários assim são 

minoritários. Realmente, há uma literatu-

ra espírita muito boa, mas que simples-

mente deixa a desejar diante de vários 

outros grandes autores e obras, que nos 

levam a reflexões, às vezes, muito mais 

profundas sobre o ser espiritual que so-

mos e sobre nossa destinação diante de 

um Universo incomensurável. E Jesus é 

realmente essencial, mas é de chorar 

quando um autor como Dostoiévski é 

praticamente desconhecido, apesar de ter 

reapresentado Jesus (e a ideia de divinda-

de) de um ângulo absurdamente mais 

interessante e complexo daquilo que cos-

tumamos ver por aí. O mesmo se diga de 

Tolstoi, Victor Hugo ou Saramago. 

Independente disso, parece que a simpli-

cidade do Grupo de Leitura é o seu ponto 

forte. É voltado para os participantes, e 

não para os outros, e é extremamente 

produtivo mesmo que “só” duas pessoas 

participem.  

Para quem atua no espiritismo, trata-se 

de uma excelente oportunidade de estu-

do, seja para reinterpretar o espiritismo 

numa base mais sólida, seja para se quali-

ficar nas atividades do movimento espíri-

ta, como palestras e estudos. Por isso, 

apesar da importância de grupos como o 

Estudo Sistematizado da Doutrina Espíri-

ta (ESDE), descobrir outras leituras e 

abordagens é essencial para formar um 

movimento espírita mais íntegro e eman-

cipado, e menos superficial e dependente. 

Para o público em geral, apesar de ser 

uma iniciativa pequena e simples, é um 

passo essencial na formação de seres hu-

manos mais autônomos, na construção de 

um País melhor e de uma humanidade 

mais avançada. 

 

Raphael Faé Baptista, participa do Grupo 

de Leitura e é viciado em livros. 

 

 

*Para quem mora em Vitória e região, 

convidamos para participar do grupo, 

bastando escrever para o email do jornal 

que retornaremos com maiores informa-

ções. 

*E quem gostou da ideia, dê início ao seu 

próprio grupo. É mais fácil e agradável 

que você imagina... 

 

 

“Entrei no grupo a pouco mais de um 

mês, a convite do meu amigo Juliano, e 

estou encantada com a obra 

‘Recordações da casa dos mortos’, de 

Dostoievski, o qual estou tendo a oportu-

nidade de conhecer melhor sua história, 

e tem aguçado, e muito, minha curiosi-

dade sobre seus temas. Estou ansiosa 

para encontrar o grupo e poder enrique-

cer meu ponto de vista.” Luana Cardoso 

 

 

“Sempre gostei muito da área de exatas 

e, com isso, excluí muita outras áreas. 

Principalmente a leitura, algo que nunca 

achei atrativo. Quando o livro é grosso, 

então, que sufoco! Só lia por obrigações 

escolares. Entrei no grupo mais pela em-

polgação do Raphael, e comecei a ler e ir 

aos encontros. No primeiro, já vi que 

estava participando de algo legal, e que 

queria continuar. Ainda hoje não consigo 

tirar grandes conclusões do livro e com-

pará-lo com a atualidade. Mas o grupo 

tem me ajudado bastante. Percebo que 

não é só ler por ler. Sempre há algo a 

mais, outras visões. E quando acabo um 

livro, fico ansiosa para debater as con-

clusões e para o próximo encontro. Bom, 

esse grupo tem me ajudado bastante, 

estou conhecendo um novo mundo. Um 

mundo que antes eu não queria conhecer, 

mas que, hoje, vejo que perdi tempo com 

esse pensamento, pois é um mundo baca-

na e quero participar dele.” Tamiriz Lage 
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Entrevista 

ANO II—#17MAIO de 2016 

Nosso entrevistado do mês é o Dr. Lino 

Faria Petelinkar, paulista de Lucélia, 

pequena cidade do interior de São Paulo. 

Aos 8 anos, mudou-se com sua família 

para Bauru, onde graduou-se em Direito 

pela Instituição Toledo de Ensino, em 

1983. Iniciou sua carreira jurídica ainda 

em Bauru, com a prestação de serviços 

no 1º Cartório de Notas e Ofício de Justi-

ça de 1974 a 1982, quando começou a 

trabalhar em escritório de advocacia. Foi 

advogado até 1992, ano em que ingressou 

na magistratura do trabalho, tendo sido 

promovido à Desembargador em 2010. 

Dr. Lino também é professor na Univer-

sidade Vila Velha desde 1993, lecionando 

inicialmente Direito do Trabalho e Pro-

cesso do Trabalho, e, nos últimos anos, 

trabalhando com prática jurídica previ-

denciária. É casado há 28 anos com Cris-

tina, com quem tem dois filhos – um 

jovem com 27 anos e outra com 23 anos.  

 

 

Crítica Espírita- Dr. Lino, no mês em que 

se comemora do dia do trabalhador, o 

que há efetivamente para comemorar em 

termos da garantia de direitos trabalhis-

tas e de conquistas sociais? 

 

Lino Faria Petelinkar- Há muito a come-

morar. Se lembrarmos bem, não faz mui-

to tempo os trabalhadores eram explora-

dos, primeiro como escravos e depois 

pela burguesia pagando-lhes salários 

aviltantes e exigindo-lhes trabalhos exte-

nuantes. O 1º de maio foi estabelecido 

justamente a partir de incidente com os 

trabalhadores norte-americanos que rei-

vindicavam jornada de 8 horas por dia – 

em maio de 1886 na cidade de Chicago – 

só conquistada no início do século XX, 

começando pela França em 1919 – há 

menos de um século, portanto. Outras 

conquistas como repouso semanal, fé-

rias, salário mínimo, são muito recentes 

na história do trabalho. Creio que salário 

digno e outros direitos não tardarão a 

chegar.  

 

 

CE- Como magistrado, qual seu senti-

mento com relação à elevadíssima de-

manda de ações judiciais nos tribunais 

brasileiros, não apenas na justiça do tra-

balho, mas na justiça em geral? Isso é 

positivo, como um dado de maior acesso 

à justiça? Ou é negativo, já que onde falta 

a ética sobra o jurídico? 

 

LFP- De fato, há uma escala muito gran-

de de trabalhadores que buscam a Justi-

ça do trabalho em busca de “algum direi-

to”. Parece-me que outros ramos do di-

reito sofrem do mesmo problema. Tenho 

que o brasileiro está “descobrindo o di-

reito” graças à maior facilidade de acesso 

à Justiça, que começa pela isenção de 

custas e abundância de advogados. Para 

mim isto é positivo, pois embora aparen-

temente exista maior conflito entre as 

pessoas – principalmente entre emprega-

dos e empregadores – por outro lado há 

maior sensação de justiça, principalmen-

te por parte daqueles que tiveram algum 

direito violado. Reconheço que algumas 

pessoas abusam desta “onda dos direitos 

individuais”, postulando coisas indevidas 

ou buscando questiúnculas jurídicas para 

obter vantagens. Mas cada um responde 

por seus atos. Cabe aos órgãos jurisdicio-

nais coibir os excessos, aos advogados 

recusar tais causas e aos legisladores 

aprimorar as normas.  

 

Lino Petelinkar 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

CE- Você teria como citar medidas exem-

plares, que estão sendo adotadas pelo 

judiciário brasileiro? 

 

LFP- A busca da conciliação – agora me-

lhor aprimorada pelo novo Código de 

Processo Civil – pois oferece às partes a 

reconciliação e a pacificação social. Cam-

panhas têm sido realizadas com objetivo 

de reduzir as demandas judiciais com 

satisfatórios resultados.  

 

CE- Aproveitando esse tema, o que seria 

um poder judiciário ideal para a humani-

dade? 

 

LFP- O ideal para humanidade seria não 

ter poder judiciário, vivendo numa socie-

dade que reconhece e respeita espontane-

amente o direito do próximo. Por enquan-

to, seria bom se não tivéssemos tantos 

recursos judiciais, todavia isto não depen-

de do Judiciário, mas da legislação que é 

feita no Congresso Nacional.  

 

CE- Você é integrante da Associação Bra-

sileira de Magistrados Espíritas – ABRA-

ME – no Espírito Santo. Conte para o 

leitor quais as atividades que a ABRAME 

desenvolve, seus desafios e expectativas. 

 

LFP- Lamentavelmente estou afastado 

da ABRAME por absoluto desencontro e 

falta de tempo, pois não tenho conseguido 

participar das reuniões.   

 

CE- Existem, também, as Associações 

Jurídico Espíritas – AJE's – que congre-

gam profissionais da área jurídica em 

geral, como advogados, promotores, ser-

vidores, estudantes e juízes. Não seria o 

caso de existir uma única instituição que 

agregasse a todos? 

 

LFP- Parece-me que as AJE´s têm cum-

prido o objetivo de reunir as carreiras 

jurídicas. Eu mesmo fui convidado a par-

ticipar e gostaria de integrar o grupo, mas 

neste momento da vida me falta tempo 

para tanta coisa, inclusive para aderir a 

mais uma associação.   

 

CE- O que você pensa sobre o atual cená-

rio político brasileiro? 

 

LFP- Parece-me que estamos passando 

por um momento de transição. Como nos 

orienta a Doutrina Espírita, muitas vezes 

é preciso que haja o caos para que o bem 

sobrevenha. Estou convencido que dias 

melhores virão.  

 

CE- Em sua visão, como o espiritismo 

pode auxiliar na construção de um mundo 

melhor? 

 

LFP- Sem dúvida. Porque quando reco-

nhecermos que os principais valores são 

os do Espírito, que a vida carnal é transi-

tória e apenas instrumento para progres-

so individual de cada um, que a “vida ver-

dadeira” não está na terra, alcançaremos 

todos uma vida melhor.  Parece-me que a 

bandeira do Espiritismo “fora da caridade 

não há salvação”, e o convite para 

“vencermos nossas imperfeições”, é o 

melhor roteiro para o progresso individu-

al e coletivo. O Espiritismo ajudará a hu-

manidade a compreender melhor as lições 

do Cristo e com isso passaremos a “amar 

ao próximo como a nós mesmos e a Deus 

acima de todas as coisas”.  


