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“” “Impossível é apenas uma grande palavra usada por gente fraca que prefere 

viver no mundo como está em vez de usar o poder que tem para mudá-lo. 

Impossível não é um fato, é uma opinião. Impossível não é uma declaração, 

é um desafio. Impossível é hipotético. Impossível é temporário.”  

MUHAMMAD ALI, o maior boxeador de todos os tempos, um ativista contra o racis-
mo, a desigualdades sociais e a guerra imperialista e que fez a passagem para mundo 
espiritual no último dia 3 de junho. 

NOTA 10 NOTA 0 
Para o fechamento do Museu de 

Biologia Mello Leitão em Santa Te-

resa/ES, por falta de repasse de ver-

bas. O Museu acumula 500 mil reais 

em dívida em pagamento de contas 

e salários dos funcionários.  
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Marcos Trindade Parabéns - Os 

espíritas costumamos agir como se não 

fosse também nossa a responsabilidade 

pelos desajustes no campo político. Chega 

de manter os olhos fechados  

Ana Santos - Gostaria de parabenizar 

este avanço na consciência crítica espírita. 

Até então o que tínhamos visto no meio era 

uma fuga dos problemas políticos e, diga-

mos mesmo, uma certa alienação da situa-

ção social pela qual nosso povo mais pobre 

passa, como se somente a caridade e a reli-

gião pudessem resolver os problemas cria-

dos por nós em sociedade. Desejo, no en-

tanto, que essa tomada de posição seja em 

prol do progressismo, dos direitos sociais, 

da democracia e da boa política! Namaste!  

Sandra Aparecida Leandro Con-

ceiçao - Eu acredito quê a crítica espírita 

pode nos levar a um avanço bastante posi-

tivo em nosso futuro  

Andre Viotti - Parabéns pelo jornal 

crítica espírita e também à Dr. Laisa Ema-

nuel Oliveira Santos pelo excelente artigo.  

Maria Da Penha Maia - O mundo 

estar começando a despertar...que felicida-

de  

Mensagens de Leitores 

Para Lucas Almeida, 17 anos, aluno 

de uma escola pública do Espírito 

Santo, que desenvolveu um projeto 

de uma exame de sangue para de-

tectar câncer de pele. 

https://www.facebook.com/marcostrind?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010008636811&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sandraaparecidaleandro.conceicao.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sandraaparecidaleandro.conceicao.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/andre.viotti.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009286600433&fref=ufi&rc=p
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

ANO II—#18 JUNHO de 2016 

Estamos nos esforçando, e muito, para 

trazer a você um jornal cada vez melhor, 

propondo temas e dando visibilidade a 

ideias e opiniões para fazer você pensar, 

criticar, avaliar, falar se concorda ou não, 

se está correto ou não, afinal, não nos 

achamos “donos do espiritismo”. Nossa 

crença é que o jornal pode contribuir na 

formação de uma massa crítica em torno 

do espiritismo, de pessoas capazes de de-

bater os temas sociais e espíritas com au-

tenticidade e profundidade, sem que even-

tual divergência seja encarada como uma 

afronta ou uma heresia. 

E o que nos motiva é a vontade de levar a 

proposta espírita para o mundo, pois te-

mos a certeza que ela tem capacidade de 

responder às questões de nosso tempo, de 

estar nos espaços públicos e de debater 

com qualquer corrente de pensamento.  

Para isso, a mídia é essencial. É através 

dela que o espiritismo chegou até nós, e 

por onde pode atravessar fronteiras e che-

gar a qualquer um. E isso se dá das formas 

mais variadas, principalmente com a inter-

net, que permite produções independen-

tes, como este jornal. Desse modo, apesar 

de uma iniciativa pequena, voluntária e 

cheia de dificuldades, tem sido recompen-

sador ver que estamos, aos poucos, alcan-

çando nosso intento e atingido um número 

cada vez maior de leitores. 

Nesta edição, a Matéria de Capa traz refle-

xões de Raphael Faé sobre a responsabili-

dade do espírita diante da era da informa-

ção. A partir de recentes casos de estupros, 

ele coloca problemas não enfrentados por 

Kardec, mas que o espírita de hoje precisa 

encontrar elementos para entender sua 

situação no imenso mundo da virtualidade, 

no qual ele é bombardeado a todo o mo-

mento por informações de toda ordem. 

Na coluna Opinião, o filósofo José Marcus 

Baptista, em sua primeira participação no 

jornal, fala sobre o sentido que a mídia tem 

para o espiritismo. Num texto rápido e 

sóbrio, ele nos mostra como Kardec lidou 

com a mídia de seu tempo. Em Magnetis-

mo Crítico, contamos com a participação 

do incansável Adilson Mota, trazendo sua 

visão sobre o passe na casa espírita. Em 

Atualidades, Felipe Sellin fez um levanta-

mento dos principais canais espíritas no 

You Tube para apresentá-los ao leitor. 

Por fim, queremos convidar você, leitor e 

leitora, a participar desse movimento, de 

aproveitar a era da informação para propa-

gar o que há de bom. Se você gosta do jor-

nal, contribua com sua divulgação, com-

partilhe com seus amigos e grupos no Fa-

cebook, encaminhe para seus contatos de 

email, fale com as pessoas que você convi-

ve, envie-nos sugestões de temas e sua 

crítica sobre as matérias. Não deixe que as 

ideias e sugestões aqui acendidas se apa-

guem... 

 

Uma excelente leitura! 
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MATÉRIA DE CAPA 

No dia 22.05.2016, no Rio de Janei-

ro, uma adolescente de 16 anos 

acordou e percebeu que havia sido 

dopada e estuprada por diversos 

homens, sendo que vídeos foram 

divulgados nas redes sociais expon-

do suas partes íntimas e sua condi-

ção física. Esse fato lembrou outro, 

ocorrido em 2015, no Piauí, quando 

quatro vítimas de um estupro coleti-

vo ainda apanharam, foram jogadas 

de um penhasco e apedrejadas.  

A diferença dessas duas situações 

para os incontáveis casos de estu-

pros é que elas foram amplamente 

noticiadas, e o crime não ficou res-

trito às vítimas e aos agressores. Ao 

contrário, ganharam o mundo, e o 

que normalmente é assunto privado 

ganhou dimensão pública. 

Por isso, diante das várias aborda-

gens acerca dessas infâmias, quero 

trazer reflexões sobre o papel da 

mídia, que não é restrita à impren-

sa, mas abrange qualquer forma de 

disponibilização pública de notícias, 

assuntos e temas através de jornais, 

televisão, internet, livros, filmes, 

produções artísticas, etc., com a 

capacidade de sensibilizar e mobili-

zar um número ilimitado de pesso-

as. Ao final, quero enfatizar a res-

ponsabilidade do espírita diante da 

era da informação, um assunto que 

Kardec obviamente não tratou, mas 

que precisa ser enfrentado, já que é 

uma das questões morais de nosso 

tempo. 

Nesse sentido, estima-se que ocorre 

um estupro a cada 11 minutos no 

Brasil, número que é bem maior, já 

que o IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) estima que, 

em 2013, dos 527 mil estupros con-

sumados ou tentados, só 10% foram 

A Responsabilidade Espírita na Era da Informação 
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reportados à polícia. 

Mas a grande reper-

cussão desses dois 

casos acendeu impor-

tantes discussões so-

bre a chamada 

“cultura do estupro”, 

algo que surge numa 

sociedade machista e 

patriarcal como a 

brasileira, que culpa 

a vítima pela violên-

cia sofrida, e não o 

agressor.  

Porém, enquanto o 

caso da adolescente 

carioca ganhava espaço na impren-

sa, o seu “estilo de vida” deu o tom 

do imenso e deplorável julgamento 

moral nas redes sociais, o que a 

levou a excluir momentaneamente 

seu perfil no Facebook, onde pesso-

as (ou seriam chipanzés? Não, eles 

não fazem isso!) incriminavam-na 

ou divulgavam links para acessar 

os vídeos do crime. De todos os lu-

gares saíram juízes, promotores e 

delegados, cada um superando o 

outro em estupidez e imbecilidade. 

Afinal, não era a filha deles que 

havia sido estuprada.  

Aliás, se a violência sexual fosse 

contra homens, sequer haveria es-

sa discussão. Ninguém culparia um 

homem atacado por um estuprador 

porque estava bebendo com os 

amigos, ou porque usava um short. 

Nessa hipótese, ninguém diria 

“também, ele bebe...” ou “se usasse 

uma calça, nada teria acontecido”. 

Por que com a mulher acontece o 

contrário? Percebam que precisa 

pouco para mostrar como a cultura 

do estupro é evidente... Só não vê 

quem não quer.  

Mas, posturas assim são esperadas 

numa cultura atrasada e onde o 

Estado Democrático de Direito só 

existe no papel. Na Índia, outra 

sociedade complexa, os estupros 

coletivos também são comuns. Em 

16.12.2012, a estudante de fisiote-

rapia Jyoti Singh foi violentada por 

6 homens, tendo parte de seu intes-

tino arrancado, e morreu 13 dias 

depois. Seu caso foi retratado no 

d o c u m e n t á r i o  “ I n d i a ’ s 

Daughter” (Filha da Índia, em tra-

dução livre), lançado em Março 

deste ano, mas censurado justa-

mente na Índia, com a justificativa 

de que poderia “causar tensões so-

ciais” (hein?).  

Assim, nos três episódios (do Rio 

de Janeiro, do Piauí e da Índia), a 

ação da mídia jornalística e do ci-

nema imortalizou a história dessas 

mulheres, o que gera duas conse-

quências. Primeiro, tornou o sofri-

mento delas num ponto de reflexão 

para que pudéssemos pensar sobre 

o que é a humanidade e os rumos 

que pretendemos seguir. Segundo, 

o que aconteceu poderá ser recon-

tado daqui a centenas ou milhares 

de anos, e as civilizações futuras 

(se existirem) terão uma noção do 

que foi viver nesta época, assim 

como hoje ficamos abismados com 

os absurdos de povos antigos pelos 

relatos que chegaram a nós. 

Portanto, a mídia está sendo essen-

cial para promover um debate ne-

cessário e remover a hipocrisia so-

bre a violência contra a mulher e 

aspectos da ideologia de gênero. 

Ela levantou o tapete onde se costu-

ma jogar a sujeira social e humana. 

Deu o contraste para ver como é 

grande o exército de seres huma-

nos indiferentes, e até hostis, com 

relação ao sofrimento alheio. Tam-

bém ficou claro como outros países 

são avançados nessa questão, como 

a Inglaterra, cujo sistema de prote-

ção à mulher não questiona as mo-

tivações da vítima, que roupa ves-

tia, se usa drogas ou seu estilo de 

vida, pois o problema é o agressor, 

não ela. Logo, se o mais avançado 

não existe aqui é porque não há 

vontade social e política para isso, 

e a inserção desse tema na mídia 

tem contribuído no enfrentamento 

a essa questão.  

Porém, não é novidade que, muitas 

vezes, a mídia somente prejudica, 

expondo pessoas em situações in-

fundadas ou constrangedoras, e 

sem extrair nada além da humilha-

ção pública. Lembro do caso de 

uma mulher (de novo, uma mu-

lher!) que teve sua vida privada 

amplamente divulgada por uma 

suposta traição ao marido. Através 
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de memes e edição de imagens, ela 

foi ridicularizada perante toda a 

sociedade brasileira, transformada 

em motivo de piada por uma multi-

dão de pessoas vazias, que adoram 

fazer graça com a desgraça do ou-

tro. Daí, uma filha, esposa, traba-

lhadora e mãe foi transformada na 

“bola da vez” para fazer rir os abo-

balhados de plantão de uma socie-

dade espiritualmente pobre e cultu-

ralmente alienada.  

Com isso, fica claro que a mídia é 

importante, mas perigosa e ambiva-

lente. Ela pode prestar serviço ou 

desserviço, deixar na ignorância ou 

instruir, denunciar ou colocar 

“panos quentes”. Ao jogar ao públi-

co as histórias pessoais, pode levan-

tar pessoas ou afundá-las, criar vi-

lões e heróis justa ou injustamente.   

Para complicar, não há mídia neu-

tra. Todos falam “de algum lugar”, a 

partir de certa visão de mundo. E 

quando esse posicionamento está 

atrelado a grandes interesses políti-

cos e econômicos, muitos deles es-

cusos, então todo cuidado é pouco. 

O telejornal mais assistido no Brasil 

é “um oferecimento” de um banco. 

Nada contra, mas você acha que a 

emissora será imparcial, por exem-

plo, ao noticiar atos do governo que 

prejudicam as instituições financei-

ras e beneficiam os consumidores? 

Você acha que uma emissora dará 

visibilidade a um esquema de cor-

rupção envolvendo os políticos que 

propõem e aprovam as leis que lhe 

concede benefícios fiscais? 

Apesar disso tudo, talvez nunca ti-

vemos tantas oportunidades e pos-

sibilidades para questionar e mudar 

o mundo como hoje, na era da in-

formação, que fornece diversas fer-

ramentas para discutir e enfrentar 

as misérias morais e materiais pe-

rante um número ilimitado de pes-

soas, e a mídia é fundamental nesse 

processo de mudança, utilizando-se 

da tecnologia e das ferramentas dis-

poníveis na tarefa de gritar que al-

guém está sofrendo desnecessaria-

mente, de escancarar a opressão, de 

falar que estão pisando na face de 

um irmão, de denunciar o mal e de 

apontar para o melhor.  

Essa tarefa é de qualquer um que 

queira avançar, mas ela é essencial-

mente espírita, afinal, conforme os 

espíritos respondem à questão nº 

932 de “O Livro dos Espíritos”, o 

mal prospera por causa da fraqueza 

dos bons. Enquanto os maus são 

intrigantes e audaciosos, os bons 

são tímidos, mas que só cabe a estes 

preponderar sobre aqueles. E, mais 

que isso, o desafio efetivo é saber se 

comportar como espíritos respon-

sáveis e com maturidade, que se 

opõem ao mal onde quer que se en-

contrem e que lutam o bom comba-

te, sempre abdicando da violência e 

do espírito de guerra, algo bem 

complicado num mundo de provas e 

expiações, que não promete nada 

além de dor, sofrimento e morte.  

Portanto, se a mídia é um poderoso 

instrumento para evidenci-

ar as injustiças e mostrar o 

que há de bom, e um local 

para um debate consistente 

dos temas da sociedade, ela 

demanda dos espíritas uma 

pitada ainda maior de enga-

jamento, no reconhecimen-

to de que o simples estar no 

mundo já implica em tomar 

posição. E numa sociedade 

incapaz de constatar a pró-

pria cegueira, mas sedenta 

por evidenciar a poeira no 

olho alheio, a ação da mídia 

e a responsabilidade diante 

do mundo nunca foram tão 

necessários. 

 

Raphael Faé Baptista é Filo-

sofo e servidor público 
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     Opinião 

Temos o costume de proteger as “coisas” 

materiais e espirituais que amamos e que-

remos bem, e não permitimos que outros 

emitam opiniões contrárias. Quando isto 

acontece, parece que “perdemos” a razão e 

o senso de civilidade, partimos para o 

ataque, e depois, se for o caso, vem o arre-

pendimento.  

Quando fui convidado a falar sobre a mí-

dia, pensei em recusar, pois gostaria de 

falar sobre a fissão nuclear dos raios cató-

dicos no urânio U235. Brincadeiras à par-

te, por onde começar a falar sobre a mídia 

e seu sentido para o espiritismo? 

Como todo conhecimento inicia-se pela 

base, poderíamos perguntar primeira-

mente que vem a ser mídia. “A mídia é 

uma expressão usada para designar os 

principais veículos de um determinado 

sistema de comunicação social, conside-

rando os setores tradicionais - Emissoras 

de Rádio e TVs, Jornais, Revistas e agora 

a Internet, a grande mídia internacio-

nal”. Daí, a mídia utiliza-se de determina-

das abordagens de comunicação para 

atingir um público alvo e realizar a conse-

cução de suas finalidades.  

A questão, no entanto, é que a mídia pro-

duz a verdade ou a falsidade para alcançar 

seus objetivos, no cenário de comunicação 

de massa. E, no contexto mundial, pelo 

alto desenvolvimento de comunicação de 

massa, tecnologia de ponta, temos todas 

as informações às nossas mãos. A rapidez 

com que o tempo sai de nosso controle 

permite que os fatos de ontem sejam atro-

pelados pelos de hoje, e temos ciência do 

que acontece imediatamente, tamanha a 

velocidade das informações.  

Acima, falei que, por protegermos o que 

amamos (família, país, ideais, conceitos, 

etc.), tomamos decisões precipitadas e 

mesmo que haja o arrependimento, o de-

sastre já aconteceu tão rápido quanto as 

informações que circulam por aí, o que 

demanda um cuidado ainda maior com o 

que é dito ou propagado. 

Neste ponto, sabemos que a divulgação do 

espiritismo foi construída com muitos 

percalços e perseguições, e Allan Kardec, 

como o bom senso encarnado, agiu por 

um padrão de comportamento com os 

detratores da doutrina, que não eram 

poucos, com a mesma serenidade e firme-

za de caráter.  

Fatos diversos aconteceram com o Sr. 

Allan Kardec, e este é um pequeno relato 

do cuidado e zelo que tinha pela doutrina. 

Quando de sua viagem à cidade de Lyon, a 

19 de Setembro de 1860, em um banquete 

oferecido pelos espíritas lioneses em ho-

menagem aos esforços empreendidos pela 

doutrina nascente, Kardec responde: “A 

acolhida tão amiga e benévola que recebo 

entre vós, desde a minha chegada, seria 

bastante para me encher de orgulho, se 

eu não compreendesse que tais testemu-

nhos se dirigem menos à pessoa do que à 

doutrina, da qual não passo de um dos 

mais humildes operários [...]” (Revista 

Espírita: Ano 3-1860, p. 440-442). 

Com serenidade, zelo e simpatia, porém 

com firmeza e convicção da responsabili-

dade que teria com a Doutrina nascente, 

Kardec pautou por omitir o envaideci-

mento, o aplauso temporário dos homens, 

mesmo os mais sinceros, não permitindo 

assim, desviar-se de sua missão, assim 

como “ouvir o elogio sem que seja ferida 

a minha modéstia, e sem que o meu amor

-próprio por isso fique exaltado” (Revista 

Espírita: Ano 3-1860, pg. 442).  

Desse modo, quanto à questão “que senti-

do tem a mídia para o Espiritismo?” pode-

se perguntar de outra maneira: pela mí-

dia, é possível oferecer os conhecimentos 

do Espiritismo para esse mundo humano 

tão conturbado pela violência de toda 

ordem e torná-lo um mundo melhor para 

se viver como irmãos? Isto é possível? 

Como a mídia se comportaria para execu-

tar essa tarefa? Caso Allan Kardec fosse 

escrever os livros das Obras Básicas na 

atualidade, como faria para divulgá-los? 

Além da impressão gráfica, usaria os re-

cursos da internet? Como ele se portaria 

diante de um universo virtual tão comple-

xo e “sem lei”?  

Portanto, a mídia quando trabalha para a 

divulgação do conhecimento humano - 

ciência, filosofia, religião, sociedade, polí-

tica, ética, etc. - deve vir amparada, prin-

cipalmente, pelo respeito ao outro, caso 

enxergue no outro a extensão do meu eu, 

não na relação “sujeito-objeto”, mas numa 

relação “nós”. Um “nós” como humanida-

de. Aí a mídia encontra um sentido maior, 

e se torna no principal meio de divulgação 

do espiritismo para o mundo. E então, a 

pergunta é: será que conseguiremos este 

feito? 

 

José Marcus Baptista é Filósofo. 

QUE SENTIDO TEM A MÍDIA  

PARA O ESPIRITISMO? 
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   Magnetismo Crítico 

Há algum tempo vimos refletindo a res-

peito da estrutura de funcionamento dos 

trabalhos de passe que comumente exis-

tem nas instituições espíritas; os passes 

que são aplicados após as palestras de 

orientação doutrinária. 

Sem desmerecer o esforço e a boa vontade 

por parte de dirigentes e passistas que 

militam nesta área das tarefas espíritas, 

pretendemos aqui analisar a forma como 

estes trabalhos têm funcionado, em con-

fronto com a terapêutica empregada pelos 

magnetizadores, a qual era tão comum na 

época de Kardec. 

Há algumas décadas temos sido habitua-

dos a esperar que os Espíritos tudo façam 

por nós (pelo menos na área dos passes), 

nos induzindo a uma acomodação, fazen-

do estagnar aquilo que poderia ser muito 

melhor aproveitado para o benefício do 

próximo: nossos recursos energéticos. Os 

Espíritos podem nos ajudar e muito, 

quando realizamos o esforço para alcan-

çar a ajuda. Quando esperamos que eles 

tudo resolvam por nós, sem o esforço da 

nossa parte, ficamos sem o auxílio deles. 

Portanto, se queremos que os Espíritos 

nos assistam, precisamos “suar a camisa”. 

Obras valiosas como Magnetismo Espiri-

tual de Michaellus e Magnetismo Curativo 

de Alphonse Bué, antes editadas pela Fe-

deração Espírita Brasileira, infelizmente, 

hoje não mais o são, fazendo-nos perder 

um manancial de conhecimentos teóricos 

e práticos a respeito desta ciência tão vas-

ta que é o Magnetismo. Fora as exceções, 

muitas obras hoje existem a respeito do 

passe nas instituições espíritas, mas cujo 

valor se resume à teoria, caindo por terra 

o seu valor prático, no que concerne àqui-

lo que seja necessário para que alcance-

mos os melhores resultados. 

Se fizermos um estudo comparativo entre 

os resultados de cura obtidos pelos mag-

netizadores clássicos e os passistas de 

agora, vamos verificar, sem sombra de 

dúvida, de que lado se encontra a verda-

deira terapia de cura. 

Onde está o equívoco? Nos passistas? Nas 

instituições espíritas? Acreditamos que o 

problema está na estrutura que foi dada 

àqueles trabalhos. Deixando de lado a 

passionalidade, vamos analisar friamente 

os seguintes itens: 

a) Longas filas de pessoas para receber o 

passe: todo mundo tem consciência de 

que muita gente que frequenta as filas de 

passes não precisariam verdadeiramente 

estar ali. E por que estão? Falta orienta-

ção, dirão alguns. Também achávamos 

isto até fazermos diversas palestras a res-

peito deste assunto e, para nossa frustra-

ção, lá estava a fila tão longa quanto an-

tes. 

Lógico que se deve continuar orientando 

de forma sistemática, até por que sempre 

vamos ter pessoas “novas” nas institui-

ções espíritas. 

Ocorre um verdadeiro paradoxo: busca-se 

o passe mesmo sem precisar dele, en-

quanto que ao mesmo tempo não acredi-

tamos no alcance que ele pode ter. Não 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DO PASSE NAS CASAS ESPÍRITAS  
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acreditamos por que não conhecemos. 

Esperamos milagres, mas não confiamos 

que o Magnetismo pode curar uma doen-

ça séria. 

Disse Kardec: um corpo em harmonia não 

assimila o Magnetismo. E pode até preju-

dicar. É o mesmo que acontece quando 

tomamos remédio estando sadios. 

Procura-se avidamente o passe para a 

resolução de pequenos desconfortos que 

poderiam facilmente ser sanados através 

de uma prece, de uma reflexão ou de uma 

mudança de atitude. Mas preferem entre-

gar-se ao passe como a medida milagrosa 

e salvadora, que tudo deve fazer por nós, 

enquanto continuamos brigando em casa 

e chegando ao Centro Espírita com dor de 

cabeça para ser resolvida pelos passistas. 

Ao mesmo tempo, acreditam que somente 

estas pequenas mazelas podem ser cura-

das pelos passes. 

b) Necessidade de muitos passistas: para 

suprir a demanda de pacientes, fazem-se, 

geralmente, cursos rápidos de passe, a fim 

de “preparar” passistas em número sufici-

ente para atender a todos. A pressa nesta 

preparação deixa uma lacuna enorme e 

perigosa, pois não há meios para que al-

guém se torne eficiente em tratar as mais 

variadas moléstias físicas, emocionais ou 

espirituais, após algumas horas de estudo. 

Muitos magnetizadores, no passado, eram 

médicos e largaram a medicina fundando 

clínicas e hospitais para tratarem os do-

entes através do magnetismo. Imagine-

mos alguém fazer isso depois de um estu-

do de final de semana! 

c) Necessidade de local amplo: quase 

nunca as casas espíritas dispõem de mui-

to espaço onde cada passista possa traba-

lhar de forma conveniente utilizando os 

vários recursos magnéticos. Daí, o que 

vamos ter é uma sala apertada, com mui-

tos passistas, sem oferecer condições para 

que se trabalhe de forma eficiente. Espaço 

para uma maca, nem pensar. 

d) Escassez de tempo: para completar o 

quadro, não há tempo para se atender 

demoradamente a tanta gente, da forma 

como o magnetismo requer. Na estrutura 

atual, os passes precisam ser rápidos, de 

dois a três minutos, comprometendo to-

talmente os resultados. Sem contar com a 

pressa de quem recebe o passe e que quer 

ser logo atendido, sem demora, apesar 

dele muitas vezes estar acostumado a 

frequentar os consultórios médicos sendo 

forçado a aguardar horas por um atendi-

mento. Mas aprendemos que o passe po-

de fazer “milagres” e que podemos ser 

curados dos nossos males em rápidos 

minutos, depois das mãos do passista 

terem se movimentado algumas poucas 

vezes. Resultado final: pouca eficiência, 

poucos alcances positivos. 

Enquanto os magnetizadores clássicos 

conseguiam curar moléstias tidas muitas 

vezes como incuráveis, pelos médicos, 

mesmo desconhecendo o perispírito, os 

centros de força e a interferência dos espí-

ritos, o que conseguimos nós com os pas-

ses? 

E ainda há aqueles que acham que todos 

que costumam assistir a palestras doutri-

nárias DEVEM receber passes todas as 

vezes que forem ao centro espírita, mes-

mo sem necessidade. 

Allan Kardec, que deve visitar as institui-

ções espíritas vez ou outra para aferição 

da tarefa por ele iniciada, deve se pergun-

tar o que estamos fazendo com a Doutrina 

Espírita que tanto trabalho lhe deu para 

colocar em bases científicas. 

 

Adilson Mota, publicado inicialmente 

no jornal Vórtice de Fevereiro/2009 
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ATUALIDADES 

A comercialização pública da internet 

durante os anos 1990 fez surgir uma onda 

de otimismo quanto a democratização das 

fontes de mídia. O caráter interativo da 

rede mundial de computadores já aponta-

va para uma alteração na dinâmica do uso 

dos meios de comunicação. Os atores 

sociais deixariam de ser apenas expecta-

dores para se transformarem em agentes 

produtores de meios de comunicação 

alternativo à grande mídia.   

Hoje em dia, literalmente, com uma ideia 

na cabeça e uma câmera na mão (pode ser 

inclusive um smartphone, conectados a 

rede mundial de computadores) pode 

divulgar boas (ou não tão boas) mensa-

gens para o mundo todo.  

A Primavera Árabe, que derrubou diver-

sas ditaduras no Oriente Médio contou 

com uma presença fundamental de veícu-

los de mídia alternativa, transmitidos pela 

internet. Por isso, algumas destas ditadu-

ras proibiram sites como Twitter, You 

Tube e Facebook. A ação do governo obri-

gou os manifestantes a hackearem as pró-

prias máquinas e usarem identificação de 

outros países para ter informações do que 

acontecia em sua cidade, seu país e agen-

darem os novos protestos.  

O Brasil não ficou de fora, os protestos de 

Junho de 2013 receberam uma ampla  

participação popular e a internet foi utili-

zada com enorme inteligência por seus 

organizadores. Companhas como contra o 

desaparecimento do operário da constru-

ção civil Amarildo (morto pela polícia da 

Unidade de Polícia Pacificadora) só foram 

possíveis pela repercussão independente. 

A grande mídia acabou noticiando de 

forma atrasada quando percebeu o tama-

nho da indignação popular. 

Assim como os movimentos políticos 

usam constantemente as redes sociais e a 

rede mundial de computadores, o movi-

mento espírita também possui grande 

espaço virtual. O espiritismo já possui 

uma literatura invejável a qualquer cor-

rente de pensamento, o uso de suas pes-

quisas em documentários, filmes e nove-

las e também muitos blogs, fanpages e 

sites dedicados  à divulgação e debate do 

pensamento espírita.  

Hoje, selecionamos 9 canais de vídeos 

hospedados no YouTube que acreditamos 

que todo espírita deve dar um pouco de 

atenção. Alguns estão ali devido ao conte-

údo crítico social, outros por serem inova-

dores, outros pela forma de comunicação, 

pela irreverência. Portanto, contamos 

com sua colaboração junto a esses canais. 

O tempo de sermos meros espectadores já 

acabou. Somos capazes de tornar estes 

canais ainda melhores, incluindo nos de-

bates ainda mais conteúdo transforma-

dor.  

 

Felipe Sellin é sociólogo e professor 

universitário.  

 

9 CANAIS COM CONTEÚDO ESPÍRITA  

QUE VOCÊ PRECISA CONHECER! 

Espaço Pampédia (educação) 

O canal é uma dos braços virtuais do Espaço 

Pampédia  - uma proposta de debate inter-

disciplinar entre a cultura contemporânea e 

a espiritualidade. O Espaço reúne a Editora Comenius, a 

sede da Associação Brasileira de Pedagogia espírita e a Uni-

versidade Livre Pampédia. Este projeto, que tem a frente a 

educadora Dora Incontri, é o mais avançado dos estudos 

acadêmicos e de alto nível intelectual com o paradigma do 

espírito na área das humanidades. O canal divulga vídeos 

com informações deste projeto ousado e inovador. O outro braço virtual do projeto é o Blog Pampédia. O Blog é parceiro 

do Jornal Crítica Espírita e já republicamos alguns textos originalmente divulgados por lá.  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Canal Amigos da Luz (Humor) 

Você que gosta do Porta dos Fundos vai adorar conhe-

cer este canal. Com uma produção de grande qualida-

de e temas divertidos, eles conseguem fazer crítica 

social e critica ao movimento espírita com muito bom humor.  Nas terças 

feiras, o canal ainda produz uma live (transmissão ao vivo) com possibili-

dade de interação com o público conectado, debates de temas da atuali-

dade e estudo do livro dos espíritos. O canal já conta com quase 120 mil 

inscritos. Sugerimos um vídeo em especial que é o “prece sem pressa”. 

Portal Reação (reportagens) 

O canal busca divulgar a doutrina espirita através 

de relatos de pessoas e de experiências espirituais 

vividas por elas. Nos moldes de canais conheci-

dos na internet, o Portal Reação exibe vídeos curtos e elucidati-

vos a respeito de temas como reencarnação, vida após a morte, 

mediunidade, entre outros. O canal aposta em histórias reais e 

no sentimento de quem é entrevistado para abordar o Espiri-

tismo pela ótica de seu personagem principal: O ser humano.   

GELPALHANO (Palestras) 

O canal que divulga as palestras das reuniões doutriná-

rias do Grupo Espírita Lamartine Palhano Jr. Infelizmen-

te, a sede do centro de vivência e prática do bem foi desa-

tivada. Mas, a promessa é de que em breve novos vídeos serão postados com 

nova modelagem. Ainda assim, há uma enorme quantidade de palestras, in-

clusive algumas de colaboradores do Jornal Crítica Espírita (Cassio Drum-

mond, Raphael Faé, Felipe Sellin, para citar alguns) o que demonstra a afini-

dade das atividades  desta publicação com o canal.  
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Rede Amigo Espírita (Palestras) 

Os vídeos deste canas possuem mais de 17 

milhões de visualizações. Uma audiência de 

deixar muitos canais da tv aberta e comercial 

com inveja. A rede se dedica a transmitir ao vivo diariamente 

estudos e palestras. Além disso, possui vídeos com apresenta-

ções musicais, palestras, entrevistas, reflexões e pequenos pro-

gramas de Rádio e da TV Espírita, áudios de estudos online. 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

YEAH! (Vlog) 

Produzido para o público jovem, o canal 

conta com vídeos muito bem produzidos e 

debates dinâmicos. Uma edição de imagem 

que faz com que o espectador fique atento.  

O formato de vlog (Blog de videos) traz programas com te-

mas introdutórios ao espiritismo e também debates que fa-

zem parte do universo dos jovens.  Temas como Aborto, Toda 

forma de Amor, poligamia, religião, ect.  
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Minha Nada Mole Encarnação 

(Vlog) 

Embora hospedada na pagina da FEB, o 

que já limita e determina a linha editorial 

da redação do canal, o texto é muito bem 

escrito. O Vlog da Marina Miranda (moça da foto ao lado) tem 

uma linguagem que interage muito com o jovem de uma manei-

ra geral e principalmente com o jovem espírita. Ela conta fatos 

da própria vida e dramas que o jovem passa para dar soluções 

amparadas por um conhecimento baseado no paradigma espíri-

ta. 

Morel Felipe Wilkon (Vlog) 

O Felipe apresenta sua visão do espiritismo a 

partir de um raciocínio bem interessante e que 

vale a pena conferir . No estilo Vlog, o canal é 

interessante, entre outras coisas para perceber 

que é possível uma canal pessoal sem ser necessariamente voltado 

para o público jovem. O  canal apresenta um vídeo novo todas as 

segundas-feiras, falando principalmente de Espiritismo e, segundo 

ele, não aquele Espiritismo empedrado dos livros velhos. 

Conexão Jovem Espírita (áudio e en-

trevistas) 

Na verdade, o canal é composto de um quadro 

principal (Trocando Idéias) que entrevista re-

presentantes espíritas debatendo temas atuais e 

relevantes para a sociedade. O canal, que também possui uma 

versão só para áudios no soundclound, posta seus podcasts 

também no youtube, além dos pequenos quadros em vídeo, 

que chama de drops.  


