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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
Estamos vivendo inúmeros retrocessos, no Bra-

sil e no mundo. Sempre que alguma ponta de 

progressismo surge no horizonte, principalmen-

te de cunho social, as vozes reacionárias gritam 

para que as coisas continuem como estão. E elas 

são ouvidas e possuem seus defensores, inclusi-

ve aqueles que sofrem com uma sociedade estru-

turalmente injusta. 

A onda de nacionalismo que ressurge com força, 

seja nos discursos do candidato à presidência 

dos EUA, Donald Trump, seja na ascensão dos 

partidos de ultradireita, seja nos movimentos 

separatistas, tudo isso está mais próximo do 

nazismo e do fascismo do que podemos imagi-

nar. Para eles, a causa dos problemas está sem-

pre nos outros, nunca neles.  

Aliado a isso, as manifestações de ódio e de into-

lerância, política e religiosa, estão evocando o 

momento que antecedeu as duas grandes guer-

ras mundiais. Sem uma unidade global ou regio-

nal para compor os interesses em conflito, esta-

mos à mercê de governantes que desejam man-

ter a popularidade em alta, e de burocratas que 

priorizam números e técnicas em detrimento da 

vida humana.  

Incapazes de compreender o ser humano e a 

sociedade a fundo, continuam a lançar mão das 

velhas tentativas para resolver os problemas, 

como construir muros, fazer guerra, isolar-se, 

recrudescer a lei e a ordem, aumentar a punição, 

etc., mas que, além de não resolvê-los, criam 

novos problemas. Para resumir, com as devidas 

exceções, somos uma sociedade de cegos guia-

dos por cegos - na religião, na economia, na polí-

tica, na ciência, na filosofia, etc.  

No meio disso tudo, felizmente, sempre houve 

resistência, principalmente daqueles que procu-

ram fazer diferente e almejam dias melhores, 

com menos ódio, indiferença e sofrimento. O 

problema é que a voz deles dificilmente é ouvida 

e replicada, já que sua pauta de reivindicações 

implicaria em mudança de mentalidade e do 

status quo.  

Diante de tanta ignorância, resolvemos abordar, 

nesta edição e nas demais, o tema dos Direitos 

Humanos, a fim de mostrar que o espiritismo 

tem condições de dar respostas satisfatórias aos 

problemas que enfrentamos, a partir de uma 

nova visão da pessoa humana e da sociedade.  

Assim, a “Matéria de Capa” será dupla, com uma 

verdadeira aula dos professores Adriano Medei-

ros e Mônica Paulino Lannes sobre direitos hu-

manos. Com o tema “Espiritismo, direitos hu-

manos e o ‘E(e)spírito’ de Rousseau”, o professor 

Adriano Medeiros traça uma linha entre o men-

tor da revolução francesa e o espiritismo, e enfa-

tiza a necessidade de o espiritismo protagonizar 

a promoção da dignidade da pessoa humana, 

retomando o paradigma do espírito como essen-

cial para a compreensão do ser humano. Já a 

professora Mônica Paulino Lannes faz uma 

apresentação histórica e crítica dos direitos hu-

manos e sua importância para que, concreta-

mente, possa surgir uma sociabilidade regenera-

da, o que não acontecerá sem lutas e escolhas. 

Em “Magnetismo Crítico” contamos com outro 

artigo de Ana Vargas, falando sobre a relação 

entre dieta física, mas principalmente mental e 

espiritual, e magnetismo. Na coluna 

“Atualidades”, a psicóloga Bernadete Faé trata 

da questão da adoção por casais homoafetivos, 

um tema que ainda é capaz de eriçar os pêlos e 

torcer o nariz de muitos espíritas, mas que, para 

nós, deveria ser uma bandeira do movimento 

espírita. Afinal, preconceito é algo que não deve 

existir num mundo de regeneração.  

Nesse esforço, nossa mais sincera intenção é 

formar uma massa crítica em torno do espiritis-

mo, de mostrar que não há nada pronto e que há 

muito a ser ainda discutido, e que os espíritas 

possam entender sua responsabilidade diante de 

um mundo de provas e expiações, cuja elevação 

para regeneração não se dará sem luta e abnega-

ção.  

 

Uma excelente leitura,  

 

Raphael Faé 
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MATÉRIA DE CAPA 

ESPIRITISMO, DIREITOS HUMANOS E O  

“E(E)SPÍRITO”(1) DE ROUSSEAU. 

O “pai da Revolução”(2), que morrera acredi-

tando-se odiado pelos homens(3), recebeu de 

seus “filhos”, dezoito anos após sua morte, 

cinco depois da Revolução, o reconhecimento 

oficial de ser um dos patronos da República 

que se organizava em torno de seus ideais. 

Em 14 de abril de 1794, a Convenção Nacio-

nal da primeira república francesa decretou 

que os restos mortais de Jean-Jacques Rous-

seau fossem transferidos para “o templo civil 

destinado a acolher as cinzas dos grandes 

homens da pátria”, o Panteão. 

Pode-se dizer que foram as propostas desse 

filósofo, mais do que qualquer um dos pensa-

dores iluministas, que influenciaram os revo-

lucionários, visto que:  

Durante a revolução todos os grupos 
irão reivindicá-lo: aristocratas, contra 
revolucionários, Burgueses, Girondi-
nos, Montanheses, Jacobinos, até 
mesmo os Enfurecidos. Todos vão, em 
um momento ou outro, referir-se a 
Rousseau ou evocá-lo para atacar os 
outros. (L’AMINOT) 

Essa influência é claramente per-

ceptível em um dos mais importantes frutos 

da revolução francesa: A Declaração dos Di-

reitos do Homem e do Cidadão. Rousseau é 

um dos primeiros filósofos a falar explicita-

mente de “direitos naturais, inalienáveis e 

sagrados do homem”(4): 

Renunciar à liberdade é renunciar à 
qualidade de homem, aos direitos 
da humanidade, e até aos próprios 
deveres. Não há recompensa possível 
para quem a tudo renuncia. Tal re-
núncia não se compadece com a natu-
reza do homem, e destituir-se volun-
tariamente de toda e qualquer liber-
dade equivale a excluir a moralidade 
de suas ações. (ROUSSEAU, 1978, 
Destaque nosso. 

No conjunto de sua obra, e mais precisamen-

te no Contrato Social, Rousseau concebe a 

liberdade, a igualdade e a propriedade como 

direitos humanos, ao mesmo tempo que são 

elementos fundantes da sociedade e do poder 

soberano do Estado. São estes princípios que 

contribuíram para a elaboração da referida 

declaração. 

Entretanto, a contribuição dada por Rousse-

au à concepção de direitos humanos ultra-

passa a influência que teve na revolução, 

posto que, a ideia de educação enquanto um 

direito humano, expressa formalmente ape-

nas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, tem suas raízes na filoso-

fia do autor do livro Emílio ou da educação, 

no qual é possível ler: 

Nascemos fracos, precisamos de for-

1. Em sua dupla significação: 
‘Espirito’ enquanto ser inteligente 
da criação e ‘espírito’ enquanto 
conjunto de ideias.  

2. Segundo Edgar Morin, os pró-
prios revolucionários reconhece-
ram Rousseau, mais que Diderot e 
Voltaire, como o pai da Revolução. 
MORIN, Edgard. Un citoyen du 
XXe siècle, Jean-Jacques Rous-
seau. Disponível em: < http://
r o u s s e a u s t u d i e s . f r e e . f r /
reeditedgarmorin1948.html >. 
Acesso em 09 jul. 2016. 

3. Assim começa Rousseau seu 
livro inacabado, devido a sua mor-
te repentina: “Então, eis-me aqui 
estou sozinho na terra, não tendo 
mais irmão, vizinho, amigo, socie-
dade que eu mesmo, o mais sociá-
vel e mais amoroso dos homens foi 
proscrito por acordo unânime. Eles 
procuraram nos refinamentos de 
seu ódio qual tormento poderia ser 
o mais cruel para minha alma sen-
sível, e eles violentamente quebra-
ram todos os laços que me vincula-
vam a eles”. (ROUSSEAU, 2012, 
p.2). 

4. La Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen. Disponível 
em: < http://www.elysee.fr/la-
presidence/la-declaration-des-
droits-de-l-homme-et-du-citoyen/ 
>. Acesso em: 02 jul 2016.  
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ça; nascemos desprovidos de tudo, te-
mos necessidade de assistência; nasce-
mos estúpidos, precisamos de juízo. 
Tudo o que não temos ao nascer, e de 
que precisamos adultos, é-nos dado pela 
educação. (ROUSSEAU, 1973, p.10) 

Entendendo a educação como o processo atra-

vés do qual o Ser Humano é sociabilizado e sua 

moralidade é constituída, Rousseau se preocu-

pará antes com a formação ética que com a 

profissional; antes com a formação cognitiva 

que com a formação intelectual. “Saindo das 

minhas mãos, não será, convenho, nem magis-

trado, nem soldado, nem padre; será primeira-

mente homem”. (ROUSSEAU, 1973, p. 252)  

Com suas meditações sobre a sorte humana, 

Rousseau compreendeu, e nos fez compreen-

der, que o homem apenas se hominiza e se hu-

maniza através da educação; percebeu, e nos 

fez perceber, o importante papel que a educa-

ção possui na observância do princípio da dig-

nidade da pessoa humana. 

É sobretudo por este viés que o jovem Hip-

polyte Léon Denizard Rivail tomou conheci-

mento do pensamento de Rousse-

au. Tendo sido aluno e discípulo 

de Pestalozzi, de quem se diz que:  

[...] tinha pelo menos, entre todos 
os discípulos mais ou menos fieis 
de Rousseau, o mérito de tentar 
realizar o Emilio em seu vigor 
paradoxal, colocando-se assim, 
com o tempo, em uma posição de 
ultrapassar as fecundas contradi-
ções da obra de Rousseau. 
(SOËTARD, 2000, p.3) 

Foi então, sob os influxos do con-

junto das ideias do “Newton da 

moral”(5) que se formou o pensa-

mento teórico do futuro pedagogo 

e posterior codificador do espiri-

tismo. Nada mais natural que o 

“espírito” rousseauniano esteja 

“incorporado” no “espírito” de 

Kardec. 

Os ecos de Rousseau são particu-

larmente sentidos no livro tercei-

ro do Livro do Espíritos (LE), que 

trata das leis morais. Basta uma 

simples comparação com o sumá-

rio do Contrato Social para per-

ceber que vários temas abordados 

neste estão presentes naquele. Além dessa afi-

nidade temática, há também uma correlação 

entre os conteúdos, pois várias das questões 

feitas por Kardec são as mesmas que Rousseau 

se fez ao longo de toda sua obra. 

É nesse contexto que se percebe uma significa-

tiva conexão entre a noção rousseauniana de 

direitos da humanidade, particularmente os 

princípios de liberdade, igualdade e proprieda-

de que serviram de inspiração para a Declara-

ção dos Direitos do Homem e do Cidadão, e os 

questionamentos kardequianos presentes ao 

longo do livro terceiro, e de modo especial, nos 

capítulos X e XI. A exemplo da pergunta sobre 

a desigualdade ser uma lei natural (808 do LE) 

que é a problemática que Rousseau desenvolve 

em sua obra intitulada Discurso sobre a origem 

e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens. 

Além dessa influência teórica, o próprio Rous-

seau, em Espírito, teria deixado uma das mais 

importantes advertências aos espiritistas. Na 

5. Kant se referia a Rousseau 

como o “Newton da moral” por 

acreditar que ele foi o primeiro a 

descobrir a natureza humana da 

mesma forma que Newton teria 

sido o primeiro a descobrir a 

ordem e a regularidade da natu-

reza física. cf. REALE, Giovanni; 

ANTISERI, Dario. História da 

Filosofia: Do Humanismo a 

Kant. São Paulo: Paulus, 1990.  
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revista Espírita de agosto de 1861 é apresentada 

uma mensagem assinada pelo ilustre filósofo. 

Em sua conclusão lemos o seguinte: 

Se o Espiritismo ressuscitar o espiritua-
lismo, devolverá à sociedade o impulso 
que a uns dá a dignidade interior, a 
outros a resignação e a todos a necessi-
dade de se elevarem para o Ser Supremo, 
esquecido e ignorado pelas criaturas 
ingratas. (KARDEC, 371. Destaque nos-
so) 

Desde o final do século XIX, o que temos visto é 

uma consolidação da hegemonia do paradigma 

materialista (6) na cultura ocidental, em todos 

os aspectos de nossa existência e em especial 

nas ciências. Diante disso, nada mais importan-

te do que nos perguntarmos se o espiritismo 

tem conseguido promover a ressurreição do 

espiritualismo, e sua consequente valorização 

da dignidade interior, elemento fundamental da 

dignidade humana. 

Assim, para cumprir a missão que lhe foi confi-

ada, o espiritismo, a partir de sua vocação filo-

sófico-científica e através daqueles que abraçam 

a crença nas “relações do mundo material com 

os Espíritos ou seres do mundo invisí-

vel” (Kardec, 2013, p. 13), deve recolocar o pa-

radigma espiritualista como fundamento da 

existência e do conhecimento humano.  

Nesta direção, fazendo jus aos ideais que estão 

na base de sua formação, o espiritismo deve ser 

protagonista na promoção da dignidade huma-

na, isto é, na consolidação da ideia de que “todo 

ser humano, independentemente de qualquer 

condição pessoal, deve ser igualmente reconhe-

cido e respeitado, não podendo ser tratado co-

mo instrumento de poucos, mas sim como fim 

de toda organização social e políti-

ca” (PLATAFORMA DHESCA BRASIL), em 

suma, na plena realização do Direitos Huma-

nos. 

 

Adriano Medeiros é  professor e pesquisador 

na Universidade Federal de Roraima. 

6. Em função das transformações 
ocorridas no conceito de matéria, o 
paradigma materialista tem sido 
substituído pelo paradigma fisica-
lista. “O fisicalismo se distingue 
pela tese de que tudo o que ‘existe’ 
ou tudo o que é ‘real’ no mundo 
espaço-temporal é um ‘fato físico’ 
ou uma ‘entidade física’ e de que as 
‘propriedades’ dos fatos físicos ou 
são propriedades físicas em si, ou 
são propriedades ‘constituídas/
realizadas/compostas’ por proprie-
dades físicas”.  ZILIO, Diego. Fisi-
calismo na filosofia da mente: 
definição, estratégias e proble-
mas. Disponível em: < http://
pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v15n1/
v15n1a18.pdf >. Acesso em: 04 jul. 
2016. 
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A expressão Direitos Humanos se tornou 

muito comum nos dias atuais, o que signi-

fica dizer que grande parte de nós em 

algum momento da vida já se aproximou 

dela, e que muitos de nós já ouviram e/ou 

fizeram críticas ou ao movimento dos 

Direitos Humanos ou à concepção de Di-

reitos Humanos. Mas será que sabemos 

realmente o que são os Direitos Huma-

nos? O que eles representam de fato?  

Para Bobbio (2004, p. 51) “[...] os direitos 

do homem são direitos históricos, que 

emergem gradualmente das lutas que o 

homem trava por sua própria emancipa-

ção e das transformações das condições 

de vida que essas lutas produzem”. Ao 

longo da história e seguindo a dinâmica 

social, o homem foi construindo o seu 

entendimento de Direitos Humanos. A 

concepção generalizada de Diretos Huma-

nos surge no século XIX, quando a socie-

dade ocidental retoma o ser humano co-

mo sujeito da história (em contrapartida à 

visão da Sociedade Medieval). Expressão 

das lutas sociais, essa concepção vai se 

ampliando ao longo da história e incorpo-

rando gradativamente novas pautas e 

demandas da sociedade. 

A Primeira Geração de Direitos Humanos, 

em meados do século XIX, assegurou a 

defesa dos direitos políticos e civis, dentre 

eles o importante direito ao voto, o direito 

à liberdade em todas as suas dimensões: 

de expressão, de ir e vir, religiosa, políti-

ca, cultural e outras. Assegurou também a 

igualdade de gênero, etnia, classe social 

(essa última só se concretizará efetiva-

mente na construção de outra sociedade 

que não seja a capitalista).  

No final desse mesmo século, dada às 

necessidades de mudanças e as intensas 

lutas sociais desse período, os Direitos 

Humanos incorporaram de modo gradati-

vo também os direitos sociais e trabalhis-

tas, os chamados Direitos Humanos de 

Segunda Geração, que podem ser exem-

plificados como: direito à organização 

sindical, direito ao trabalho, direito à pre-

vidência social, direito de greve, direito à 

saúde, educação gratuita. Em razão das 

Grandes Guerras Mundiais e da nova di-

DIREITOS HUMANOS E A CONSTRUÇÃO DE OUTRA 

SOCIABILIDADE – MUNDO DE REGENERAÇÃO. 

MATÉRIA DE CAPA 
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nâmica social, no século XX, os movimen-

tos sociais, requisitam uma nova era de 

direitos, os Direitos de Terceira Geração. 

Para efetivação desses direitos são neces-

sários os esforços do Estado e dos indiví-

duos, e as reivindicações são direito: à 

paz; ao desenvolvimento e à autodetermi-

nação dos povos; a um meio ambiente 

saudável e ecologicamente equilibrado; à 

utilização do patrimônio comum da hu-

manidade (DORNELLES, 2006).  

Essa breve síntese nos mostra que os Di-

reitos Humanos são a expressão de que a 

humanidade buscou construir valores 

coletivos comuns, que expressassem um 

horizonte. Isto só foi possível porque um 

conjunto de mulheres e homens ao longo 

desses séculos lutou para que esses direi-

tos fossem aceitos e se materializassem 

em ações, programas e políticas, por acre-

ditarem que o modelo anterior de socie-

dade não era condizente com a nova soci-

abilidade, com o horizonte comum que 

essas mulheres e homens elegeram como 

valores.  

Mas qual a relação entre Direitos Huma-

nos e Espiritismo? Os valores essenciais 

dos Direitos Humanos: Liberdade, Igual-

dade e Fraternidade (expressão máxima 

da fase progressista da Revolução France-

sa – que fundamentou o Iluminismo; e 

bandeira dos primeiros movimentos de 

luta pelos Direitos Humanos, bem como 

dos movimentos atuais) também são valo-

res vitais para a Doutrina Espírita.  

Kardec, no livro Obras Póstumas, afirma 

que: “Liberdade, igualdade, fraternidade. 

Estas três palavras constituem, por si só, 

o programa de toda uma ordem social que 

realizaria o mais absoluto progresso da 

Humanidade [...]” (KARDEC, 2005, pg. 

288). Assim, podemos concluir que, para 

Kardec, a construção do que chamamos 

de Mundo de Regeneração passa pela 

consolidação e total respeito a todas as 

dimensões dos Direitos Humanos. 

Contudo, contrariando o movimento pro-

gressista anterior, o início do século XXI 

vem registrando diversos retrocessos des-

ses direitos, que pode ser facilmente per-

cebido em nosso cotidiano: nos estupros 

coletivos; nas empresas que destroem 

cidades inteiras e bacias hidrográficas 

para gerar mais lucros e que não são res-

ponsabilizadas; nos jovens negros e po-

bres que são exterminados nas periferias 

do Brasil ou encarcerados e lá extermina-

dos física e/ou socialmente; nos gestores 

públicos que, para atender aos interesses 

dos organismos internacionais, priorizam 

a meta fiscal em detrimento das políticas 

sociais que assegurariam saúde, educa-

ção, assistência social, habitação, trans-

porte, cultura e trabalho; nos homens e 

mulheres que são espancados e/ou mor-

tos por expressarem sua afetividade para 

outras pessoas do mesmo sexo; nas mu-

lheres violentadas por seus pais, irmãos, 

companheiros, maridos ou namorados, 

ou, na sequência, por todos eles ao longo 

da vida; nos trabalhadores e trabalhado-

ras que podem ter seu direito à aposenta-

doria atrasado indefinidamente, tornando 

o seu envelhecimento mais frágil, para 

assegurar o lucro de uma parte pequena 

da sociedade; nos atos de amarrar pessoas 

aos postes e torturá-las porque transgre-

diram a lei que resguarda a propriedade 

privada, prática utilizada como punição 

aos escravos nos séculos passados. Todos 

esses acontecimentos, e muitos outros, 

vividos no cotidiano ou narrados nos noti-

ciários são a expressão máxima da barbá-

rie que nos distancia do horizonte de Li-

berdade, Igualdade e Fraternidade, do 

horizonte de outra sociabilidade. 

Cabe lembrar que tudo isso não é novida-

de, uma vez que a construção dos Direitos 

Humanos também se deu em meio à bar-

bárie. Por isso, muitas lutas foram neces-
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sárias ao longo desses anos, mas era de se 

esperar que após três Gerações de Direi-

tos Humanos que tais acontecimentos 

não só deixassem a sociedade estarrecida, 

mas, sobretudo, que a mobilizasse em 

torno da construção, ou da retomada da 

construção, de uma sociedade pautada 

em valores coletivos comuns que priori-

zassem os interesses humanos, da coleti-

vidade de humanos, e não de parte deles. 

Mas, infelizmente, de modo geral, obser-

vamos silenciosos. Esse silêncio demons-

tra descompromisso com a história e com 

a luta das mulheres e homens por igual-

dade, justiça, liberdade e fraternidade. 

Especialmente para nós, espíritas, expres-

sa não compromisso com o projeto de 

construção de uma nova ordem planetá-

ria, pois esse silêncio significa a escolha 

pela barbárie, pela exacerbação do indivi-

dualismo. Essa escolha, mesmo que indi-

reta (expressa em nosso silêncio), impede

-nos de combater os elementos que, de 

acordo com Kardec (2005), são os princi-

pais inimigos de uma sociedade libertária, 

igualitária e fraterna: o egoísmo e o orgu-

lho; e revela ainda o quão distante esta-

mos da proposta revolucionária de Jesus 

– de transformação da sociedade, da 

construção de seu Reino que é de amor. 

A construção dessa nova ordem social 

significa o esforço coletivo em assegurar o 

direito à vida digna (em todas as dimen-

sões do que entendemos por vida) a todos 

os membros dessa sociedade. Para isso é 

preciso manter o compromisso com um 

novo conjunto de valores que seja condi-

zente com essa nova realidade, pois, sem 

o horizonte dos Direitos Humanos, nem 

mesmo começamos esse processo de 

transformação. 

Como lembra Kardec, se sonhamos com 

essa idade de ouro para a Humanidade, 

devemos trabalhar para e na construção 

desse edifício, o que exige eliminar “[...] 

das leis, das instituições, das religiões, da 

educação até os últimos vestígios dos 

tempos de barbárie e de privilégios, bem 

como todas as causas que alimentam e 

desenvolvem esses eternos obstáculos ao 

verdadeiro progresso, os quais, por assim 

dizer, bebemos com o leite e aspiramos 

por todos os poros na atmosfera social 

[...] Aos que são progressistas cabe acele-

rar esse movimento por meio do estudo e 

da utilização dos meios mais eficien-

tes” (KARDEC, 2005, pg. 292). 

Martin Luther King, Mahatma Ghandi, 

Malala Yousafzai, são alguns exemplos de 

pessoas progressistas que Kardec aborda 

acima, que se mostraram comprometidas 

com a construção dessa nova sociedade 

justa, livre, igualitária e fraterna, e todos 

têm em comum a luta pelos Direitos Hu-

manos como meio para a construção des-

se projeto. Cada uma delas utilizou de 

métodos diferentes, de acordo com o con-

texto sócio-histórico e seus valores éticos. 

Mas todas lutaram! E nós o que temos 

feito? Qual a nossa contribuição para essa 

nova sociedade?  

Que mantenhamos o sonho e que tenha-

mos também a coragem em assumir um 

lado para seguirmos combatendo o bom 

combate, pois como afirmou Martin 

Luther King “uma injustiça em qualquer 

lugar é uma ameaça para a justiça em 

todo o lugar”, ou nas palavras de Kardec: 

“é preciso fazer o bem no limite das pró-

prias forças, pois cada um responderá por 

todo o mal que tiver ocorrido por causa 

do bem que deixou de fazer” (KARDEC, 

2006, pg. 227). 

 

Monica Paulino Lannes é professora e 

pesquisadora na Universidade Federal do 

Vale do Jequitinhonha e Mucuri . 
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   Magnetismo Crítico 

DIETA ESPECIAL 

NECESSIDADE DA REFORMA ÍNTIMA PELO MAGNETIZADOR 

Sempre que se propõe o estudo das ques-

tões referentes à prática do magnetismo, 

alguém pergunta: posso comer carne ver-

melha? E a cerveja pode beber? Um vinho 

no final de semana pode? Quanto tempo 

antes do trabalho? Qual prejuízo acarre-

ta? E por aí vai. 

As respostas, em geral são conhecidas, a 

sempre necessária recomendação de que 

nada em excesso e de que o bom senso e a 

coerência precisam ser aplicados junto 

com o conhecimento do que se realiza ao 

nosso próprio cotidiano, assim se faz ne-

cessária uma disciplina, o que chamo de 

dieta do equilíbrio. 

Mas neste tópico das dietas, benefícios e 

malefícios, vale sempre a insuperável 

recomendação de Jesus: “não é o que 

entra na boca do homem que o contami-

na, mas o que dela sai, porque vem do 

coração.” 

É uma recomendação fundamental. Des-

mistifica práticas exteriores, que são fá-

ceis de serem observadas em detrimento 

das interiores, que exigem uma reforma 

moral. Lembra a necessidade de purificar 

nossa fala. E nos faz pensar em tudo que 

vem do nosso interior e que esse material 

é contagioso. Na época de Jesus, o cora-

ção representava o órgão físico e também 

o íntimo do ser humano. 

Quando o Mestre fez esta advertência ele 

quebrou práticas exteriores, desobedeceu 

a rituais e preceitos do judaísmo, todos 

exteriores. Transgressão que ele utilizou 

para ensinar que o interior é mais impor-

tante que o exterior e que a purificação 

deste não se alcança por meros rituais 

exteriores de purificação — como os que 

ele havia transgredido naquele momento. 

Os trabalhadores do magnetismo sabem 

que o bem estar de seus pacientes advirá 

de dentro para fora. O “remédio” — a 

energia vital empregada — passa por seu 

próprio íntimo, onde é processada, e daí 

se transfere ao íntimo do atendido, onde 

agirá e se manifestará na forma de recu-

peração, regeneração mais rápida do or-

ganismo físico e ou “troca” das energias 

em caso de atendimento à obsediados. 

Compartilho com os amigos o trabalho de 

uma companheira, Janice Weber, magne-

tizadora da Sociedade Vida, que está tra-

balhando na tradução direta do francês 

de obras do Barão Du Potet, no caso, Ma-

nual do Estudante Magnetizador, no qual 

o autor ensina: 

“O corpo humano irradia muitas ondas de 

calor, diversos odores e emanações, den-

tre as quais se destacam: 

a) Verdadeiras irradiações plenamente 

comparáveis às ondas eletromagnéticas, 

bem conhecidas dos físicos. 

b) Uma substância muito sutil que teria 

uma estrutura corpuscular (corpo extre-

mamente pequeno): é o que se chama 
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propriamente de: fluido magnético. 

c) Um conjunto de propriedades mentais, 

ligado ao pensamento, o qual está muito 

estreitamente associado à atividade mag-

nética humana. 

Essas irradiações se observam com maior 

ou menor intensidade conforme os indiví-

duos; a análise de todos os objetos exami-

nados, prova mais uma vez que todos os 

seres humanos possuem uma força mag-

nética. Algumas partes do corpo humano, 

no entanto, exteriorizam com diferente 

vigor essas irradiações: elas atingem mai-

or intensidade na extremidade dos dedos 

das mãos, no olhar, no sopro (respiração) 

e no pensamento.” 

Sendo assim, maiores cuidados devere-

mos dispensar à disciplina/dieta interior 

— sentimentos e pensamentos — que de-

verão ser o mais saudáveis ao nosso al-

cance, pois atuam diretamente na quali-

dade, quantidade e manifestação da ener-

gia transmitida ao magnetizado e que 

será por ele sentida, pois como dizia Je-

sus é o que vem do coração que contami-

na. 

Se precisamos conhecer o universo emo-

cional para bem atender sabendo identifi-

car algumas ocorrências comuns de fundo 

emocional que se dão nas salas de atendi-

mento magnético, assim como em qual-

quer lugar, com mais razão precisamos 

conhecer nosso próprio universo interior 

e trabalhá- lo buscando dar-lhe a harmo-

nia e a saúde, que vem do crescimento 

espiritual alcançável via autoconhecimen-

to. Neste quesito remeto a quem se inte-

ressar a outro texto nosso intitulado “A 

Receita de Santo Agostinho”, facilmente 

encontrado na internet, no qual comenta-

mos as orientações deste espírito junto a 

Kardec, constante em O Livro dos Espíri-

tos. 

Vale recordar a lição de Kardec, extraída 

do texto Estudo sobre os possessos de 

Morzine, Revista Espírita, dezem-

bro/1862, primeira parte (artigo). 

“O fluido perispiritual do encarnado, 

portanto, é posto em ação pelo Espírito; 

se, pela sua vontade, o Espírito irradia, 

por assim dizer, seus raios sobre um ou-

tro indivíduo, esses raios o penetram; 

daí a ação magnética mais ou menos 

possante segundo a vontade, mais ou 

menos benfazeja segundo esses raios 

sejam de uma natureza mais ou menos 

boa, mais ou menos vivificante; porque, 

pela sua ação, podem penetrar os ór-

gãos, e, em certos casos, restabelecer o 

estado normal. Sabe-se qual é a influên-

cia das qualidades morais no magnetiza-

dor. 

O que pode fazer o Espírito encarnado 

irradiando seu próprio fluido sobre um 

indivíduo, um Espírito desencarnado 

pode fazê-lo igualmente, uma vez que 

tem o mesmo fluido, quer dizer, que pode 

magnetizar, e, segundo seja bom ou 

mau, sua ação será benfazeja ou malfa-

zeja. 

Dá-se conta facilmente assim da nature-

za das impressões que se recebe segundo 

os meios onde se encontra. Se uma as-

sembléia é composta de pessoa animadas 

de maus sentimentos, elas encherão o ar 

ambiente do fluido impregnado de seus 

pensamentos; daí, para as almas boas, 

um malestar moral análogo ao mal-

estar físico causado pelas exalações mefí-

ticas: a alma é asfixiada. As pessoas, ao 

contrário, se têm intenções puras, acham

-se em sua atmosfera como num ar vivi-

ficante e salutar. O efeito será natural-

mente o mesmo num meio cheio de Espí-
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ritos segundo sejam bons ou maus.” 

O medo no magnetizador, como senti-

mento e emo- ção paralisante por excelên-

cia, que nos diz: cuidado! perigo! fuja! E 

desencadeia reações em nosso organismo 

que obedecem a esse comando, é a causa 

primeira que impede alguém interessado 

em magnetismo de assumir a prática. 

Ultrapassada e vencida, é preciso lembrar 

que nem por isso abandonamos o medo e 

que ele nunca mais voltará a nos assom-

brar, é impossível. Sentir é natural, e o 

medo faz parte da natureza emocional de 

todo ser. Assim, ele pode voltar a nos visi-

tar e aparecer mesclado com outros senti-

mentos, por exemplo, ante um caso com-

plexo, ele se une a piedade, e o magnetiza-

dor pensa: “E se eu fizer algo errado que 

prejudique”. Antes de fazer ele pára, se 

sente culpado por antecipação, sem nem 

ao menos ter posto a mão próximo do 

necessitado. O medo não lhe permitirá 

pensar: Eu posso e vou aliviá-lo, vou fazer 

o melhor que tenho condições e confiar 

que Deus e os mentores espirituais esta-

rão me auxiliando. Ainda que ele insista e 

pratique todos os atos, a emoção do medo 

paralisa seu organismo e sua mente perde 

a capacidade de concentração, logo a 

“usinagem” da energia necessária está 

comprometida. 

A raiva, outro sentimento do qual não 

podemos nos eximir, no atendido é facil-

mente confundida com uma perturbação 

espiritual ou com doença orgânica pelo 

mau estar que ocasiona (aumento da 

pressão arterial, sudorese, derrame da 

bile, vômitos, aceleração dos batimentos 

cardíacos, dores de cabeça, insônia, má-

digestão, inquietação, assustase com faci-

lidade, etc...). Estas manifestações emoci-

onais podem durar por dias, meses ou 

mesmo anos e séculos — é o que vemos 

com freqüência na manifestação de espíri-

tos obsessores. 

Como todo sentimento, ela sofre evolução, 

daí podemos ter uma crise de irritabilida-

de de leve a grave, a irritabilidade é a pri-

meira emoção da ira, que caminha para a 

raiva, o rancor e o ódio. As emoções dessa 

internalização vão se manifestar enquanto 

o sentimento persistir na criatura. Consu-

mirão e contaminarão energias. 

“Além dos movimentos do corpo físico e 

do corpo mental, as emoções implicam 

um movimento do corpo vital. Na próxi-

ma vez que você se irritar, observe: o fluxo 

físico do sangue para a cabeça deixa seu 

rosto todo vermelho; surgem pensamen-

tos de raiva — Vou dizer a esse indivíduo 

o que ele merece ouvir! Mas, atenção! Há 

alguma coisa mais, algo mais sutil, que 

você sente internamente, que não se clas-

sifica. Esse é o prana, a energia vital. 

O corpo vital é indivisível; ele não tem a 

divisão micro-macro, ele tem estrutura. É 

por isso que os sentimentos do corpo vital 

são sutis, vividos internamente. Entretan-

to, adquirimos um corpo vital individual; 

ele é funcional, naturalmente, mediante o 

condicionamento, pois certos movimentos 

vitais são condicionados a ocorrer devido 

ao uso repetitivo, formando um padrão de 

hábito individual (Goswami, Amit. Médi-

co Quântico, Ed. Cultrix, 2006).” 

Você conhece alguém que se auto intitula 

pavio curto, pois serve como exemplo ao 

texto acima citado. 

Toda descarga emocional leva consigo 

uma alta dose de energia vital que ela 

descarrega sobre os órgãos do corpo físi-

co. Resultado: a pessoa se sente fraca e 

doente, carrega sintomas desagradáveis, 

de fato. Seus centros vitais provavelmente 

estarão congestionados, sem função e ao 

mesmo tempo ao lhe aplicar passe senti-

remos que carece de energia, mas que não 

absorve. É preciso dispersar primeiro. 

Agora, pense, e se for o magnetizador 

quem carrega esta realidade íntima? 

Caros amigos, paro por aqui, deixo a refle-

xão e a conclusão à consciência de cada 

um. 

 

Ana Vargas Vórtice de Dezembro/2008 
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ATUALIDADES 

Para declarar um ponto de vista sobre 

qualquer assunto, necessário se faz que a 

autenticidade esteja construída em bases 

sólidas, constituídas e dialogadas no curso 

da vida de quem escreve.  

Escrever por escrever não é tarefa das 

mais difíceis, reproduzir pensamentos 

alheios também não. Mas ser autêntico é 

um dos comportamentos mais difíceis de 

ser praticado, pois, via de regra, fala-se, 

mas não se faz. Fazem-se incríveis discur-

sos moralistas, ao mesmo tempo em que 

se falha na conduta em casa, no trânsito, 

no trabalho, etc. Clama-se por justiça, 

mas se cometem atos de extrema falsida-

de, trai, abandona, maltrata, julga indevi-

damente, etc. Apontam-se os equívocos 

alheios sempre com o dedo indicador fir-

me, voltado para frente, para os outros. 

Muitas vezes, produz-se artigos e livros 

fantásticos, mas que, passando o momen-

to de empolgação, esquece-se. 

Desta forma, caro leitor, percebemos que 

não é tarefa fácil escrever sobre assuntos 

que exigem o descortinar do pensamento 

do autor de forma autêntica, congruente, 

sincera, que tragam momentos significati-

vos de reflexão e que contribuam para 

revermos conceitos e avaliar preconceitos.  

Convido-os, então, para uma reflexão 

sobre o “Adoção por casais homoafetivos”. 

Para começar, afirmo que a homossexua-

lidade causa um nível de estranhamento 

na sociedade difícil de mensurar. Aconte-

ce de tudo neste planeta. De um lado, há 

riqueza demais, pobreza demais, violên-

cia, indiferença e abandono demais, do-

minação e subjugação do fraco pelo poder 

financeiro, político e/ou bélico, vemos a 

fome ao lado do desperdício, países muito 

desenvolvidos, países lutando por um 

naco no palco do mundo, e por aí vai. Do 

outro lado, encontramos vontade de lutar, 

investimentos na construção de uma 

consciência cidadã, preocupação e atitu-

des com o desenvolvimento sustentável, 

movimentos pela justiça e combate à vio-

lência, leis que amarram as mãos dos que 

ainda sentem prazer em bater, espancar e 

violentar, gestos legítimos de amparo à 

criança e ao adolescente, população espe-

cificamente afetada pela violência, segun-

do o CIESPI (Centro Internacional de 

Estudos e Pesquisas sobre a Infância), e 

por aí também se vai. 

Nesse panorama, diante de tudo o que se 

faz e o que ainda está por fazer, e é muita 

coisa, encontramos uma temática impres-

cindível de ser pensada urgentemente: a 

infância abandonada, ferida e muitas ve-

ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 
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zes negada às crianças e aos adolescentes, 

empurrados para as ruas ou vivendo em 

abrigos. Felizmente, existem os abrigos!! 

Nessa luta, encontram-se pessoas traba-

lhando de todas as formas e em todos os 

lugares, utilizando as ferramentas legais 

constituídas para minimizar o sofrimento 

e, segundo a UNICEF-Brasil, devolver a 

essa população os direitos, firmar a cons-

ciência dos deveres e que necessitam de 

condições para desenvolverem seu poten-

cial com plenitude. 

Entra em cena um dos mecanismos que 

vai fazer isso: a adoção. Para melhor nos 

situarmos, vamos a alguns dados: no Bra-

sil, existem mais 20 mil crianças e adoles-

centes vivendo nas ruas, cujos motivos 

para isso são, de acordo com o “1º Censo 

Nacional de Crianças e Adolescentes em 

Situação de Rua”: violência doméstica, 

alcoolismo e drogas, perda de moradia, 

violência sexual e brigas nas famílias. 

Ainda no Brasil, atualmente há 44 mil 

crianças e adolescentes vivendo em abri-

gos , sendo que em 2012 essa população 

somavam 32 mil. Preocupante isso, con-

cordam? E a sociedade preocupada com a 

orientação sexual de alguém. Continuan-

do: dessas 44 mil crianças e adolescentes 

nos abrigos, 5.500 estão em condições de 

serem adotadas e quase 30 mil famílias 

na fila de espera para adoção, segundo o 

Cadastro Nacional de Adoção.  

Aqui encontramos um paradoxo. Se há 

tantas pessoas dispostas a acolher uma 

criança, qual seria então o motivo de ain-

da se encontrarem num abrigo, sem uma 

família? A burocracia? Infelizmente, não 

só.  

Uma das razões explícitas é a exigência 

que há entre o perfil da maioria das crian-

ças à espera de adoção e o perfil imagina-

do pelos adotantes. Neste momento o que 

destaco é a necessidade de se repensar as 

condições que impomos para levar uma 

criança para nossa casa. Sim, porque até 

então a casa da criança ou do adolescente 

é o abrigo. Por esse motivo existe o pro-

cesso de adoção, demorado e muitas vezes 

angustiante, mas necessário, pois, mesmo 

assim, muitas crianças são devolvidas. 

Esclareço que a volta de uma criança  ao 

abrigo depois da adoção pode acontecer 

por vários motivos, e cada um é conside-

rado e analisado devidamente, pois a cri-

ança ou o adolescente não é um enfeite, 

um substituto de alguém, um troféu. É 

gente. É uma pessoa que está a espera de 

outras pessoas que irão se importar com 

ele, que o  auxiliarão a fazer suas escolhas 

na vida. Enfim, que irão lhe oferecer uma 

família, independente de como é constitu-

ída, mas sim, uma família que a criança 

possa contar. Um ambiente onde a crian-

ça possa compartilhar seus anseios, ale-

grias, dores, dificuldades, conquistas, 

derrotas e desafios. Não importa que cor, 

etnia, credo, ou orientação sexual você se 

situa. Se você, conscientemente, já possui 

condições de adotar uma criança ou ado-

lescente e quer fazê-lo, faça-o. Indepen-

dente de homo ou hetero, o que ela vai 

precisar é do seu amor autêntico, que diz 

sim e não, como nos exemplifica Jesus 

Cristo “seja seu falar sim, sim; não, não”. 

A adoção por casais homoafetivo, infeliz-

mente, sofre um preconceito crônico pela 

maioria da população. Ao pesquisar os 

argumentos utilizados para justificar a 

inviabilidade de adoção por casais homo-

afetivos, destacou-se a “possibilidade de 

traumas para o adotado devido a forma-

ção do casal do mesmo sexo”. Em segun-

do lugar, “a possibilidade de o adotado ser 

influenciado a eleger a mesma orientação 

sexual dos adotantes”.  

Vamos refletir quanto ao primeiro argu-

mento: os traumas e suas consequências, 

em quem quer que seja, acontece em to-

das as organizações, grupos e famílias. 

Até parece que pais heterossexuais não 

maltratam seus filhos. Aliás, as crianças e 

adolescentes que estão nas ruas, casas de 

passagem, nos hospitais com ossos que-

brados por apanharem, ou com queima-

duras resultado de castigos e perversida-

des e nos abrigos esperando adoção são 

filhos e filhas de casais heterossexuais. 

Quanto ao segundo argumento: a maioria 

dos homossexuais são filhos, foram gera-

dos, vieram ao mundo, nasceram de ca-

sais heterossexuais. Então... Triste tanta 

ignorância. 

Pensem bem nessa situação real: casal 

homoafetivo chega a uma escola para 

matricular seu filho recém adotado. “Não 

temos vaga”, diz a secretária. “Como não? 

Ontem ligamos para várias escolas, todas 

tinham vagas, inclusive esta!”, argumenta 

uma das mães. “Pois é, não temos mais”, 

diz a secretária. A justiça foi acionada, 

conseguiram a vaga, mas, como matricu-

lar o filho ali??? E não nos enganemos, 

isso acontece mais do que imaginamos. 

Vamos bater o martelo. Isso sim é violên-

cia. Isso sim é traumático. Isso sim é per-

verso. Cadê a autenticidade que falamos 

acima? Cadê a coragem de dizer o que se 

pensa? Prefere-se mentir e dissimular. 

Será que o dedo vai continuar apontando 

sempre para frente, para o outro? Conti-

nuaremos a querer encontrar o cisco no 

olho do outro, se é que existe cisco, e ig-

norando a trave que se encontra no nos-

so? 

E um lembrete aos espíritas: a regenera-

ção significa o fim dos preconceitos e da 

ignorância, que só virá com esclarecimen-

to, luta e tomada de posição. 

 

Bernadete Faé é psicóloga 
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