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Conheça: 

A AJE-ES coloca à disposição do 

movi-mento espírita o projeto 

“Tertúlia”, co-mum em eventos aca-

dêmicos, onde o tema da reunião 

doutrinária é desenvolvi-do por dois 

expositores da AJE-ES, cada um 

dispondo de até 25 minutos, abrindo

-se, ao final, para a participação do 

públi-co. Os objetivos são: demons-

trar que nin-guém pode pretender 

falar “em nome no espiritismo”; que 

todo palestrante expõe o seu estudo 

e sua visão sobre o tema e, o mais 

importante; que cada pessoa presen-

te pode e deve formular suas pró-

prias reflexões sobre o assunto.  

Tivemos nossa primeira oportunida-

de de executar o projeto "Tertúlia" 

no dia 25.02.2015, na Comunidade 

Espírita Pou-so Lar da Esperança, 

em Bairro de Fáti-ma, Serra/ES. Foi 

uma experiência muito interessante, 

que contou com as exposições de 

Cássio Drumond e Raphael Faé, os 

quais deram duas opiniões dife-

rentes sobre "A Lei de Trabalho" e, 

ao final, o público participou ativa-

mente das discussões.  

O grupo espírita que tiver interesse 

no projeto “Tertúlia”, é só entrar em 

contato no e-mail 

aje.espiritosanto@gmail.com.  
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
Em 2004 o então presidente Lula aceitou 

que o Brasil chefiasse as tropas da ONU 

que supostamente levariam a paz para o 

Haiti. Mesmo diante a todo crítica dos or-

ganismos de direitos humanos do mundo 

todo as tropas só devem deixar o país em 

2016 quando completam-se 12 anos de 

ocupação militar. Neste mesmo período 

muitos haitianos buscaram refugio no Bra-

sil diante do cenário de miséria do país 

mais pobre das américas.  Mas aqui encon-

tram um cenário de xenofobia e racismo 

contra essa população já tão sofrida. O 

racismo no Brasil que permite  que os grin-

gos (ricos) venham aqui explodam (ou ex-

plorem) o país inteiro e ainda receberão 

festa como disse um ator hollywoodiano.  

A hipocrisia permite ainda uma comoção 

com a foto de capa do menino Aylan Kurdi, 

morto enquanto fugia da guerra na Síria e 

ao mesmo tempo um tratamento de perse-

guição ao refugiado aqui no Brasil (dos 7,7 

mil refugiados no país ao menos um quarto 

é sírio).  

A nossa matéria de capa deste mês vem 

fazendo exatamente este debate. O texto de 

Raphael Faé Baptista, um filosofo de olhar 

crítico à realidade contemporânea que  

traça em seu texto os elementos mais pro-

fundos de uma verdadeira caridade. Para o 

autor não basta que as classes abonadas 

doem parte de seus privilégios, embora 

essa postura seja necessária num país em 

que se contesta o fato de 1% do BIP ser 

destinado a bolsa de combate a miséria 

enquanto 60% é pago de juros e amotiza-

ções da divida pública.  Faz-se necessário 

um olhar diferente sobre a ideia de propri-

edade, para que nenhum ser humano viva 

sem o mínimo para sua dignidade. 

Em seguida, há o primeiro texto da série 

Magnetismo Crítico. Escrita por Adilson 

Mota de Santana, editor do Jornal Vórtice 

— um informativo parceiro do Crítica Espí-

rita e que é especializado em magnestismo 

— em que o autor trata sobre o sonambu-

lismo.  

A coluna da AJE segue seu trabalho de 

auxilio na gestão de Instituições Espíritas 

com a segunda parte da matéria sobre ela-

boração de projetos.  

 

Em seguida lhe fazemos um convite a co-

nhecer um pouco mais o Grupo de Estudos 

Espírita Universitário que acontece na 

UFES.  

 

O Jornal deste mês nos faz lembrar a histó-

ria das crianças de uma tribo africana em 

que um pesquisador propôs uma corrida e 

quem vencesse ganharia um cesto de do-

ces. Na largada, as crianças deram-se as 

mãos e juntas foram até o cesto. Uma delas 

disse ao Antropólogo, “Ubuntu, como uma 

de nós poderia estar feliz sem que todas 

também estejam felizes?” Ubuntu é o dese-

jo sincero de felicidade e harmonia entre os 

seres humanos. Temos muito a aprender 

ainda! 

 

Ubuntu para todos, 

 

Felipe Sellin 
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Nos últimos dias, as imagens do corpo do 

menino Aylan Kurdi, que fugia da guerra 

na Síria e morreu num naufrágio, parece 

ter sacudido a opinião pública, mas, como 

previsível, não o suficiente para levar a 

uma discussão aprofundada sobre os pro-

blemas da sociedade atual. No ambiente 

espírita, inclusive, chegou-se a afirmar 

que a morte de Aylan se deu em virtude 

de sua programação reencarnatória, o que 

dá no mesmo dizer que aconteceu porque 

Deus quis, e o que resta é aceitar tal situa-

ção, sem questionar eventual responsabi-

lidade humana. 

Porém, entendendo que tal fato, assim 

como outros milhares desconhecidos, não 

pode ser tratado com tanta leviandade, 

pretendo apresentar ao leitor uma breve 

discussão acerca da construção de uma 

sociedade efetivamente caridosa. Isso 

porque a ideia comum sobre a caridade é 

deturpada e aquém de seu real significa-

do. Em regra, pensa-se na caridade como 

doação: dar esmolas, distribuir roupa e 

comida e, numa visão mais avançada, 

doar o próprio tempo. Porém, nada disso 

se pode dizer propriamente "caridade", ao 

menos se lhe buscarmos um sentido mais 

pleno. 

Para alcançar esse sentido precisamos, 

primeiro, evidenciar os horizontes ou 

quadros morais onde vivemos, quadros 

que não somente apontam para o certo ou 

o errado, o bom ou o mal, mas também 

para o digno ou o degradante, para o que 

merece repulsa e repugnância ou respeito 

e admiração. Engana-se quem pensa viver 

num ambiente moralmente neutro: o sim-

ples fato de existir já significa, socialmen-

te, assumir uma postura moral. Como 

consequência, quando pensamos sobre 

qualquer coisa, como a caridade, já pensa-

mos a partir dos pressupostos desses qua-

dros morais, os quais farão que a caridade 

seja considerada de um jeito, e não de 

outro. 

Para evidenciar os quadros morais mo-

dernos, quero elencar apenas duas gran-

des transformações que ocorreram nas 

sociedades ocidentais, e que fizeram de 

nós o que somos hoje. 

A primeira é a reforma protestante, no 

século XV, que acentuou a importância da 

vida cotidiana com o chamado "ascetismo 

intramundano", ou seja, a sacralidade da 

vida deveria ser encontrada na vida co-

mum, de família e de trabalho, e não re-

nunciando a ela, como faziam os medie-

vais. Com isso, os reformadores contesta-

ram a figura, por exemplo, de Francisco 

de Assis, o qual, diriam eles, ao invés de 

ter deixado o comércio de seu pai para se 

tornar um monge mendicante, deveria ter 

assumido e expandido os negócios do pai, 

gerando emprego, renda e tributos. Isso 

lhe parece familiar? Quem nunca ouviu 

dizer que "o verdadeiro espírita se mostra 

na família, no trabalho, etc."? Isso por-

que, desde a reforma, a ideia de realizar o 

plano divino era cada um buscar sua pros-

peridade individual, a qual resultaria em 

prosperidade coletiva. A ênfase é no indi-

víduo, e a felicidade do todo, se for o caso, 

vem depois da felicidade individual. 

O segundo é o capitalismo que, desde o 

século XVI, mercantilizou as coisas da 

natureza e as relações humanas, reduzin-

do-as a alguma soma em dinheiro. O 

mundo se tornou, então, uma grande teia 

mercadológica, onde agimos, por uma 

existência inteira como produtores e con-

sumidores economicos 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. 

MATÉRIA DE CAPA 

A DINÂMICA SOCIAL 

DA CARIDADE 
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Essas duas grandes transformações são sufi-

cientes para dizer que os horizontes morais 

onde levamos nossas vidas estão saturados 

de individualismo e de mercantilização: com-

preendemos o mundo e o homem pelas len-

tes do individualismo e do capitalismo e, por 

isso, tratamos seres humanos como seres 

individuais e econômicos, a ponto de tornar 

qualquer discussão sobre o coletivo e o não-

econômico algo sem sentido ou sem impor-

tância. 

Com isso, podemos voltar à questão proposta 

e entender que tratamos a caridade tão su-

perficialmente por causa de nossa própria 

autocompreensão: compreendemos a nós 

mesmos como seres individualizados e mer-

cantis, e por isso nos incomodamos tão pou-

co com isso, já que, de modo geral, vencedo-

res e perdedores acolhem seus pressupostos, 

ou seja, todos, em alguma medida, acham 

que é assim que devem ser considerados e é 

assim que o mundo deve funcionar. 

Porém, para quem sente alguma inadequa-

ção neste mundo de misérias, de guerras e de 

refugiados de guerra, de marginalidade, de 

criminalidade e de desigualdades, onde mo-

ralmente acolhe-se o que há de pior, e vis-

lumbra que um futuro melhor é possível, o 

espiritismo fornece profícua compreensão no 

debate sobre o alcance e o impacto que a 

caridade pode causar ao mundo. 

Esse debate exige, primeiro, a indignação 

com este mundo, de provas e expiações, de 

ambiente moral sufocante, de ordens e insti-

tutos sociais artificiais, perversos, claustrofó-

bicos e tímidos, inadequados a fazer com que 

o amor possa resplandecer com plenitude. 

Indignar-se é romper a casca da caridade 

para já sentir seu cheiro, pois somente rejei-

tando este mundo, tal qual ele se apresenta, é 

que se pode pensar em mudá-lo. Para quem 

acha que está tudo bem, que basta trocar 

pequenas peças na engrenagem social sem 

problematizar a máquina como um todo, 

então, como dito, não há sentido nessa dis-

cussão. 

Da indignação, o próximo passo em direção à 

caridade é refletir sobre a justiça, e não o 

amor. Do amor sabemos quase nada, e basta 

pensar no seguinte: uma mãe, seu filho e 

mais dez crianças desconhecidas entre si 

estão perdidas num deserto. Após dois dias 

privados de tudo, a mãe encontra uma garra-

fa com 500ml de água. Pergunto: você espera 

que a mãe repartirá a água igualmente entre 

todos, ou preferirá alguém em detrimento de 

outros? Veja que mesmo o amor de mãe, 

como a mais alta expressão do amor neste 

planeta, ainda está cheio de egoísmo. 

Porém, qualquer um é capaz de sentir a expe-

riência da justiça ou da injustiça, mesmo as 

crianças. Se, numa festa de aniversário infan-

til, um pequeno bolo é repartido igualmente 

entre todas as crianças, provavelmente nin-

guém reclamará. Mas, mesmo se triplicarmos 

o tamanho do bolo, e duplicarmos a fatia 

dada a cada criança, se alguma delas receber 

um pedaço maior do que as demais, pode 

esperar que haverá confusão. Experimentar a 

justiça/injustiça é algo profundamente hu-

mano e cotidiano: é um filho que se sente 

menos amado pelos pais do que seu irmão, é 

o empregado que recebe menos do que efeti-

vamente produz e merece, é o cidadão que 

paga tributos e não percebe a contrapartida 

estatal, etc. 

Com isso, Kardec bem viu que só há caridade 

se, primeiro, houver justiça. A sequência "Lei 

de Justiça, de Amor e de Caridade" não se dá 

ao acaso. Mas, aqui, temos um problema: os 

espíritos da codificação apontaram que a 

justiça consiste no respeito aos direitos dos 

demais, e o que constitui meu direito está 

atrelado ao interesse do outro (Pergunta nº 

875 e 875a - LE) Ou seja, só posso legitima-

mente reivindicar algo como meu direito se 

isso corresponder aos interesses do próximo: 

a medida da justiça não reside em meu inte-

resse, mas no interesse alheio. 

875. Como se pode definir a justiça? 

“A justiça consiste no respeito aos 

direitos de cada um.” 

a) O que determina esses direitos? 

“Duas coisas: a lei humana e a lei 

natural. Tendo os homens feito leis 

apropriadas a seus costumes e a seu 

caráter, essas leis estabeleceram 

direitos variáveis com o progresso 

das luzes. Vede se vossas leis atuais, 

apesar de imperfeitas, consagram os 

mesmos direitos que na Idade Média; 

esses direitos antiquados, que vos 

parecem monstruosos, pareciam 

justos e naturais, naquela época. O 

direito estabelecido pelos homens 

nem sempre, portanto, está de acordo 

com a justiça; aliás, ele apenas regula 

algumas relações sociais, enquanto 

que, na vida privada, há uma imensi-

dade de atos que são unicamente da 

alçada do tribunal da consciência.” 
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Precisamos esmiuçar isso. A pergunta é: o 

que dá substância ao meu direito? O que 

transforma em direito aquilo que considero 

meu direito? A resposta: o interesse do outro. 

Então, se meu direito à alimentação se der em 

detrimento da privação alheia, posso até usu-

fruir tal direito, mas estarei sendo injusto. 

Porém, para nossa moral individualista e 

mercantilizante isso não é problemático. Ao 

contrário, o sistema jurídico atual protege os 

interesses do indivíduo em detrimento de 

toda uma coletividade, de modo que nossa 

organização jurídico-social é o oposto do que 

apontam os espíritos como sendo uma socie-

dade justa. 

Pela visão dos espíritos, portanto, a experiên-

cia da justiça é o momento primeiro e essen-

cial da alteridade, na qual precisamos perce-

ber e considerar o outro, o próximo, aquele 

que segue ao meu lado, a quem devo tomar 

como medida dos meus direitos. Assim, se 

quero o direito à alimentação, é porque quero 

antes que todos o tenham, e se não tiver para 

todos, o justo é aquele que se priva para dar a 

preferência ao outro. Mas o leitor já sabe que, 

neste mundo, é o contrário que ocorre. Se 

sequer conseguimos ser justos, quiçá carido-

sos. 

É a justiça que nos abre para o amor, que é o 

dar sem medidas e sem contraprestação, e 

para a caridade, que é o compartilhar, e não o 

doar. Aqui, chegamos ao cerne da caridade. 

Doar significa dizer "isso é/era meu, e estou 

te dando". A isso há uma palavra específica: 

beneficência. A pessoa que doa é beneficente, 

o que é bom e deve ser incentivado, mas não é 

caridosa. 

Caridade, como compartilhar, é impossível 

dizer "isso é meu, e vou te dar", mas dizer 

"isso é nosso". O caridoso não sente satisfação 

em dar alimento, roupa ou o próprio tempo, 

porque sabe que compartilhar é sua obriga-

ção, e se houver alguém faminto, nu ou mere-

cendo atenção, ele será o primeiro a compar-

tilhar a comida, o agasalho e o tempo, não 

dizendo "tome a minha sopa, o meu agasalho 

ou o meu tempo", mas dizendo "tomemos 

nossa sopa, cubramo-nos com nosso agasalho 

e dividamos nossos tempos", pois antes de ser 

caridoso, ele é justo. 

Como disse, nossa sociedade é formada por 

seres individualizados e mercantis, donos de 

algo: de residência, de veículo, de empresa, 

de empregados, de objetos, etc. São pessoas 

que pensam: "preciso de uma moradia, então, 

empregarei meus esforços para conseguir tal 

objetivo". Porém, o caridoso se autocompre-

ende como um ser coletivo, não-mercantil, 

não-proprietário. Ele diz: "posso ter as coisas 

para mim, mas estou inserido numa coletivi-

dade de pessoas tão dignas quanto eu, e tudo 

o que existe não é só meu, mas de todos". São 

pessoas que pensam "todos precisam de mo-

radia, então, vamos empregar nossos esforços 

para que todos alcancem tal objetivo". 

Quando o espírita não aprofunda essas ques-

tões, imagina extirpar o mal pela raiz quando 

sequer consegue arranhá-lo. Por exemplo, 

pensa que pode acabar com o egoísmo 

(PERG. Nº 913 LE) deixando de consumir 

aqui, doando roupas e comida ali, dispondo 

seu tempo acolá, etc. Isso é válido. Mas se não 

problematizar a estrutura moral e social, 

principalmente a ocidental e moderna, que 

acolhe a satisfação dos interesses egoísticos 

como algo válido ou bom, será como lavar 

uma panela engordurada com óleo, e não com 

sabão, ou seja, não resolve. 

Por isso, somente questionando os horizontes 

morais onde vivemos é que podemos compre-

ender o conceito de caridade dado pelos espí-

ritos, como "benevolência para com todos, 

indulgência para com as imperfeições alheias 

e perdão das ofensas", (perg. 886 LE),  num 

sentido mais pleno. 

Se a essência da caridade é o compartilhar, 

"benevolência para com todos" significa que o 

bem que você quer "aos seus", você também o 

quer indistintamente a todos: o amor de uma 

mãe para com o filho será igual a qualquer 

outro; não haverá acusações, julgamentos e 

886. Qual o verdadeiro sentido da 

palavra caridade, assim como a enten-

dia Jesus? 

“Benevolência para com todos, indul-

gência para as imperfeições dos ou-

tros, perdão das ofensas.” 

O amor e a caridade são o comple-

mento da lei de justiça, pois amar o 

próximo é fazer-lhe todo o bem que 

nos seja possível e que desejaríamos 

que nos fi zessem. Esse é o sentido 

das palavras de Jesus: Amai-vos uns 

aos outros, como irmãos. 

A caridade, segundo Jesus, não se 

restringe à esmola; ela abarca todas 

as relações que temos com nossos 

semelhantes, sejam eles nossos inferi-

ores, nossos iguais, ou nossos superi-

ores. 

Recomenda-nos a indulgência, porque 

nós mesmos necessitamos dela; proí-

be-nos de humilhar o desafortunado, 

contrariamente ao que comumente se 

pratica. Se uma pessoa rica se apre-

senta, temos para com ela mil aten-

ções, mil deferências; se ela for pobre, 

parece-nos que não necessitamos nos 

incomodar com ela. Quanto mais la-

mentável for a sua posição, ao contrá-

rio, mais devemos hesitar em aumen-

tar sua desgraça pela humilhação. O 

homem verdadeiramente bom procura 

elevar o inferior aos seus próprios 

olhos, diminuindo a distância entre 

eles. 

913. Dentre os vícios, qual é o que se 

pode considerar como radical? 

“Já o temos dito muitas vezes: é o 

egoísmo; daí deriva todo o mal. Estu-

dai todos os vícios e vereis que, no 

fundo de todos, há o egoísmo; de 

nada adiantará combatê-los, não che-

gareis a extirpá-los, enquanto não 

tiverdes atacado o mal pela raiz, en-

quanto não tiverdes destruído a causa. 

Que todos os vossos esforços tendam 

portanto, para este objetivo, pois aí 

está a verdadeira chaga da sociedade. 

Todo aquele que quiser aproximar-se, 

desde esta vida, da perfeição moral, 

deve extirpar de seu coração qualquer 

sentimento de egoísmo, pois o egoís-

mo é incompatível com a justiça, o 

amor e a caridade: ele neutraliza todas 

as outras qualidades.” 
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condenações, pois ninguém acusa, julga e 

condena aquele que ama; ninguém será 

dono de nada e de ninguém, pois não se 

dirá "isso é meu" ou "está ao meu dispor"; 

não haverá guerras e nem os horrores que 

ela causa; todos serão considerados em 

sua dignidade, e a ninguém faltará o ne-

cessário, mas também ninguém desejará o 

supérfluo. Trata-se de algo diverso do 

panorama moral onde levamos nossas 

existências, onde o amor é o que se devota 

a um círculo restrito de familiares, onde 

diariamente acusa, julga, condena e en-

carcera, onde há proprietários de coisas e 

de pessoas, onde conta-se o maior núme-

ro de refugiados de guerra de todos os 

tempos, e onde o supérfluo é desejado 

com uma voracidade especial, ainda que a 

muitos falte o essencial. 

Daí, se todos são bons para com todos, 

"indulgência para com as imperfeições 

alheias" significa o reconhecimento de 

que compartilhamos uma mesma huma-

nidade falível, que aquele que caminha ao 

meu lado é tão imperfeito quanto eu, e 

que se não devemos aceitar a injustiça e a 

opressão, tampouco devemos nos arvorar 

na condição de juízes. Daí, o "perdão das 

ofensas" se impõe como expressão mais 

alta do amor, a de compartilhar com meu 

irmão a experiência do erro, e de reconhe-

cer naquele que errou a sua incapacidade 

de fazer o melhor e de amar com plenitu-

de. 

Se numa sociedade caridosa tudo é de 

todos, se ninguém distribui roupas por-

que ninguém passa frio, se ninguém dá 

sopa porque não há fome, se a existência é 

um universo de possibilidades para a rea-

lização do ser, então o desafio é começar a 

se indignar com este mundo velho e es-

quizofrênico, enfrentar suas questões de 

frente, e deixar de encobrir artificialmente 

suas dores e defeitos com práticas superfi-

ciais e falas batidas. Por exemplo, fala-se 

muito sobre a paz, mas metade da econo-

mia americana, e boa parte da brasileira, 

gira em torno da guerra. Daí, vestir cami-

sas brancas e clamar pela paz é válido, 

mas o desafio efetivo é exigir o fim da 

indústria bélica. Outro exemplo é dizer "a 

Terra é uma escola", como se a sociedade 

fosse perfeita e os indivíduos o problema, 

sendo que para quem sente o vazio da 

fome, o peso da marginalização ou o 

amargor da indiferença e do desprezo, 

este Planeta se parece pouco com uma 

escola. 

No horizonte cristão, esse enfrentamento 

é contado na parábola do Samaritano. O 

fariseu e o levita evitam o homem dado 

como morto não porque eram pessoas 

más, mas porque respeitavam as leis e as 

instituições de seu tempo, que mandavam 

não tocar em mortos. O verdadeiro irmão, 

o modelo de pessoa caridosa, é aquele que 

desconsidera apriorismos, preconceitos, 

leis e convenções sociais em prol da con-

tingência e da concretude da vida. Para o 

Samaritano, a única verdade é que a dor, a 

fome, o analfabetismo, a ignorância e a 

marginalidade alheias são concretas e, 

portanto, suas também. Para ele, quem 

morreu afogado não foi Aylan, um menino 

sírio que fugia da guerra, mas seu irmão 

mais novo, seu filho e, num grau mais 

elevado, ele próprio. Enfim, o Samaritano 

sabe que o "Médicos Sem Fronteiras" é 

uma instituição fantástica, mas também 

sabe que o desafio é construir uma socie-

dade onde ela não seja mais necessária. 

Por isso, em lugar de reproduzir discursos 

e formas sociais de manutenção de misé-

rias e de opressão, precisamos gritar que 

este mundo - que poderia ser o mais doce 

pedaço de terra e água vagando pelo espa-

ço, onde a indiferença, a perfídia, o crime 

e a guerra fossem desconhecidos, onde a 

única preocupação seria explorar as po-

tencialidades ao máximo, onde não faltas-

sem braços para levantar quem caiu, e 

onde fosse tão saturado de amor que en-

vergonharia o simples pensamento de 

maldade - precisa ser corrigido e que é 

necessário buscar o melhor. 

Novamente, isso é uma questão de auto-

compreensão: enquanto nos compreen-

dermos como seres individuais e mercan-

tis, fadados a produzir e a consumir eco-

nomicamente uma existência inteira, e a 

querer isso para nossos filhos, então o que 

há está bom. Mas para aqueles que sen-

tem algum incômodo, podemos começar a 

vislumbrar o que seja uma sociedade cari-

dosa, de seres que se autocompreendem 

inseridos numa coletividade cósmica. O 

primeiro passo é indignar-se, mas isso é a 

história que contaremos acerca de nós 

mesmos. 

Raphael Faé Baptista é servidor públi-

co federal, bacharel em Direito e mestre 

em Filosofia. 
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Quando se fala em sonambulismo logo se 

vem à mente a ideia de pessoas que cami-

nham pela casa, usam o banheiro, conver-

sam, comem ou mesmo saem de casa, 

tudo isto enquanto dormem. Este fenô-

meno é tido pela Medicina como 

“parassonia”, ou seja, fenômeno que 

acompanha o sono e envolve atividade 

muscular esquelética ou mudanças do 

sistema nervoso autônomo, ou ambas 

(segundo o Dr. José Roberto Pereira San-

tos, em matéria publicada na Folha Espí-

rita de março de 2005). 

Na verdade, estes são sinais de uma facul-

dade que pode ir muito mais além. Se o 

sonambulismo rudimentar, como descrito 

acima, pode servir de estudo a respeito 

das possibilidades psicofisiológicas huma-

nas, há outras características do sonâm-

bulo necessitando de pesquisa, como a 

capacidade de ver à distância ou através 

de corpos opacos, ler pensamentos, des-

crever enfermidades suas ou de outras 

pessoas, receitar medicamentos ou for-

mas de tratamento, ter premonições, etc.. 

Bem estudada pelo Sr. Allan Kardec na 

Doutrina Espírita, a faculdade sonambúli-

ca seria ainda uma forma de se comprovar 

a existência da alma e a sua independên-

cia com relação ao corpo. Em matéria 

veiculada na Revista Espírita de julho de 

1863 sob o título “Dualidade do Homem 

Provada pelo Sonambulismo”, o codifica-

dor da Doutrina Espírita assim se expres-

sou: “A visão à distância, as impressões 

que o sonâmbulo sente segundo o meio 

que vai visitar, provam que uma parte de 

seu ser é transportada; ora, uma vez que 

não é seu corpo material, visível, que não 

muda de lugar, esse não pode ser senão o 

corpo fluídico, invisível e sensitivo. Não é 

o fato mais patente da dupla existência 

corpórea e espiritual?”. 

Vamos encontrar também as ideias dos 

Amigos Invisíveis, em O Livro dos Espíri-

tos, os quais nas respostas às questões 

formuladas por Kardec, nos colocam, de 

forma lógica, no caminho do entendimen-

to a respeito do assunto. Não nos detere-

mos em maiores detalhes para não tornar 

muito longa a nossa dissertação, mas dei-

xamos ao leitor o incentivo para buscar a 

obra e verificar o tema na íntegra. 

O Codificador inseriu o sonambulismo 

entre os fenômenos de emancipação da 

alma, capacidade que todos os encarna-

dos têm de, em certos momentos especi-

ais, libertar-se temporária e parcialmente 

dos laços que prendem o Espírito à maté-

ria. Isso pode ocorrer durante o sono, 

num simples cochilo, num estado de tran-

se ou ainda em um coma. Todas as opor-

tunidades que surjem o Espírito aproveita 

Magnetismo Crítico 

Sonambulismo 
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para aurir de uma certa liberdade fora do 

corpo que para ele representa uma prisão 

que limita as suas faculdades (O Livro dos 

Espíritos, questão 407). Isto é comprova-

do também nos fenômenos de quase-

morte em que o indivíduo vê-se fora do 

corpo físico. 

No sonambulismo natural ou provocado 

por efeito de emissão magnética (energias 

vitais humanas), o Espírito consegue des-

vincular-se do organismo material e des-

locar-se a outros lugares, penetrar os pen-

samentos alheios de encarnados e desen-

carnados e ainda expressar conhecimen-

tos que podem estar muito além da sua 

capacidade intelectual na presente exis-

tência. É que os sonâmbulos, em vidas 

passadas, podem ter adquirido conheci-

mentos que na atual existência não têm a 

possibilidade de manifestar e desenvolver 

devido às circunstâncias que se apresen-

tam (influência do meio em que vivem, 

falta de acesso à educação escolar, etc.). 

Entretanto, liberando-se parcialmente do 

corpo físico, reduzindo as limitações im-

postas pelo organismo material, encontra 

os recursos para expressar os conheci-

mentos que se encontram gravados na 

sua memória espiritual. De outra sorte, 

ocorrendo o desprendimento do Espírito 

do sonâmbulo, este pode sentir a presen-

ça, ver e ouvir outros Espíritos transmi-

tindo-lhe mensagens, sendo o sonâmbulo, 

neste caso, o veículo das comunicações, o 

que o torna um médium sonâmbulo. 

Pouco estudado na atualidade, o sonam-

bulismo serviu muitas vezes aos magneti-

zadores do passado como forma de diag-

nóstico e indicação de tratamento de pes-

soas enfermas. Numerosos exemplos fo-

ram descritos pelo Prof. Rivail nas suas 

obras e, antes dele, esta característica da 

faculdade já era bastante conhecida e 

estudada pelos seguidores de Mesmer. 

Diversos magnetizadores descreveram em 

seus livros as experiências realizadas, 

bem como os procedimentos sonambúli-

cos levados a efeito durante as magnetiza-

ções. 

Em Magnetismo Curativo Alphonse Bué 

relata um caso de cura onde a paciente, 

de nome Blanche H., 24 anos, era sonâm-

bula e como tal participou ativamente de 

todo o tratamento magnético. “(...) Não 

somente a minha sonâmbula tinha segui-

do passo a passo a marcha da sua molés-

tia, determinar-lhe a origem e natureza, 

ver o estado dos órgãos e predizer a época 

das suas crises, como ainda, embora não 

tivesse conhecimento algum da medicina 

homeopática, havia indicado os remédios 

que convinham ao seu estado e deviam 

favorecer a cura”. 

Na mesma obra, o autor apresenta o tra-

tamento de Luíza C., que há doze anos 

sofria de atrofia muscular progressiva. 

Diz Bué: “Luíza, em sono magnético, se-

guia diariamente este trabalho de reorga-

nização da Natureza, com interesse cres-

cente; como via perfeitamente o interior 

do corpo, tinha prazer em pôr-me ao cor-

rente das flutuações que o tratamento 

imprimia ao seu estado; o que lhe chama-

va principalmente a atenção era o aspecto 

dos seus músculos. Não possuindo ne-

nhuma noção de anatomia, limitava-se 

simplesmente a explicar-me a seu modo 

aquilo que via”. 

Pôde também descrever a vida voltando 

gradativamente aos seus músculos, bem 

como a crise próxima da qual sairia me-

lhor. 

Sendo o Magnetismo e o Espiritismo ci-

ências irmãs, como escreveu Allan Kar-

dec, vale a pena estudar mais a respeito 

do sonambulismo magnético e, quem 

sabe, utilizando-o junto aos trabalhos de 

magnetização, aproveitando os diversos 

recursos que ele oferece, contribuir mais 

decisivamente para a saúde e o bem estar 

do próximo. 

Adilson Mota de Santana é editor do 

Jornal Vórtice, informativo sobre mag-

nestismo  

Lembramos que os DVD's do I Encontro 

Jurídico Espírita estão à venda, podendo 

ser encomendados na livraria da Federa-

ção Espírita do Espírito Santo ou pelo e-

mail aje.espiritosanto@gmail.com. Opor-

tunidade única para conhecer a proposta 

que o espiritismo tem para construir no-

vas estruturas econômicas, sociais e edu-

cacionais 

mailto:aje.espiritosanto@gmail.com
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Gestão de Instituições Espíritas –  

ELABORAÇÃO DE PROJETOS – Parte 2  

Um projeto social deve ser entendido 

como o nível mais específico de ações 

articuladas dirigidas para o enfrentamen-

to de um problema diagnosticado. É a 

unidade básica da intervenção e tem sem-

pre por objetivo produzir alterações nas 

condições de vida de indivíduos, grupos, 

famílias, organizações e sociedades. Bus-

ca satisfazer necessidades insatisfeitas, 

construir capacidades, modificar condi-

ções de vida ou promover alterações nos 

comportamentos e atitudes de grupos, 

que pela união de pessoas com objetivos 

afins, se organizem. Os projetos são as 

traduções de intenções, ideias e concep-

ções em ações com consequências diretas 

sobre a realidade. 

Para serem executados, os projetos exi-

gem recursos de diversos tipos: 

 Recursos de Poder, que é o que 

permite estabelecer os objetivos e 

viabilizar sua realização; 

 Recursos de conhecimentos, que 

permitem conhecer a situação, os 

atores, as relações causais envolvi-

das no problema; 

 Recursos de legitimidade, que 

possibilitam a participação nas 

ações e a adesão a elas; e 

 Recursos institucionais/

organizacionais, que dizem respei-

to à capacidade de traduzir deci-

sões em ações. 

Assim também é com as organizações 

sociais. Cada um de nós é uma célula de 

um universo orgânico, que em razão das 

nossas limitadas percepções, ainda, não 

conseguimos perceber todo o organismo. 

O que não significa que não haja a Orga-

nização preparada pelo Nosso Pai e Cria-

dor, que a tudo conhece e preside. Esse é 

um dos Fundamentos da Fé. 

A convicção e entendimento dessa organi-

zação, mesmo que ainda não a perceba-

mos, mas já vislumbrando, previamente, 

o seu funcionamento é o Fundamento da 

Esperança. 

Agir, em regime de co-laboração, com a 

convicção de estarmos fazendo funcionar 

Esses Organismos Divinos, é o Funda-

mento da Caridade. 

COMO DIAGNOSTICAR? 

Árvore de Problemas é uma técnica parti-

cipativa que ajuda a desenvolver ideias 

criativas para identificar um problema 

central e organizar as informações coleta-

das sobre o mesmo. A Árvore de Proble-

mas tem um tronco, raízes e uma copa. 

 O tronco é o problema central; 

 As raízes são as suas causas; e 

Coluna da AJE-ES 
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 A copa os seus efeitos. 

Cada problema é consequência de outros 

que aparecem abaixo e, por sua vez, pro-

voca problemas que aparecem na parte de 

cima da árvore, refletindo uma inter-

relação entre as causas e os efeitos. Ela 

facilita a identificação de problemas e é 

uma tarefa complementar à coleta inicial 

de informações. 

COMO DECIDIR E GERENCIAR? 

Uma das ferramentas mais úteis no ge-

renciamento é a Árvore de Decisão. Ela 

ajuda a analisar cenários complexos de 

forma visual e permite que se tome uma 

decisão mais embasada e assertiva, pois 

apresenta os recursos requeridos nos dife-

rentes cenários. 

Roberto Ailton Esteves de Oliveira  é 

advogado e presidente a Associação Jurí-

dico Espírita do Estado do Espírito Santo. 
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Convite 

Em 2012, recebi de Raphael Faé o convite 

para montar um núcleo de estudos e pes-

quisas sobre espiritismo com um caráter 

diferente dos debates realizados na maio-

ria das casas espíritas. O movimento espí-

rita é marcado por grande incentivo para 

eu seus adeptos conheçam seus postula-

dos. A literatura produzida pelo movi-

mento espírita também é muito vasta com 

obras abordando diversos espaços de 

atuação humana “à luz do espiritismo”.  

Mas, ainda percebemos que faltava algo.  

Havia muito de fé e pouco de reflexão 

crítica na maioria dos debates. Com um 

intelectualismo maior que as demais reli-

giões (até por sua composição de classe 

mais ligada as classes escolarizadas) o 

movimento espírita se afirma racional 

mas apresenta enorme resistência ao de-

bate que estávamos nos propondo a reali-

zar. 

Pretendíamos ser diferentes dos clubes 

bíblicos e grupos de oração, não apenas 

por debater em um campo religioso dife-

rente (até porquê não está claro para nós 

que o espiritismo é uma religião) mas por 

seus funcionamento próximos aos grupos 

de pesquisa que já existem nas universi-

dades.  

Estava muito claro para nós que o espiri-

tismo precisa dialogar com a filosofia e a 

cultura moderna. Não basta, como pen-

sam alguns, que nossa formação dê-se 

com o que “diz a espiritualidade”. Por isso 

queríamos debater com autores do passa-

do e do presente que ajudam a compreen-

der a sociedade em que vivemos como os 

clássicos Kant, Hegel, Marx, Weber, e os 

contemporâneos Boaventura, Habermas, 

Zizek, Bauman, Taylor para citar alguns. 

A proposta ainda incluía intelectuais espí-

ritas não muito usuais como Portero, Ma-

riotti, Incontri e Mascaro. 

Outro pressuposto era o debate aberto e 

irrestrito no grupo. Ou seja, poderíamos 

debater o que quer ue fosse. E discordar 

de quem quer que fosse, inclusive de Kar-

dec o qual, como cientista, reviu conceitos 

ao longo de toda a estruturação do Espiri-

tismo, e não cansou de afirmar que pode-

ria estar equivocado quando a certos pon-

tos. 

Então, em 2013 o grupo foi montado. 

Com reuniões  quinzenais com duas horas 

de duração, o grupo tem uma coordena-

ção (apenas para organizar os trabalhos) 

pois todos participam com o mesmo grau 

de importância e direito a voz. Discorda-

mos constantemente uns dos outros, o 

que para nós é extremamente positivo 

para a diversidade do trabalho que nos 

propomos a realizar .   

Os debates realizados neste grupo nos 

encorajaram a escrever o jornal Crítica 

Espírita.  

Com muito prazer que lhes convido para 

estarem conosco nas próximas reuniões. 

Entrem em contato através de nosso face-

book ou e-mail. Para aqueles que são de 

outro lugares teremos enorme prazer em 

apresentar os debates já realizados e tro-

car algumas ideias para como montar o 

Grupo de Estudos Espírita Universitário 

em seu campi.  

Felipe Sellin é sociólogo e professor. 

 

Encontros de Setembro 

(16/09 E 29/09) 

Local: IC2 Sala 5 

Hora: 16:00 

Obra:LOEFFLER, Carlos. Funda-

mentação da Ciência Espírita 
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