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“”  

Este paí s e  bizarro  

Se referindo ao Brasil, Philippe d'Encausse, te cnico do atletismo france s, apo s 
derrota do favorito a prova do salto com vara nas Olimpí adas. Um jornalista do 
Le Monde interpretou a frase como se "inconscientemente", o te cnico "sente 
forças mí sticas, talvez as do candomble ". Ambos os pensamentos refletem o 
preconceituoso olhar europeu sobre os tro picos.   

NOTA 10 NOTA 0 

Para o jogador de futebol Neymar, que 

após sagrar-se campeão do ouro olímpico 

que colocou uma faixa na testa escrito 

“100% Jesus” enquanto ofendia torcedores 

e chamava para briga. Diametralmente 

oposto ao que propunha o nazareno.  

Para a Judoca Rafaela Silva que ganhou 

medalha de ouro no Rio de Janeiro. 

Pobre, negra, favelada, mulher e ho-

mossexual a atleta foi alvo de diversas 

ofensas racistas na ultima campanha 

olímpica. Apesar de toda adversidade, 

contou com a atuação do instituto Rea-

ção do ex-judoca Fabio Canto para che-

gar a medalha olímpica.  
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Mensagens de Leitores 

Edição n°19 Julho de 2016 

2.082 curtidas na página 
48.834 pessoas alcançadas 
1.237 curtidas em publicação 
239 compartilhamentos 

Marco Azambuja - Como retrocesso quando sabemos que o espirito nao regride? 

Se há o mal é pque ele sempre esteve aqui, ainda que encubado. Olha o espiritismo 

bolivariano. 

Eduardo Lima - Excelente e necessária edição !!! Nós espíritas não podemos dei-

xar jamais de ajudar na divulgação e na implantação dos direitos humanos. Sobretudo, 

atualmente quando muitos querem o retorno de leis anticristãs. 

Fabrício Maicy - Kardec fora muito atualizado sobre as questões que palpitavam 

em seu tempo, e acho que também nós, espíritas do século XXI, não podemos nos es-

quivar e nem fechar os olhos sob o pretexto de prece. As boas ações são as melhores 

preces. 

Neidinha Alves -  Que iniciativa maravilhosa! Na condição de espírita, buscando 

domar as más inclinações, leitura que aguça nossas capacidade de nos tornamos ple-

namente humanos, caridosos e misericordiosos com o próximo, é maná no deserto. A 

declaração universal dos direitos humanos é um documento de essência divina. Deve-

mos buscar a efetivação de sua prática. 

Júnior Bairral No Evangelho Segundo o Espiritismo em seu Capítulo XVI, Não se 

pode servir a Deus e a Mamon, no ítem 8, Desigualdades das Riquezas, logo no 1º pa-

rágrafo: A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará 

resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apre-

senta é esta: Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma 

razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para 

adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente 

demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela 

mínima e insuficiente; que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco 

tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões; que, supondo-a 

possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquila-

mento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-

estar da Humanidade; que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o 

aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. 

Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade sufi-

ciente, de acordo com as necessidades.   

Portanto não é o Capitalismo o problema, e sim o orgulho e o egoísmo!  

Adriano Medeiros - reli o texto e a partir de uma análise mais detalhada tem dois 

pontos a considerar:  

1)o texto não trata do modo de produção produção da riqueza, trata apenas da distribui-

ção, logo, desconsidera uma parte fundamental doprocesso, em especial ao se tratar do 

modo de produção capitalista. 

2)Sobre a conclusão, ainda que a gente admita que a concentração de riqueza acontece 

pela vontade de Deus e em função das características do capitalismo, essa renda não é 

distribuída conforme a necessidade, ela é concentrada e qdo é distribuida é conforne os 

interesses dos capitalistas, sobretudo nesse modelo de capitalismo especulativo. Pode-

mos falar aqui do egoísmo e do orgulho? Em parte, pois essa concentração ocorre por 

conta do modo de funcionamento do capitalismo. 

Por isso, penso que esse texto não pode ser usado como fundamento para mostrar que 

o problema não é o capitalismo, ou até mesmo para defendê-lo, como já vi por aí.  

Felipe Gonçalves - A riqueza não é apenas fruto da inteligência, do trabalho, da 

sobriedade ou da capacidade de conservar. Pobres também são inteligentes, também 

trabalham (e muito!), também são sóbrios e também são econômicos, a despeito do que 

os pequeno-burgueses europeus do século XIX acreditavam. A riqueza também pode vir 

das heranças (e nesse ponto o texto não toca), da corrupção (e nesse ponto o texto 

também não toca), da exploração (e nesse ponto o texto não toca também) ou do traba-

lho, inteligência, sobriedade e previdência para conservar. Esse texto já está mais do 

que ultrapassado. Não submetê-lo a uma análise crítica é dar mostras de que o Espiri-

tismo está se transformando em uma religião como outra qualquer, com textos sagrados 

e tudo o mais. 

https://www.facebook.com/marcoazambuja.arquitetura?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/eduardo.lima.1466?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/fabricio.maicy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/neidinha.alves.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/junior.bairral.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/amigodesophia?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/felipe.goncalves.98892?fref=ufi&rc=p
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Dando conti-

nuidade à temática dos direitos humanos e 

espiritismo, a equipe do Jornal Crítica Espí-

rita agradece por todas as manifestações re-

cebidas. Como uma iniciativa voluntária, é 

recompensador ver que está valendo à pena 

todo o esforço para produzir e disponibilizar 

as edições. Temos plena convicção de que o 

espiritismo pode dar respostas satisfatórias 

às questões que enfrentamos, e que é neces-

sário formar uma massa crítica no movimen-

to espírita, de pessoas capazes de manejar o 

espiritismo de modo a extrair as melhores e 

mais avançadas propostas para uma socieda-

de regenerada. 

Afinal, não devemos nos enganar. Estamos 

vivendo um parto. O modelo civilizacional 

moderno e pós-moderno está se esgotando, 

se não já faliu. Precisamos superar uma hu-

manidade moldada economicamente e torno 

da angústia em direção a uma humanidade 

afetiva, cujo eixo de vida gire em torno da 

busca pela maturidade social, afetiva e espiri-

tual. Para isso, precisamos saber como che-

gamos até aqui e, principalmente, para onde 

queremos ir, sendo que os referenciais espíri-

tas são essenciais a isso. 

Nesse sentido, o debate sobre direitos huma-

nos e espiritismo é essencial, pois, além das 

considerações biológicas, físicas, morais, 

existenciais, jurídicas e sociais sobre a digni-

dade humana, adiciona-se o fator espiritual, 

de que todos somos espíritos imortais e reen-

carnantes, o que traz novas luzes sobre tal 

dignidade. 

Para fechar a temática proposta, a “Matéria 

de Capa” é de autoria de Eduardo Ferreira 

Valério, promotor de justiça e presidente da 

Associação Jurídico-Espírita de São Paulo, 

que trata de uma temática que ainda deve 

vencer muitos preconceitos, especialmente 

no movimento espírita: a questão carcerária. 

Malgrado experiências sensacionais no Brasil 

e no mundo, continuamos com a mentalida-

de encarceradora, produzindo a quarta maior 

população carcerária do mundo e sem pers-

pectiva de diminuir, o que deve merecer dos 

espíritas uma atenção especial. 

A coluna “Opinião” terá dois artigos. O pri-

meiro é de Marco Antônio Lucindo Bolelli 

Filho, advogado e novo integrante do Jornal, 

que faz uma abordagem crítica dos direitos 

humanos. Para ele, direitos humanos, mais 

que discurso e legislação, é algo a ser vivenci-

ado, deve integrar a vida e, para isso, é neces-

sário repensar o que é efetivamente impor-

tante para nós. O segundo é de autoria da 

psicóloga Bernadete Faé, que trata de um 

grupo social muito vulnerável: os idosos. De 

modo objetivo, ela evidencia aspectos dessa 

fase da vida e propõe a necessidade de o mo-

vimento espírita se dedicar a este tema e de 

exigir o respeito aos direitos estabelecidos no 

Estatuto do Idoso. 

Na coluna “Ponto de Vista”, contamos com 

uma análise muito pertinente de Franklin 

Félix, psicólogo e ativista de direitos huma-

nos, que enfrenta a hetenormatividade no 

movimento espírita. A partir de seu texto, 

fica a reflexão: o movimento espírita brasilei-

ro é heteronormativo, ou mesmo homofóbi-

co? A heteronormatividade é textual, vem 

dos escritos de Kardec e dos espíritos da co-

dificação? Ou é um produto social que acaba 

determinando certas compreensões do espi-

ritismo?  

Com a qualidade de tais artigos, deixamos 

aos leitores mais uma edição repleta de opor-

tunidades de reflexão e de debate. Aguarda-

mos sua manifestação... 

 

Excelente leitura, 

 

Raphael Faé 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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MATÉRIA DE CAPA 

A noção de direitos humanos é simples e 

sublime: todos os direitos para todas as 

pessoas. Não obstante, inacreditavelmen-

te, há humanos que são contrários aos 

direitos humanos. 

Para alguns, especialmente aos de bom 

caráter, faltam-lhes, na verdade, a exata 

compreensão de que a concretização dos 

direitos humanos é a garantia de uma 

sociedade justa, fraterna e, sobretudo, 

pacífica. 

Para outros, especialmente os detentores 

de privilégios, incomodam-lhes saber que 

os direitos humanos só fazem sentido se 

forem garantidos a todos e a todas (o de-

nominado caráter universal) e obriga tan-

to ao poder público como ao particular 

(eficácia horizontal). 

A luta pelos direitos humanos, portanto, é 

a luta pela paz e pela justiça e pressupõe, 

como é óbvio, a plena e substancial igual-

dade entre as pessoas. 

Para os espíritas, a questão é muito clara: 

não há evolução individual do Espírito 

imortal sem evolução da coletividade de 

Espíritos encarnados. Ou, dizendo de 

outro modo: o Espírito encarnado só evo-

lui – razão de ser de seu renascimento – 

se atuar no meio social em que vive, de 

modo a auxiliar seus companheiros de 

jornada (o dever da caridade). 

Assim, as Leis Morais, previstas na tercei-

ra parte de O Livro dos Espíritos, obra 

basilar do Professor Allan Kardec, consti-

tui-se no projeto político-social do Espiri-

tismo e permite harmônica interpretação 

em conjunto com o arcabouço teórico do 

Direito Internacional dos Direitos Huma-

nos. 

Dentre tantos temas do cotidiano mundial 

e brasileiro que daí decorrem (por exem-

plo: enfrentamento ao racismo e promo-

ção da igualdade racial; garantia de direi-

tos iguais à população LGBT; garantia de 

direitos sociais à população em situação 

de rua, etc.), há um assunto que precisa 

ser enfrentado com seriedade e urgência: 

a garantia de direitos fundamentais da 

população encarcerada. 

Possivelmente, o sistema prisional seja, 

nos dias atuais, a maior fonte de violação 

de direitos humanos. Conquanto impor-

tante, é preciso fazer por tais pessoas mais 

que o ensino evangélico ou doutrinário. É 

preciso garantir que tais pessoas sejam 

privadas apenas e tão somente da liberda-

de, único bem jurídico que lhes é tirado 

pela decisão judicial condenatória. 

A questão ganha relevância porque a po-

pulação carcerária brasileira vem crescen-

DIREITOS HUMANOS NOS PRESÍDIOS:  

O QUE OS ESPÍRITAS PODEM FAZER? 
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do exponencialmente e já atinge mais de 

600 mil pessoas. Mais que os números ab-

solutos, o que constrange são as péssimas 

condições de habitabilidade que, em geral, 

oferecem os presídios brasileiros. A super-

população, o descaso das autoridades, a 

indiferença ou mesmo a hostilidade da soci-

edade (sobretudo daqueles que pretensio-

samente se autodenominam “pessoas de 

bem”), a fragilidade das políticas públicas 

destinadas à recuperação, os parcos recur-

sos financeiros, o frágil controle social exer-

cido pela sociedade civil, dentre outros rele-

vantes fatores, levam aquelas masmorras a 

destruir todos os fundamentos da dignida-

de humana. 

Trata-se de situação incompatível com as 

mais elementares bases do pensamento 

espírita! O amor ao próximo, a fraternidade 

cristã, o dever da caridade desinteressada e 

o convívio pacífico e respeitoso passam 

distantes dos presídios brasileiros, tornan-

do-os espaços de ódio, exclusão, intensa 

violência, desrespeito, subornos, corrupção 

e outras tantas manifestações primárias e 

grotescas do egoísmo e do orgulho. 

Vê-se, portanto, que a violação aos direitos 

humanos confunde-se com a negação dos 

valores morais do Cristianismo e com os 

anseios de evolução espiritual inspirados 

pela Doutrina Espírita. 

Esta constatação, gravada no fundo das 

almas sinceras de quem sente o Espiritismo 

mais como filosofia de profunda transfor-

mação moral do que como mera prática 

religiosa, haverá de ensejar impulsos de 

mudança daquela ordem de coisas. 

É claro que há limites para tanto; sabe-se 

que a situação reinante no sistema prisional 

atende aos maiúsculos interesses da ordem 

econômica egoísta e financista que domina 

o mundo há algumas décadas e, por isso, 

sua superação implica em esforço que ul-

trapassa, em muito, as convicções pessoais 

de pessoas bem intencionadas.  

Mas é preciso reagir, quando o mais não for 

possível, ao menos denunciando a injustiça 

da situação em suas manifestações de pen-

samento, seja nas postagens despretensio-

sas nas redes sociais, seja nas conversas 

informais em família ou no ambiente de 

trabalho, seja nos comentários passageiros 

nas relações cotidianas, seja, principalmen-

te, em seu convívio nos espaços do movi-

mento espírita. Evidenciar o absurdo da 

situação, expressar a justa indignação, pro-

por soluções e fundamentar tudo isto nos 

ensinamentos espíritas é promover a edu-

cação em direitos humanos, tarefa funda-

mental para quem acredita que o mundo de 

regeneração será resultado da renovação 

moral dos seus habitantes (e, portanto, das 

instituições), e não da repentina colisão da 

Terra por um planeta destrambelhado... 

Para bem desempenhar tal tarefa, cabe ao 

espírita informar-se criticamente sobre o 

que acontece nos presídios, sentindo o so-

frimento de quem, devendo com justiça 

cumprir a pena corporal imposta pela práti-

ca de seu erro, vê-se submetido à privação 

de recursos mínimos de saúde, padecendo 

de graves enfermidades no chão frio e úmi-

do das celas, sem remédios ou cuidados 

médicos. Ou exposto a alimentos azedos ou 

temperados com insetos e pregos. Ou sub-

metido às ameaças e agressões de parceiros 

de infortúnio que exercem ilegítimas rela-

ções de pequeno – mas avassalador – po-

der. Ou, ainda, entregue ao ócio nada criati-

vo, ao não-fazer nada durante tempos que 

parecem infinitos e eliminam esperanças. 

Há também de saber e sentir, nosso espírita 

compromissado com o mundo, que os fami-

liares dos presos, para que consigam visitá-

lo e com eles manter o mínimo de vincula-

ção familiar que lhes permita sobreviver 

emocionalmente à dura pena, são amiúde 

submetidos (especialmente as mulheres) a 

revistas vexatórias, que as obrigam a despir

-se em público e a expor seus órgãos sexu-

ais ao escrutínio de pessoas ásperas e in-

sensíveis; e a se agacharem sobre espelhos 

ou a pularem nuas e com as pernas abertas, 

sejam meninas, jovens, mulheres adultas 

ou idosas; e às vistas de seus filhos peque-

nos, que a tudo assistem horrorizados e 

atônitos, marcando-lhes para sempre a 

formação moral e, quem sabe, um recôndi-

to desejo de vingança que os colocará, no 

futuro, na condição de visitados naquele 

ambiente medieval. 

Propugnar, portanto, por mudanças legisla-

tivas que propiciem severa desprisionaliza-

ção e humanização dos presídios, ao mes-

mo tempo em que atuem para que haja 

mais justiça e equidade no acesso aos direi-

tos sociais, sobretudo pelos segmentos mais 

vulneráveis da população, são iniciativas 

indispensáveis para quem pretenda honrar 

os discursos que profere na Casa Espírita. 

Enfim, não há Cristianismo e Espiritismo 

no mundo sem estrita e rigorosa garantia 

de direitos humanos a todos os Espíritos 

encarnados. 

 

Eduardo Ferreira Valério 

Presidente da AJE-SP – Associação Jurídi-

co-Espírita do Estado de São Paulo 

Membro do Ministério Público do Estado 

de São Paulo 

Promotor de Justiça de Direitos Humanos 

em São Paulo (SP) 
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Acreditamos que o ponto base para qual-

quer reflexão é a verdade de nosso mun-

do: há a miséria. Ela existe como um fato 

social e pode ser vista a olho nu; daí, te-

mos que perguntar acerca de sua gênese. 

Afinal, o que gera a miséria? Se a partir 

do modo de produção capitalista é possí-

vel produzir mais que o suficiente (para a 

sobrevivência ou para as necessidades 

sociais) para toda a humanidade, por que 

ainda há miséria? É simplesmente conse-

quência do ato individual? Um castigo ou 

prova divina? O que cada um de nós tem 

a ver com isso? 

Antes de adentrar ao mérito das pergun-

tas, chamamos a atenção para o apelo à 

promoção e defesa dos Direitos Humanos 

como forma de superação da miséria. Os 

defensores desse horizonte de mundo, 

resumidamente, supõem que os direitos 

humanos: 1) funcionam em oposição aos 

fundamentalismos; 2) resguardam o di-

reito mais fundamental do humano: a 

liberdade; 3) atuam contra o “excesso de 

poder”. 

Os defensores dos Direitos Humanos, em 

geral, apelam para princípios universais 

que constituem todas as pessoas. Porém, 

assim como toda e qualquer instituição 

humana, tais princípios têm criação data-

da: foram confeccionados ao longo do 

século XX como forma de superar a for-

malidade excessiva dos direitos liberais. 

Esse desenvolvimento se deu de tal ma-

neira que atualmente há uma espécie de 

fundição entre Cidadania, Direitos Hu-

manos e Sujeito de Direito; não é possível 

tratar de um sem o outro, isto é, são con-

ceitos que orbitam um mesmo centro 

gravitacional: a individualidade.  

Mas, assim como qualquer instituição 

social, os Direitos Humanos são constitu-

ídos a partir de enormes contradições; e 

permanecer nesse horizonte de mundo 

não fornece a chave para a nossa pergun-

ta: por que há a miséria? Toda instituição 

social somente faz sentido a partir de uma 

sociedade e de relações específicas; p. ex., 

não é possível falar em “direito do nobre” 

numa sociedade liberal-capitalista, e nem 

de “direito individual” numa sociedade 

feudal. Daí, há de se perguntar: existe 

relação entre essas instituições sociais e a 

miséria? 

Superando essa primeira versão dos Di-

reitos Humanos, a partir de outra verten-

te, é possível dizer que a miséria é conse-

quência das nossas próprias instituições 

sociais, ou, ao menos, elas garantem a sua 

existência. Em nossa sociedade, só há 

miséria pois somos constituídos individu-

almente por direitos e garantias jurídicas, 

pelo simples fato de que, apesar de a pro-

dução ser coletiva, é possível que seja 

apropriada, legal e moralmente, como 

riqueza individual. A miséria, portanto, 

não seria um efeito colateral do sistema, 

mas seu elemento intrínseco, sendo ri-

queza e miséria os lados da mesma moe-

  OPINIÃO 

OS EXTREMOS DOS DIREITOS 

HUMANOS: A JUSTIFICAÇÃO DA 

MISÉRIA E A SUA SUPERAÇÃO 

  ANO II— AGOSTO de 2016 



 

                                                                                                                                                                                                                                  8 

da, ambas garantidas pelo Direito. 

A individualidade, como discurso, valori-

za cada pessoa naquilo que possui em sua 

especificidade, mas, no cotidiano das rela-

ções, é a forma pela qual há a exploração 

econômica. A explicação comum da rique-

za e da pobreza é a capacidade individual 

de cada pessoa lidar com as transações 

econômicas e a acumulação; no entanto, 

os conceitos de riqueza e pobreza são rela-

cionais e dialéticos: somente existe um 

em face do outro. 

Alguns dizem que a miséria e a pobreza 

são desdobramentos do “sistema” capita-

lista. Isso é uma verdade, porém, o que 

chamamos de “sistema” não 

é algo fora de nós, mas nós 

mesmos no nosso cotidiano. 

Nós somos isso; “isso” é a 

maneira como somos forma-

dos. O que chamamos de 

“sistema” é sempre uma 

forma social: uma abstração 

de práticas sociais generali-

zadas, isto é, tornada co-

mum e difundida. 

Em outras palavras, a misé-

ria é gerada pelo modo como 

seres humanos se relacio-

nam entre si e com a nature-

za. Dito isso, é possível per-

ceber que a primeira face 

dos Direitos Humanos, que 

diz que todos são livres e 

iguais, é negada na relação 

cotidiana; daí sua contradi-

ção interna. Assim, apesar 

de ser um grande avanço, os 

Direitos Humanos estão 

limitados pelo próprio modo 

como as pessoas se relacio-

nam nessa sociedade; sendo 

que generalizar o seu conte-

údo a todos é acabar com 

esse tipo específico de socie-

dade na qual vivemos, e isso 

porque o seu conteúdo é 

louvável, mas até então, 

desde que sirva a alguns, e 

não a todos. 

Sem maiores hipocrisias, fato é que convi-

vemos muito bem com a miséria. Somen-

te é possível falar de individualidade nu-

ma sociedade com valores integralmente 

“egoístas”, o que tem um sentido muito 

claro: um amor próprio excessivo que 

despreza as necessidades alheias. 

Na pergunta nº 793 de “O Livro dos Espí-

ritos”, há a indagação de “Por que indícios 

se pode reconhecer uma civilização com-

pleta?”, e a resposta é “Reconhecê-la-eis 

pelo desenvolvimento moral”. O proble-

ma é que, normalmente, enxergamos a 

miséria como uma pena necessária ou 

justificável a partir de um modelo 

“cármico”. No entanto, para não restar 

dúvidas se a desigualdade das condições 

sociais é lei da natureza, a resposta à nº 

pergunta 806 é “Não; é obra do homem e 

não de Deus”. Ou seja, nós mesmos da-

mos as condições de existência da misé-

ria. 

Mas, se são nossas próprias práticas coti-

dianas que geram a miséria, por que não 

percebemos isso? Isso se dá pois somos 

constituídos dessa maneira; esse horizon-

te (valorativo e relacional) é a nossa pri-

meira relação com o mundo, é a normali-

dade; e, para perceber isso, é necessário 

um breve afastamento das 

nossas relações cotidia-

nas.  

Em “O Livro dos Espíri-

tos”, a resposta ao maior 

obstáculo ao progresso 

(pergunta nº 785) é a 

mesma para se algum dia 

a desigualdade desapare-

cerá (pergunta nº 806-A): 

o orgulho e o egoísmo; a 

superação da resposta à 

primeira pergunta é o 

alcance do estado de coi-

sas da segunda pergunta. 

Ainda na resposta à per-

gunta nº 806-A, diz-se 

que “Restará apenas a 

desigualdade do mereci-

mento”, e isso não é a 

nossa conhecida merito-

cracia, mas o reconheci-

mento e a compensação 

por cada e todo talento 

específico de cada pessoa: 

aqui está o verdadeiro 

Direito Humano. 

Chegada a essa conclusão, 

cabe-nos dizer que qual-

quer um que apele somen-

te para a primeira versão 

dos Direitos Humanos 

não percebe que, na sua 

concretude, está fadado a 
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confirmar a própria miséria. Então, o que 

fazer em relação a isso? Se são nossas 

práticas sociais, principalmente produti-

va, que geram a miséria, é urgente e ne-

cessária novas formas de se relacionar. 

Superar o horizonte de mundo dado por 

uma sociedade liberal-capitalista é a ver-

dadeira face da caridade, e isso tem que 

ser vivido. 

Se a competitividade tem sido o pilar da 

individualidade, há quem diga que a coo-

peração constitui a superação desse pri-

meiro horizonte de mundo. Os Direitos 

Humanos fundidos a esse outro modo 

possível de viver é uma ideia que rompe 

com as fronteiras dessa sociabilidade atu-

al.  

Pensamos que o movimento espírita, en-

quanto um grupo abrangente, deve se 

atentar para provocar formas concretas 

de solidariedade, reconhecimento mútuo 

e acolhimento gratuito. Mostrar que é 

possível, pois enquanto se manter limita-

do à “mística salvacionista”, no máximo, 

enunciará belos princípios de serem ouvi-

dos, a despeito de a miséria continuar 

sendo reproduzida em nosso cotidiano. 

Essa é a verdadeira “força das coisas”, que 

começa a partir de práticas do cotidiano e 

não “de fora”, de um “outro lugar”. Ou 

participamos e criamos novas condições 

de existência, seja individual ou coletiva-

mente, ou não há força das coisas. Princi-

palmente porque nós só temos como dizer 

de “força das coisas” depois que ela acon-

tece. 

O movimento espírita precisa sair dos 

centros espíritas; carecemos de apresen-

tar propostas concretas de como agir para 

superar a miséria; de conversar sobre 

economia solidária; universidade livre; 

ecologia; proteção de todos os seres vivos; 

de dialogar com grupos desfavorecidos; é 

necessário perceber a si mesmo como 

precursor desse movimento de transfor-

mação. 

Melhor que falar de justiça num mundo 

de miséria é proporcionar condições con-

cretas para a superação da miséria: eis a 

nossa tarefa. Mas para isso, precisamos 

viver para o aqui e agora; e num tom de 

reflexão, fica a poesia dos Racionais Mc’s, 

intitulada de “A vida é desafio”: 

 

“Geralmente quando os problemas 
aparecem, a gente tá desprevenido, 
né não? Errado. 

É você que perdeu o controle da situa-
ção; perdeu a capacidade de contro-
lar os desafios. 
Principalmente quando a gente foge 
das lições, que a vida coloca na nossa 
frente, tá ligado? 

Você se acha sempre incapaz de resol-
ver; se acovarda, moro? 
O pensamento é a força criadora. O 
amanhã é ilusório, porque ainda não 
existe. 
O hoje é real. 
É a realidade que você pode interfe-
rir. As oportunidades de mudança tá 
no presente. 
Não espere o futuro mudar sua vida, 
porque o futuro será a consequência 
do presente. 
Parasita hoje; um coitado amanhã. 
Corrida hoje; vitória amanhã. 
Nunca esqueça disso, irmão”. 

 
  
Marco Antônio Lucindo Bolelli Fi-
lho é advogado e mestrando em filosofia. 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Assunto que é nomeado de várias formas: 

velhice, idoso, senilidade e, por fim, me-

lhor idade, sendo este último um termo 

novo. A utilização do termo “melhor ida-

de” pode trazer muitas indagações para 

quem quer pensar no assunto racional-

mente. Chegar aos 60, 70, 80 anos ou 

mais em boas condições físicas e psicoló-

gicas de se considerar na “melhor idade” 

não é para qualquer um, por isso coloca-

mos entre aspas. 

Caros leitores, convido-os para uma séria 

reflexão sobre uma população que nasceu, 

foi um bebê, uma criança, um adolescen-

te, um jovem, um adulto, e, agora, após 

essa empreitada, para muitos difícil, ficou 

velho, é um idoso. Antes útil, ágil, produ-

tivo, assumindo muitas responsabilida-

des, estudando, trabalhando, formando 

famílias, rodeadas de muitas pessoas e de 

intenso movimento. Agora, mais quietos, 

mais lentos, pensativos, saudosos, às ve-

zes tristes, revoltados, deprimidos, depen-

dentes. Certamente, leitor(a), com exce-

ções, que podem ser o seu pai ou mãe.  

Mas, infelizmente, a maioria dessas pesso-

as que fizeram o que podiam, ou o que 

sabiam, pelas suas famílias durante toda 

sua vida, hoje não se encontra nas estatís-

ticas que as coloquem como vivendo a 

“melhor idade”. 

Apesar das conquistas e avanços na legiti-

mação do conjunto de direitos e amparos 

legais a essa população, destacando o 

“Estatuto do Idoso”, Lei nº 10.741, de 01 

de outubro de 2003, que regula os direitos 

das pessoas com idade igual ou superior a 

60 anos, percebe-se muita dificuldade no 

trato com essa fase delicada da vida. 

As leis, por si sós, não garantem benefí-

cios para ninguém se não forem cumpri-

das, e a ignorância da existência das mes-

mas, o desinteresse em se lutar pelo que é 

de direito, seja lá em qual instância for, 

também contribui para dificultar vivenci-

ar a velhice com tranquilidade, saúde e 

dignidade.   

Infelizmente, as notícias não são boas, 

pois registros do “Disque Direitos Huma-

nos” (DDH) informa que, entre as mais 

variadas forma de violência contra idosos, 

destacam-se a negligência, a violência 

psicológica e a patrimonial. A fundação 

“1º de Maio”, em seu objetivo de formar 

consciência crítica para o desenvolvimen-

to social, afirma que, no Brasil, um idoso é 

agredido a cada dez minutos e, em 70% 

dos casos, o agressor é o próprio filho(a). 

Situação que precisa ser falada, atualizada 

e enfrentada com o pé firme na realidade. 

Em contrapartida, mas ainda para uma 

minoria, atualmente, parte dessa popula-

ção exerce sua autonomia por mais tempo 

atuando em suas famílias, no mercado de 

trabalho, estudando, viajando e conviven-

do em grupos. Esse prolongamento de 

vida útil da pessoa demonstra uma melho-

ria na qualidade de vida e, principalmen-

te, a consciência de valorização do Eu.  

Segundo informações da Secretaria Nacio-

nal de Promoção Defesa dos Direitos Hu-

manos, publicado com título “Dados sobre 

o envelhecimento no Brasil”, “Uma das 

maiores conquistas culturais de um povo 

em seu processo de humanização é o en-

velhecimento de sua população, refletin-

do a melhoria das condições de vida”.  

Vamos considerar que é um assunto, no 

ENVELHECIMENTO 

  OPINIÃO 
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mínimo, instigante, merecedor de muita 

atenção, pois, de acordo com projeções 

das Nações Unidas (Fundo de Popula-

ções), 01 em cada 09 pessoas no mundo 

tem 60 anos ou mais, e estima-se um 

crescimento para 01 em cada 05 até 2050. 

No Brasil, segundo o IBGE (Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística), a popu-

lação idosa dobrou nos últimos 20 anos, 

somando 23,5 milhões de pessoas.  

As dificuldades de compreensão no trato 

com as peculiaridades inerentes a cada 

faixa etária que vivemos não é novidade 

para ninguém, e, cuidar bem do idoso não 

é fácil e exige muito dos diretamente en-

volvidos. Numa relação com o passado e o 

presente, hoje as famílias são menores, 

estudam e trabalham mais e fora de casa. 

As exigências da modernidade e das opor-

tunidades de progresso intelectual e ma-

terial dificultam o parar para cuidar de 

pessoas que exigem cuidados específicos. 

No passado, geralmente, os filhos casa-

vam-se e continuavam morando com seus 

pais ou bem próximos, a maioria das mu-

lheres permanecia em casa, poucas estu-

davam fora e o trabalho masculino tinha 

horário de começar e encerrar. Isso possi-

bilitava mais ajuda nos cuidados com as 

pessoas idosas dentro de suas próprias 

casas.  

Isso não quer dizer que tudo corria às mil 

maravilhas e que todo idoso era tratado 

devidamente. Cuidar, oferecer ao idoso 

bem-estar físico e emocional, principal-

mente àquele que já se encontra acamado, 

afetados por inúmeras moléstias incapaci-

tantes, não foi e não é tarefa simples. In-

clusive, é preciso discernir, ter conheci-

mento de causa para não julgar equivoca-

da e apressadamente as pessoas que asi-

lam o idoso. Muitos precisam de cuidados 

fora do ambiente familiar, pois as pessoas 

que cuidam, dependendo da demanda, 

não conseguem dar conta. Não raro, quem 

cuida está exausto e não conta com uma 

rede de apoio sólida para ajudá-lo. Por 

isso, reforçamos o cuidado com o julgar, 

principalmente duvidar do amor e da gra-

tidão daqueles que cuidam, quando mos-

tram que não conseguem mais.  

Uma das questões que interferem muito 

no cuidar é que a maioria dessa população 

não dispõe de um plano de saúde compe-

tente que lhes ofereça o amparo devido, 

apesar do Estatuto do Idoso garantir que 

“É vedada a discriminação do idoso nos 

planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade”, e pre-

ver, ainda, que “O envelhecimento é um 

direito personalíssimo e sua proteção um 

direito social, no termo dessa lei e da 

legislação vigente”. Quanto ao Sistema 

Único de Saúde – SUS –, o artigo 15 do 

Estatuto do Idoso “assegura a atenção 

integral à saúde [...] incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferen-

cialmente os idosos”.  

Então, se cuidar bem do idoso exige ou-

tros recursos além da dedicação e do 

amor, e esses estão garantidos no Estatuto 

do Idoso, é necessário que os façam ser 

cumpridos. Coloquemos um norte nessa 

conversa: o Estatuto do Idoso é lei. Será 

que já se entendeu isso? Será que já para-

mos para conhecê-lo e, assim, fazer valer 

esse documento que deveria trazer o bem 

estar e a possibilidade de uma vida me-

lhor?  

Costumamos dizer que no Brasil as leis 

foram criadas para ficar no papel. Vamos 

continuar com esse discurso ou investir 

nas possibilidades? Mas, como investir se 

a maioria não conhece, não se apropria, 

não questiona seus direitos?  

Falamos muito de uma sociedade/

humanidade caminhando para um mundo 

de regeneração que, segundo as informa-

ções contidas na obra “O Evangelho Se-

gundo o Espiritismo”, caracteriza-se por 

oferecer condições de tranquilidade para 

que o Espírito, ainda necessitado de reen-

carnar, fortaleça-se para tal.  

Pois bem. Tudo isso é possível. Porém 

essa condição será conquista de cada um, 

num movimento de atualização e retifica-

ção de atitudes, como o comodismo de 

que a Espiritualidade tudo dá jeito. Mui-

tos espíritas ainda carregam e divulgam 

equivocadamente a ideia de que tudo é 

justificado pela Lei de Causa e Efeito. No 

caso da população idosa, se há sofrimento 

é porque está resgatando erros do passa-

do, e se é um idoso privilegiado é porque 

merece. É necessário acordar. Deus, um 

Pai que acreditamos justo, não nos criaria 

para marionetes. Caso fosse assim, para 

que o empenho de pessoas em elaborar 

leis e estatutos? Para que lutar se tudo é 

pré-determinado e o máximo que se pode 

fazer é orar?  

O papel da oração é importante, mas não 

é tudo que se pode fazer. Temos nas mãos 

oportunidades incríveis de movimentar e 

formar consciência crítica para saber dis-

cernir e contribuir para o cumprimento e 

evolução das leis de um modo geral. Co-

mo? Abrindo espaços de conhecimento e 

discussão desses conteúdos nas casas es-

píritas, e fazendo valer o papel do espiri-

tismo como doutrina esclarecedora e di-

vulgadora de possibilidades que avancem 

para o progresso da sociedade.  

Podemos imaginar a contribuição que 

traria o conhecimento do Estatuto do Ido-

so, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Código de Defesa do Consumidor, etc., no 

sentido de informar o que existe e que não 

é aplicado, leis que não são cumpridas. 

“Ah não!!” Dirão uns. “No centro espírita, 

só doutrina espírita.”  

Enquanto aceita-se esse tipo de postura 

retrógrada e incoerente com os preceitos 

evolucionistas do espiritismo, caros leito-

res, permaneceremos reféns, algemados 

na ignorância e assistindo o desenrolar do 

mundo dos sofás confortáveis da nossa 

sala. Continuaremos assistindo aos horro-

res que uma sociedade indevidamente 

informada, ignorante de seus direitos e 

omissa em seus deveres se submete. 

 

Bernadete Faé é psicóloga. 
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PONTO DE VISTA 

Você pode discordar de (quase) tudo que irá ler 

neste texto, mas uma coisa há de concordar co-

migo: é um contrassenso acreditar que espiritis-

mo e conservadorismo possam caminhar lado a 

lado. Ambos se negam! 

A partir de um olhar dialógico, amoroso, diverso 

e progressista, abordo a cultura heteronormati-

va presente no Movimento Espírita Brasileiro.  

Portanto, gostaria de convidá-los/as a uma leitu-

ra flutuante2 como forma de ampliarmos o de-

bate em torno do novo-velho Movimento Espíri-

ta Brasileiro, MEB, e o que podemos fazer para 

(re)tomá-lo a um caminho progressista, que dia-

logue com os novos desafios da sociedade. 

Mas é interessante lembrar: é o olhar de um es-

pírita e não o olhar do espiritismo, como temos 

visto em vários vídeos, textos e manifestações, 

em que pessoas, equivocada ou propositalmente, 

autointitulam-se representantes máximos do 

espiritismo, escrevendo ou dizendo um monte de 

sandices, criando teorias apocalípticas, apoiando

-se em espíritos mais perturbados que o próprio 

escrevente, sem nenhuma base doutrinária, cien-

tífica ou filosófica, maculando (ainda mais) a 

imagem do espiritismo, e, pior, prestando um 

desserviço para uma cultura de paz, de tolerân-

cia religiosa e de justiça social.  

Uma das possíveis formas de olharmos para o 

MEB – que tem se transformado em algo bem 

aquém daquilo proposto por Kardec – é pelo 

modelo do desafio ao invés do modelo do dano3, 

pelo copo meio cheio, pela abundância ao invés 

da escassez. 

O modelo do dano ocorre quando optamos por 

nos deter nos aspectos negativos de uma situa-

ção e neles nos fixamos de tal maneira, que fica 

muito difícil para nós identificarmos os pontos 

positivos, ou seja, nossas vantagens comparati-

vas, aquilo que conta a nosso favor para termos 

condições de enfrentar e de vencer as situações 

que temos pela frente. O modelo do dano opera 

o paradigma da inércia, da lamentação e da de-

sesperança. 

O modelo do desafio é convite permanente ao 

pensamento e à ação transformadores diante da 

realidade, ou seja, é o modo de entender e agir 

que nos possibilita não nos deixarmos abater 

pela adversidade e, até mesmo, de utilizá-la para 

crescer. 

O espiritismo nos convida permanentemente a 

olharmos pelo modelo do desafio, já que seus 

princípios são baseados na pluralidade e no evo-

lucionismo. Allan Kardec, um educador visioná-

rio, tinha um olhar bastante progressista da jus-

tiça social, defendendo uma educação gratuita de 

qualidade e a luta pela emancipação das mulhe-

1. LE - Livros dos Espíritos (na 
língua francesa, Le Livre des 
Esprits) é o primeiro livro sobre a 
Doutrina Espírita, publicado pelo 
educador francês Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, sob o pseudônimo 
Allan Kardec. É uma das obras 
básicas do espiritismo. 

 

2. Segundo Bardin, na leitura 
flutuante toma-se contato com os 
documentos a serem analisados, 
conhece-se o contexto e deixa-se 
fluir impressões e orientações. 

 

3. O modelo do dano e do desafio 
foi criado pelo educador mineiro 
Antônio Carlos Gomes da Costa, 
que faleceu em 4 de fevereiro de 
2011, em Belo Horizonte (MG). Foi 
um dos principais colaboradores e 
defensores do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e do 
Protagonismo Juvenil. 

Um olhar sobre o novo-velho movimento espírita:  

por um movimento mais diverso e menos heteronormativo 

Um olhar sobre o novo-velho movimento espírita:  

por um movimento mais diverso e menos heteronormativo 

LE - 822. [Os seres humanos], sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo 

igualmente perante a lei humana? 

      — Este é o primeiro princípio de justiça: “Não façais aos [as] outros [outras]  

o que não quereis que os [as] outros [outras] vos façam”.1 
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res, ideias bastante utópicas para uma Eu-

ropa machista. 

Altruísta, dotado de poderoso senso crítico 

e espírito investigativo, ele estava sintoni-

zado com os debates filosóficos de seu tem-

po. Certamente, se Kardec vivesse nos dias 

de hoje, teria cunhado “Fora da justiça 

social não há salvação”. 

O conservador, antagônico ao espiritismo, 

é guiado por um forte senso de certo e er-

rado, que são conceitos absolutos. Não há 

espaço para o relativismo moral: para o 

conservador, o fim jamais justifica os mei-

os. Entre as principais características do 

pensamento conservador estão: atitude 

negativa em relação à mudança social, 

visão desesperançada e pessimista da 

natureza humana e fé na correção moral e 

política de atitudes e crenças. 

Voltemos à afirmação acima: espiritismo e 

conservadorismo não combinam. Mas, 

infelizmente, não é isso o que temos cons-

tatado em algumas casas espiritas e seus 

dirigentes (em sua esmagadora maioria 

homens, com idade entre 50 e 70 anos).  

Segundo o Censo do IBGE (2012)4, o espi-

ritismo é uma das religiões que mais tem 

crescido no Brasil, considerado uma dou-

trina branca, escolarizada, classe média e 

heterossexual. Sabendo dessas característi-

cas, o MEB tem protagonizado um dos 

maiores retrocessos de sua história, alian-

çando-se com o que há de mais conserva-

dor, dogmático, retrógrado, intolerante, 

machista e homo-lesbo-transfóbico5 da 

sociedade, da política e das religiões, mais 

fortemente, das religiões cristãs. 

Mas onde será que o caldo entornou, 

ou, para ser mais didático, onde se-

rá que abandonaram o Evangelho? 

 

Por volta de 1964, quando houve um golpe 

civil-militar no Brasil, estabelecendo um 

período ditatorial, dirigentes espíritas ale-

garam que os militares iriam garantir uma 

“nova nação” descrita pelo livro “Brasil, 

Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”. 

Segundo essa tese, caberia ao povo brasi-

leiro enfrentar “sacrifícios” momentâneos 

(a ditadura militar durou 21 anos) para 

chegar à fase de prosperidade prometida 

pelos pregadores do “espiritismo” brasilei-

ro. 

A postura da Federação Espírita Brasilei-

ra, FEB, presidida por Wantuil de Freitas, 

foi apoiar a ditadura militar, marchando ao 

lado de outras comunidades de fé, na fatí-

dica Marcha com Deus pela Família. Co-

mo contrapartida pelo apoio, receberam do 

Estado subsídios para a construção da sede 

em Brasília. Há relatos de companheiros/

as, em especial jovens universitários/as, 

que foram delatados/as por seus dirigentes 

espíritas e sofreram todas as atrocidades 

da ditadura: espancamento, tortura, perda 

de direitos civis e políticos, exílio e morte6. 

Com isso, o MEB escolheu lado e, para 

nossa tristeza, não foi o lado dos mais frá-

geis, dos/as excluídos/as e dos/as margi-

nalizados/as, revelando-se aí seus interes-

ses elitistas. Apropriando-se de aspectos de 

outras religiões, conservadoras e patriar-

cais, o MEB, gradativamente, foi imprimin-

do no espiritismo uma hetenormatividade, 

propagando os ideais de família 

“doriana” (a mesma defendida pelos mili-

tares), aquela composta por homem, mu-

lher e filhos/as, desconsiderando os outros 

arranjos familiares: avós e seus netos/as, 

famílias monoparentais (mães solteiras), 

madrinhas que cuidam de afilhados/as, 

casais homoafetivos. 

Na contramão também do que as ciências 

pregavam (ciência, filosofia e religião?), já 

que em 1973 a Associação Americana de 

Psiquiatria retirou as orientações sexuais 

da lista de transtornos mentais, o MEB 

edita livros que reforçavam o caráter pato-

lógico das homossexualidades (senão do 

corpo, mas da alma), pregando que seriam 

provações, “espíritos em corpos trocados”, 

resgates de vidas anteriores, sentenciando, 

4. http://ultimosegundo.ig.com.br/
brasil/2012-06-29/ibge-com-maior
-rendimento-e-instrucao-espiritas-
crescem-65-no-pais-em-10-
anos.html - acessado em 16 de 
agosto de 2016. 

 

5. Homo-lesbo-transfobia é um 
termo que vem sendo utilizado por 
militantes dos direitos humanos e 
por ativistas do movimento LGBT, 
para designar a violência e o ódio 
ocasionado pela orientação sexual e 
identidade de gênero. 

 

6. Para saber mais, leiam o livro 
‘Movimento Universitário 
Espírita’, de Sinuê Neckel Miguel, 
doutorando em Ciências Sociais 
pela Unicamp. 
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como forma de fugir do “pecado” (ou acu-

mular débitos), a necessidade do celibato, 

da sublimação pela arte, da não 

“degeneração sexual”.  

No Brasil, por exemplo, por meio do Con-

selho Federal de Psicologia – CFP –, as 

orientações sexuais deixam de ser consi-

deradas desvios sexuais ou doenças ainda 

em 1985. Em 1999, uma nova resolução do 

CFP estabeleceu regras para a atuação dos 

psicólogos/as do país: a orientação sexual 

dos pacientes não deveria ser considerada 

doença, distúrbio ou perversão – muito 

menos, algo a ser “curado”. 

Mas, voltemos ao espiritismo! Talvez a 

mais grave condenação aos LGBTS esteja 

inserida no livro "Vampirismo" do filósofo 

J. Herculano Pires: 

“O [homossexualismo], nos dois se-

xos, por sua intensidade nas civiliza-

ções antigas e sua revivescência bru-

tal em nosso tempo, e a mais grave 

dessas anormalidades que hoje se 

pretende declarar normais. E é preci-

samente nesse campo, o mais visado 

pelo vampirismo - desde os íncubos e 

súcubos da Idade Media até os nossos 

dias -, que incidem hoje os destempe-

ros criminosos dos libertinos diplo-

mados”. (Paidéia, 3a edição, 1991, 

capítulo IV, pág. 29) 

 

Em sua explanação, Herculano Pires con-

sidera LGBTS como pessoas sujeitas ao 

fenômeno espiritual do vampiris-

mo, em que uma entidade trevosa 

liga-se, em simbiose, ao pe-

rispírito de 

um ser encarnado 

para compartilhar energias 

polarizadas negativamente, 

neste caso, as energi-

as sexuais. 

Após tratar do 

aspecto científi-

co” (arcaico) de nor-

malidade, Herculano 

Pires diz que “toda prática 

sexual que não corresponda a 

sua finalidade ao mesmo tempo 

equilibradora, produtora e reprodutora 

do organismo humano é anormal, acu-

sando disfunções e desvios mórbidos no 

individuo e no grupo social. Qualquer 

justificativa dessas anormalidades não 

passa de sofisma atentatório da própria 

existência da espécie.” 

É estranho constatar que boa parte das 

pessoas no Brasil defenda uma espirituali-

dade autêntica, enquanto se contentam 

em admirar ideologias que só servem para 

atender a interesses materiais de uma 

minoria de pessoas, conservar a exclusão e 

condenar aqueles/as que são diferentes 

dos padrões heteronormativos da socieda-

de. 

O movimento espírita progressista precisa 

afirmar um profundo respeito e um neces-

sário compromisso em contribuir para se 

assegurar a dignidade da população 

LGBT, em especial, travestis, mulheres e 

homens transexuais, por meio do reconhe-

cimento da identidade de gênero, da des-

patologização das identidades trans e da 

garantia do seu acesso ao sagrado. 

O movimento espírita progressista deve 

repudiar qualquer tipo de preconceito e 

discriminação homo-lesbo-transfóbica 

dentro das casas espiritas, que se utiliza 

de argumentos pseudo-espirituais e pseu-

do-científicos para oprimir, violentar, 

excluir e estigmatizar a população LGBT. 

Por não se enquadrarem na norma impos-

ta pela sociedade e por determi-

nados gru-

pos reli-

giosos, a 

popula-

ção 

LGBT 

tem 

sido marginalizada e negado a ela o direito 

a crer e a expressar sua fé, sua espirituali-

dade. 

Em alguns casos, para poder ter aceitação 

do grupo e continuidade no compartilha-

mento do centro espírita, muitos/as ten-

dem a assumir uma identidade, comporta-

mentos e posturas não condizentes com 

seu modo de ser, potencializando assim 

quadros de adoecimento, como transtor-

nos psicológicos (quadros depressivos) e 

até mesmo a morte (assassinatos ou suicí-

dios). 

O movimento espírita progressista pode 

ter papel fundamental na superação das 

intolerâncias, cumprindo sua missão de 

agente transformador, encampando dis-

cursos de acolhimento e amor, respeitan-

do a diversidade, respeitando as orienta-

ções sexuais e identidade de gênero e 

apoiando aquelas(es) que o procurar.  

Agindo assim, estabeleceremos uma socie-

dade mais justa e mais diversa, uma casa 

comum onde todas as pessoas possam 

viver bem e tendo acesso aos seus direitos, 

livres de preconceitos e discriminações. 

Jesus, Kardec e Chico apoiam isso! Faça 

você também a sua parte: “ame o próximo, 

como a ti mesmo”, sem distinção.  

 

Franklin Felix é psicólogo humanista, 

educador e um dos idealizadores do coleti-

vo Espiritismo e Direitos Humanos. Apre-

senta o Programa “Mutirão”, na rádio Boa 

Nova e na TV Mundo Maior. Representa o 

Conselho Regional de Psicologia no Con-

selho Municipal de Políticas LGBTs da 

cidade de São Paulo. Atua no terceiro se-

tor no fortalecimento do papel estratégico 

das organizações da sociedade civil, na 

defesa da liberdade religiosa e consolida-

ção do Estado 

Laico e 

contra a 

violência, 

discriminação e 

ódio decorrentes 

das orientações 

sexuais e identidades 

de gênero. 
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