
 

                                                                                                                                                                                                                                  1 

ANO II—#21                                           Vitória/ES                                   Setembro de 2016 

DIREITOS  
HUMANOS E 
ESPIRITISMO II 



 

                                                                                                                                                                                                                                  2 

Editor  

Raphael Faé Baptista 

Editoração: 

Felipe Sellin 

Colaboram nessa Edição: 

Bernadete Faé 

Eduardo Ferreira Valério 

Felipe Sellin 

Laísa Emanuelle Oliveira  

Marco Antônio Bolelli 

Raphael Faé Baptista 

Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita@gmail.com 

QUADRINHOS 

  ANO II— AGOSTO de 2016 

“” “Não vamos mais falar em reforma tra-
balhista, vamos falar em adequação da 
relação empregado/empregador, uma 
modernização”.  

Termo novo inventando por Temer para falar sobre perda de direitos dos 
trabalhadores. No mesmo discurso afirmou que não vai aceitar ser chamado 
de golpista e não irá levar desaforo para casa. Antes de perder quaisquer 
direitos, primeiramente.... 

NOTA 10 NOTA 0 

Para o  incêndio de grandes proporções 

atingiu a Ocupação Esperança em Osasco 

(SP), destruindo cerca de 200 barracos, 

40% das moradias, três dias após a prefei-

tura ter declarado a área de interesse soci-

al. Os moradores suspeitam que o incêndio 

foi criminoso pois, a região é alvo da espe-

culação imobiliária.  

Para a o longa metragem Aquarius diri-

gido por Kleber Mendonça Filho, o fil-

me explora uma Recife e seus proble-

mas, fatos e situações que nunca deixa-

rão de ser uma angústia para a socieda-

de brasileira como um todo. Para brin-

dar os cinéfilos há ainda a atuação ma-

gistral de Sonia Braga. 

http://cinepop.com.br/tag/kleber-mendonca-filho
http://cinepop.com.br/tag/sonia-braga
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Mensagens de Leitores 

Edição n°20—AGOSTO de 2016 

2.854 curtidas na página 
44.914 pessoas alcançadas 
2,1 mil curtidas em publicação 
348 compartilhamentos 

Roberto Valadão Fortes Independentemente da raiz ideológica que se adote, 

não é crível que possamos nos saciar em um banquete enquanto um irmão morre de 

fome em frente de nosso lar. Não é questão de ser socialista, comunista ou cavaleiro 

Jedi. É questão de solidariedade com o outro. 

Mônica Lanes Ótima a edição de agosto! Gostei de todos os artigos, mas especi-

almente o do Marco Antonio Lucindo! Parabéns à equipe 

Bruna Farias Quero estender aqui meu agradecimento, que já fiz ao Espiritismo 

e direitos humanos: Que fantástico isso de existir uma revista deste escopo…não fazia 

ideia da existência dela. Estou encontrando uma vertente totalmente inovadora no 

espiritismo, que eu sempre desejei que houvesse, mas que não sabia que já tinham 

iniciado. Eu sempre tento trazer temas deste cunho para dentro da casa que eu fre-

quento, mas nunca sou ouvida com a atenção que o tema necessita. Minhas pautas 

sempre são subsidiárias. Na minha visão, Direitos Humanos é a parte prática e, de certa 

forma, a filosófica da tríplice base do espiritismo. Precisamos dar início a um novo passo 

na doutrina, atrelando o que estudamos e vemos na academia a um movimento social e 

efetivo para além das ações beneficentes tradicionais, que é uma das características já 

fundada no espiritismo, mas que como sabemos é uma das partes dos problemas sociais. 

Esta questão carcerária, em especial, é um ponto bastante curioso em meu caso, pois a 

casa que frequento está localizada ao lado de um CDP, ou seja, estamos ao lado de um 

dos maiores problemas da política criminal no Brasil, que são os presos “provisórios” que 

aguardam em medida supressiva de liberdade para serem julgados, donde compõe atual-

mente 41% da população carcerária no Brasil, e desta forma, não falar sobre estes irmãos, 

gera uma grande indignação em mim. Por isso parabéns a revista, por colocar em pauta 

assunto tão relevante. Abraços 

Nailée Santos Parabéns aos espíritas que finalmente estão saindo da falsa neutrali-

dade e tomando partido pelos mais pobres e necessitados 

Rosana Dos Santos Eu adoro esse jornal! ! O mais legal é que dá pra compartilhar 

com o grupo espírita 

Eduardo Lima Parabéns pelo Jornal. Fundamental, sobretudo neste momento do 

Brasil. 

Hélio Ribeiro Vou ter que entrar nessa discussão! Sou espirita a mais de 20 anos e 

atualmente ando desapontado com o movimento espirita em relação ao tema política. 

Com todo respeito que tenho por Emmanuel e sua trajetória espiritual, não significa que 

eu não possa questioná-lo. Sinto que o tema política tem sido um tabu nas casas espiri-

tas, como se fosse um assunto pecaminoso e diabólico. Então fica aqui a minha pergunta: 

Para quem leu o livro Nosso Lar de André Luis e prestou atenção no modo de vida das 

pessoas de la: Por exemplo: Sistema de transporte público para todos ( ninguém 

tem carro particular), saúde, educação, arte, moradia para todos!!! Basta ter bônus horas, 

se trabalhou tem direitos e não privilégios.... cada um segundo suas obras!! Que tipo de 

sistema politico e organizacional seria esse? Capitalismo? Duvído!!! Jesus veio até a terra 

e pregou a máxima de que todos são filhos do mesmo pai, portanto somos iguais [...] 

Cecy Pinheiro Qui bom ler tanta explicação sobre o espiritismo estou amando e 

sem duvida aprendendo  
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https://www.facebook.com/roberto.valadaofortes?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/monicalanes?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Bruh.o.Farias?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nailee.santos?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rosana.dossantos.180?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/eduardo.lima.1466?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/heliobh?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008478217557&fref=ufi&rc=p
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EDITORIAL 

ANO II— SETEMBRO de 2016 

O Jornal 

Crítica Espírita iniciou sua trajetória em janeiro de 

2015 objetivando incluir o paradigma espírita na 

crítica à sociedade injusta e desigual em que vive-

mos. Desde então, consideramos uma contradição 

entre certo conservadorismo que domina o movi-

mento espírita brasileiro (com as exceções) e o 

espiritismo como uma filosofia transformadora. E 

enquanto o olhar conservador sempre encontra 

espaço, visões diferentes sequer são consideradas 

no debate, sendo muitas vezes rejeitadas sob alega-

ções que vão de citações de literaturas psicografa-

das ao discurso da unidade doutrinária (para evitar 

conflitos). 

Assim, desde o início temos recebido, com muito 

carinho, as manifestações daqueles que encontra-

ram no Jornal o que sempre haviam procurado no 

movimento espírita (embora existam muitos que 

desenvolvem um pensamento social espírita há 

anos). Por óbvio, recebemos também muitas mani-

festações de pessoas que não pensam como nós ou 

como os autores dos artigos publicados, ao que 

igualmente agradecemos, pois não somos donos da 

verdade e o jornal ainda tem muito a amadurecer. 

No entanto, fazer mídia alternativa (tanto aos 

grandes meios de comunicação, quanto aos meios 

tradicionais no espiritismo) não é tarefa simples, 

principalmente se for fruto de voluntariado, como 

nós. Nas últimas edições percebemos algumas 

ofensas, rótulos e exigências que merecem nossa 

atenção. Alguém disse que fazíamos “espiritismo 

bolivariano”, sem explicar o que isso seria. Alguns 

rechaçaram a proposta de justiça social, como se 

isso fosse uma ofensa. Outros cobraram posição 

sobre o impeachment de Dilma Rousseff após a 

edição de Agosto ter sido publicada (como se fôsse-

mos vinculados à FEB), etc.  

Talvez tudo isso seja sintoma da falta de espaço 

para o debate no meio espírita e, repetimos, apreci-

amos todas essas manifestações. Mas queremos 

deixar claro que uma postura mais social sobre o 

mundo não é necessariamente ligada a correntes 

políticas específicas, e que pessoas de várias posi-

ções já contribuíram com o Jornal: de direita, de 

esquerda, de centro e de nenhuma das alternativas 

anteriores.  

Portanto, reafirmamos que a ideologia do Jornal 

Crítica Espírita chama-se FILOSOFIA SOCIAL 

ESPÍRITA, ramo da filosofia espírita que tanto 

contesta a degradação e a perversidade próprias de 

um planeta de provas e expiações, quanto apresen-

ta as referências e os horizontes para se construir 

uma sociedade justa, amorosa e fraterna, enfim, 

regenerada. Com isso, o perfil do jornal é essencial-

mente crítico e contestador, quer explorar as alter-

nativas espíritas para o que existe, está do lado dos 

desprezados, humilhados e ofendidos, quer dar voz 

e visibilidade aos que caíram pelo caminho e estão 

sendo pisoteados por uma sociedade estrutural-

mente desigual, injusta, egoísta e anti-fraterna.  

E diante da clareza com a qual a obra kardequiana 

aponta para a superação das desigualdades e a 

construção de um planeta onde todos tenham lu-

gar, o convite é desenvolver a postura que o Profes-

sor Rivail teve diante dos fenômenos espíritas: 

estejamos abertos ao diferente, pois ele pode te 

surpreender!  

Nesta edição, “Opinião” conta com um texto sobre 

o impedimento de Dilma Rousseff, que tenta expor 

um extrato sobre o entendimento dos membros do 

Jornal acerca desse fato histórico.  

A “Matéria de Capa” traz reflexões intrigantes de 

Raphael Faé Baptista sobre a imagem messiânica 

que Humberto de Campos delineia em “Brasil, 

coração do mundo, pátria do evangelho”.  

“Ponto de Vista” é assinado pelo nosso querido 

colaborador Heleno José Vidal, professor de histó-

ria, que faz uma análise espírita e crítica sobre a 

independência do Brasil. 

A seção “Atualidades”, de autoria de Bernadete 

Faé, aborda as próximas eleições municipais e a 

atenção que todo cidadão consciente deve ter antes 

de votar. 

 

Boa leitura! 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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OPINIÃO 

Com o impedimento de Dilma Rousseff do 

cargo de Presidente da República, apresen-

tamos nossa opinião sobre esse fato históri-

co. 

Essa questão deveria ser simples de res-

ponder, pois não fugiria à sistemática jurí-

dica aplicável a qualquer afronta à lei: com-

provada a prática de conduta vedada em 

lei, é lógico que se chegue à condenação. E 

se o poder político emana do povo, é válido 

que um mandato seja interrompido se a 

vontade popular assim se manifestar. 

Porém, o contexto político brasileiro é mais 

complexo do que isso, sendo bem menos 

romantizado do que afirmam as teorias 

políticas e muito mais decadente e perverti-

do do que se possa imaginar.  

Para nós, apesar de o impedimento ser 

previsto constitucionalmente, resta eviden-

te que a motivação política que o defla-

grou não visava propriamente resguardar a 

Constituição.  

Sob o mote das “pedaladas fiscais” – o atra-

so no pagamento aos bancos públicos dos 

gastos com programas sociais, maquiando-

se, assim, as contas públicas, tendo tal fato 

se configurado, para o Tribunal de Contas 

da União, em operação de crédito efetuado 

sem autorização do Congresso Nacional –, 

sobre as quais recairá a controvérsia inter-

minável se constituíram a materialidade do 

crime de responsabilidade a ela atribuído, o 

que parte dos congressistas brasileiros que-

ria era retirar Dilma Rousseff do cargo e 

alcançar a chefia do Executivo Federal de 

modo indireto, já que haviam perdido as 

eleições presidenciais de 2014.  

Com a perda acentuada de apoio político e 

popular de Dilma por conta da insatisfação 

com a recessão econômica, agravada pelo 

rombo multibilionário no orçamento públi-

co, além do desemprego e da política de 

austeridade econômica por ela proposta, o 

Vice-Presidente, Michel Temer, articulava 

há meses a sua retirada do poder e, desde 

que assumiu como Presidente interino, 

nomeou ministros que pertenciam a parti-

dos políticos que, de oposição, se tornaram 

aliados, e retomou uma agenda claramente 

neoliberal ortodoxa – radicalizada na ideia 

de livre mercado e estado mínimo – e rea-

cionária em termos de direitos sociais, pre-

videnciários e trabalhistas, conquanto Dil-

ma já sinalizasse para a adoção dessa mes-

ma agenda. 

Mas não é só isso. O impeachment, iniciado 

pelo então presidente da Câmara dos Depu-

tados, Eduardo Cunha, poucos dias após 

ser autorizado seu processamento no Con-

selho de Ética da Câmara e ser delatado/

investigado em vários esquemas de corrup-

ção, ainda pretendia reconfigurar o poder 

político para fazer frente à “Operação Lava-

Jato”. 

Malgrado as críticas (algumas legítimas) a 

tal procedimento judicial, ele mostrou o 

núcleo da corrupção política no Brasil: o 

financiamento de campanha.   

Com o avanço das investigações, os que 

poderiam ser alcançados começaram a me-

xer os pauzinhos: alterações na lei de dela-

ção premiada e repatriação de ativos, mu-

dança na jurisprudência do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) sobre o cumprimento 

de pena a partir de decisões de segunda 

instância, tentativas de influenciar os mi-

nistros do STF para reduzir ou anular os 

efeitos das decisões judiciais, 

“esquecimento” do projeto de lei “10 medi-

das contra a corrupção”, etc.  

Aliás, gravações de conversas telefônicas 

entre caciques do PMDB, amplamente di-

vulgadas, afirmavam que se deveria 

“estancar a sangria da Lava Jato”, alçando 
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Michel Temer à Presidência.  

De mãos dadas a tais interesses políticos 

estavam interesses econômicos bem especí-

ficos, como os representados pela FIESP, 

posteriormente descoberto que um de seus 

diretores possuía uma das maiores dívidas 

tributárias do País, e interesses da grande 

mídia brasileira, capitaneada pela Globo, 

que fez seu conhecido e ainda eficaz papel 

de preparar a notícia e dá-la na boca do 

telespectador.  

Ao dizer isso, em momento algum se pre-

tende eximir Dilma Rousseff de suas (ir)

responsabilidades como gestora, e menos 

ainda do PT, protagonista de incontáveis 

casos de corrupção. Ao contrário, foi a pró-

pria gestão de Dilma Rousseff que preparou 

a sua armadilha, a qual, em meio a uma 

base política cada vez menor, e em pleno 

turbilhão econômico, ainda se aventurou 

em jogadas de contabilidade para apresen-

tar um orçamento que não condizia com a 

realidade e protagonizou a cena ridícula de 

tentar nomear Lula como ministro para lhe 

garantir foro privilegiado. 

Deflagrado o impeachment, como um jogo 

de cartas marcadas, o PT voltou a mobilizar 

a sua base, então desfeita ou enfraquecida 

ao longo de 13 anos de poder, incluindo 

mesmo alguns setores que, não sendo sim-

páticos ao PT, nem à Dilma e nem à 

“esquerda”, ainda assim rivalizam com a 

pauta neoliberal e se opõem à perda de di-

reitos sociais. 

De outro lado, grupos contrários ao PT, 

mobilizaram-se para exigir a sua saída do 

poder e a adoção de uma agenda “liberal”, 

com revisão de direitos sociais, assistenciais 

e previdenciários (lógico, afetando somente 

as camadas mais pobres).   

Entre esses dois grupos, um não menor 

contingente de pessoas desiludidas com 

isso tudo, e que com ou sem Dilma, com ou 

sem Temer, continuam tocando suas vidas 

como se nada tivesse acontecido. 

É diante desse caleidoscópio de variáveis 

complexas e dinâmicas que entendemos 

que o processo de impedimento de 

Dilma Rousseff, em meio às controvér-

sias quanto ao dolo na prática do crime de 

responsabilidade (se as “pedaladas fiscais” 

foram intencionais ou não), foi politica-

mente orientado para retirá-la do 

poder a qualquer custo, o que o tor-

na, independente de razões técnico-

jurídicas, numa farsa, numa afronta às 

regras democráticas estabelecidas na 

Constituição, de modo que, tendo ou não 

tendo culpa, Dilma Rousseff (ou qualquer 

outra pessoa na mesma condição) seria 

invariavelmente retirada do poder, ressal-

tando-se a sua irresponsabilidade adminis-

trativa na gestão do orçamento público e 

sua inabilidade em construir uma alternati-

va à viciada política brasileira. 

E essa farsa abre perigoso precedente para 

a democracia brasileira: o impeachment 

pode converter-se em instrumento banal 

para remover do poder governantes eleitos 

democraticamente pelo simples fato de não 

conseguir maioria no Congresso Nacional 

ou de não realizar os pactos fisiológicos que 

caracterizam a imunda política brasileira, e 

que a tornam num parlamentarismo de 

fato, porém caricaturado e refém dos inte-

resses de um parlamento comprometido, 

penal e moralmente, e de setores também 

parasitários.  

Ao fim, mostra não somente como visões de 

mundo moralizantes e alternativas éticas, 

como o espiritismo, precisam urgentemente 

ser debatidas nos espaços públicos e alcan-

çar o grande público, assim como demanda 

dos espíritas um grau cada vez mais elevado 

de estudo – não só de espiritismo, mas 

também de história, economia, política, 

filosofia, etc. –, de politização – para não 

ser facilmente convertido em “vaquinha de 

presépio” e “massa de manobra” num mun-

do cheio de lobos –, e de vigilância e tole-

rância – para não se esquecer que, em 

meio às disputas sobre o melhor caminho a 

ser seguido, somos todos irmãos imperfei-

tos em busca de aperfeiçoamento.  

Para finalizar, “Fora Temer!”, e tudo o que 

ele representa: a velha política tupiniquim 

de beneficiar a minoria em detrimento da 

maioria. Se todo o poder emana do povo, 

nós desejamos não apenas novas eleições, 

mas uma agenda política, econômica e soci-

al para o Brasil, que dê condições dignas 

para que qualquer um que reencarnar por 

aqui possa se desenvolver com plenitude.  

 

Equipe do Jornal Crítica Espírita 
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  MATÉRIA DE CAPA 

Brasil,  
Corações de Ferro, Pátria 

da Violência 

Parte da identidade do movimento espíri-

ta brasileiro é delineada pela obra 

“Brasil, coração do mundo, pátria do 

evangelho”, de autoria espiritual de 

Humberto de Campos e psicografia de 

Chico Xavier, publicada em 1938. Acei-

tando-a ou a rejeitando, essa obra fomen-

tou a crença de que este País é destinado 

a fornecer ao mundo os valores do amor, 

da fraternidade e da espiritualidade. 

Porém, quando defrontado com a reali-

dade brasileira, há algo a ser melhor 

compreendido nessa obra, pois, se a nar-

rativa de Humberto de Campos for ver-

dadeira, a impressão é que estamos fa-

lhando.  

Em primeiro lugar, o povo brasileiro é 

extremamente violento. Segundo o “Atlas 

da Violência 2016”, do Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada (IPEA), houve 

quase 60 mil homicídios em 2014, no 

Brasil, sendo 31.419 de jovens entre 15 a 

29 anos. Em 10 anos, de 2004 a 2014, o 

crescimento foi mais de 21%, o que dá 

quase 143 assassinatos por dia, e faz o 

Brasil ter 21 das 50 cidades mais violen-

tas do mundo.  

Imersos na cultura da violência, temos a 

polícia que mais mata e é morta no mun-

do, números absurdos de violência contra 

a mulher, e quase 47 mil mortes no trân-

sito em 2014 (além do enorme contingen-

te anual de pessoas com sequelas físicas 

irreversíveis, com um custo financeiro e 

social altíssimo). 

Também temos a 4ª maior população 

carcerária do mundo, pulando de 

232.755, em 2000, para 622.202 em 

2014 (sendo 40% de presos ainda não 

condenados). Nas “universidades do cri-

me”, quase metade está presa por crimes 

contra o patrimônio (furto, roubo, esteli-

onato, etc.), 28% por tráfico de drogas, 

13% por crimes contra a vida, e 0% por 

crimes contra a administração pública, 

como corrupção. Logo, nosso sistema 

judicial e policial é eficiente para agir 

contra certos crimes (que devem ser re-

primidos), mas despreparado para alcan-

çar quem vende a moralidade pública e 

conduz gerações inteiras à degradação 

intelectual, moral e material. 

Em segundo lugar, o Brasil ostenta a ver-

gonhosa 8ª posição no ranking da desi-

gualdade (perde para Namíbia, Lesoto, 

Botsuana, Serra Leoa, República Centro-

Africana, Suazilândia e Guatemala). Isso 

deveria nos envergonhar, mas parece 

agradar alguns. Afinal, foi o setor aéreo 

começar a ser mais frequentado, houve 

reclamações da perda do glamour que 

era viajar de avião. Foi surgir mecanis-

mos de transferência de renda e se criou 

quase que uma ojeriza a programas soci-

ais, esquecendo-se que direitos previden-

ciários e assistenciais de países como 

Suécia, França e Alemanha fariam qual-

quer brasileiro ficar de queixo caído. Foi 

começar as cotas e se levantaram oposi-

ções, sendo que a pátria do liberalismo 

(Estados Unidos) possui regime de cotas 

há décadas e boa parte de pesquisadores 

brasileiros só faz doutorado no exterior 

por causa de cotas. Bastou os trabalhado-

res domésticos conquistarem direitos 

para surgir certa indignação em pagar o 

mínimo para ter casa limpa, roupa passa-

da e comida pronta.  

Por aqui, falar de justiça social é quase 

que uma heresia e motivo de briga, inclu-

sive entre alguns espíritas que adoram 
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dar cesta básica ao pobre, mais como um 

modo de se autovangloriar de sua própria 

bondade, mas torcem o nariz quando o 

assunto é a superação das causas que tor-

nam alguém necessitado de cesta básica.  

Em terceiro, no campo político somos de 

dar dó e motivo de chacota internacional. 

De um lado, um executivo ineficiente, um 

legislativo corrupto e um judiciário medi-

eval (os adjetivos são intercambiáveis). 

De outro lado, uma sociedade que não 

exige e nem sabe como exigir suas de-

mandas, apesar de custear privilégios e 

supersalários para uma casta de políticos 

e servidores públicos.  

Então, o que deveria ser exigido como 

direito é visto como favor, e a dignidade 

da população é espezinhada: para ter saú-

de e educação de razoável qualidade, 

que deveria estar disponível para todos, 

deve-se pagar novamente, e caro. En-

quanto isso, “gestores” públicos e 

“empresários” brincam com o dinheiro 

público e a cara do povo. No meio de 

tudo isso, cidadãos sem saber o que 

fazer, a quem recorrer, e que todos os 

dias assiste surgir mais um caso de cor-

rupção de uma oligarquia política e eco-

nômica agindo em detrimento da imen-

sa maioria. 

Em quarto lugar, também estamos mal 

de consciência ambiental. É dificílimo 

encontrar uma única cidade brasileira 

cujos rios ou praias não sejam poluídos, 

que tenha parques e áreas de preservação 

ambiental, que a destinação do lixo seja 

adequada e com 100% de saneamento 

básico (água e esgoto tratados). Somos 

campeões mundiais no uso de agrotóxicos 

e estamos longe de aproveitar nosso po-

tencial energético eólico e solar.  

Em quinto, com uma educação deficiente 

e aversa à leitura e ao debate, o que se vê 

são os discursos polarizados, rasos e odi-

entos, onde a luta contra a opressão, pela 

defesa de direitos e por reconhecimento é 

rechaçada. O negro clamar pelo fim do 

racismo, o homossexual exigir respeito 

sobre sua sexualidade e a mulher sobre 

seu corpo, ou o pobre demandar seus 

direitos são vistos como reclamações vazi-

as e desprovidas de sentido. O que já é 

óbvio no mundo desenvolvido, por aqui 

ainda é objeto de controvérsia.  

Em sexto e último, há uma forte ofensiva 

contra as liberdades de informação e de 

pensamento, essenciais à democracia, 

com excessiva judicialização sobre o que 

as pessoas expressam, e com grandes em-

presas de comunicação, atreladas a inte-

resses econômicos e políticos, que filtram 

e manipulam o que deve ser reproduzido. 

Tal enumeração não é exaustiva e não se 

trata do “complexo de vira-latas” do bra-

sileiro, pois é óbvio que o Brasil possui 

muitas coisas boas e que a imensa maio-

ria dos brasileiros são pessoas de bem, 

trabalhadoras, que lutam para ter uma 

vida minimamente digna e superam difi-

culdades mil para fazer a coisa funcionar. 

Um povo de criatividade ímpar e capaz de 

realizar grandes feitos. O único “povo 

novo”, como afirma Darcy Ribeiro.  

É igualmente certo que todos os povos 

possuem suas idiossincrasias, problemas 

e dificuldades. Mas este espaço é reserva-

do para denunciar os abusos e as mazelas 

de nosso tempo, especialmente as afron-

tas diárias à dignidade humana que fazem 

o Brasil ser o eterno país do futuro, mas 

nunca do presente. 

Por isso, é diante de um cenário social 

como o brasileiro que o espiritismo deve-

ria ser um movimento de vanguarda, ca-

paz de articular, na teoria e na prática, a 
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superação de nossas misérias materiais e 

morais, e demonstrar ao mundo a capaci-

dade do espiritismo em dar um sentido à 

regeneração.  

Afinal, uma doutrina que afirma a neces-

sidade da transformação moral do 

indivíduo e da sociedade, e que um de 

seus objetivos é reformar as institui-

ções e contribuir para a elevação 

moral da Terra na hierarquia dos 

mundos não pode ficar alheia aos desca-

labros de toda ordem que este país sem-

pre enfrentou, onde justiça social ainda é 

uma vaga utopia, onde a vida não vale 

nada e os poderes instituídos são eficien-

tes para manter privilégios, mas ineptos 

para garantir direitos básicos a todos. 

Porém, a construção de um País melhor 

não passa por certas narrativas, principal-

mente mediúnicas e de cunho bairrista e 

ufanista, como a de “Brasil, coração do 

mundo, pátria do evangelho”, de que so-

mos destinados a realizar uma tarefa 

qualquer, e que, evocando a ideia do 

“povo escolhido”, parece mais afagar o 

ego de uma sociedade carente e incapaz 

de equacionar suas demandas políticas do 

que qualquer outra coisa.  

Tal construção passa por uma profunda e 

consistente revolução educacional, cultu-

ral e moral de cunho humanístico e críti-

co. Mas essa revolução é o que as classes 

dirigentes estão menos preocupadas, não 

perdendo uma noite de sono com o exér-

cito de iletrados e analfabetos funcionais 

que são diariamente vomitados na socie-

dade.  

E é por isso que nunca foi tão urgente e 

necessária uma visão mais profunda sobre 

o propósito do espiritismo no mundo, 

recuperando sua essência transformado-

ra, revolucionária e ativista: uma doutrina 

que afirma positivamente a natureza espi-

ritual e imortal do homem, temporaria-

mente encarnado num contexto social 

para chegar à perfeição e concorrer com a 

obra da criação, ou seja, para que nossa 

passagem por este planeta e país seja para 

elevá-los, moral e intelectualmente, na 

crítica às formas de sociabilidade existen-

tes e na vivência de uma cultura ética, 

fraterna e espiritualizada. 

Há várias formas de se alcançar isso, e o 

movimento espírita precisa desatrelar sua 

pauta de ação dos movimentos religiosos, 

especialmente quando se usa da religião 

para oprimir e violentar consciências, e se 

mobilizar em torno da emancipação das 

pessoas, no enfrentamento da cultura da 

violência (explícita e implícita) e na cons-

trução de uma consciência social e política 

que enfatize a justiça, a fraternidade e a 

autonomia. Encarar o espiritismo desse 

modo é compreender a tão famosa fala de 

Herculano Pires, de que: 

 

“Se os espíritas soubessem o que é o 
Centro Espírita, quais são realmente 
a sua função e a sua significação, o 
Espiritismo seria hoje o mais impor-
tante movimento cultural e espiritual 
da Terra. [...] Mas o que fazemos [...] 
é um imenso esforço de igrejificar o 
Espiritismo, de emparelhá-lo com as 
religiões decadentes e ultrapassadas, 
formando por toda parte núcleos mís-
ticos e portanto fanáticos, desligados 
da realidade imediata.” 

 

Por fim, alguns ainda afirmam que a obra 

“Brasil, coração do mundo, pátria do 

evangelho” fala de um projeto, que não é 

realizado da noite para o dia. Pode ser. 

Mas nenhum projeto é autorrealizável. Se 

for verdadeiro, ele demanda que cada um 

assuma sua respon-

sabilidade diante de 

si e do mundo. Além 

disso, o “projeto” do 

Brasil não é diferen-

te de nenhum outro 

povo: a luta pela 

dignidade – materi-

al, moral, social e 

espiritual – para 

todos. 

Enquanto essa revo-

lução educacional, 

cultural e moral não 

acontecer, o Brasil 

continuará a ser um 

lugar para corações 

de pedra, para su-

portar o imenso peso 

das lastimáveis mi-

sérias materiais, 

morais e afetivas produzidas por uma 

sociedade estruturalmente desigual, vio-

lenta, patriarcal, machista e preconceitu-

osa, e sem perspectivas de melhorar no 

curto prazo. Ao menos, é o que dizem a 

realidade política e a dos números.  

Porém, lembrem que sempre houve 

opressão e violência neste planeta de pro-

vas e expiações. Nossa época não é dife-

rente de nenhuma outra, de modo que 

enfrentar e superar isso é tarefa de todos 

aqueles que almejam o melhor, e, para os 

espíritas em particular deve ser o seu mo-

te e sua razão de ser.  

A esperança, portanto, é que o caráter 

vanguardista do espiritismo seja (re)

assumido a partir do protagonismo que 

caracterizou inúmeras personalidades 

espíritas das primeiras horas do espiritis-

mo. Quando esse protagonismo deixar de 

ser feito por iniciativas pessoais e isoladas 

e se tornar num movimento de massa, a 

tendência ao misticismo e o gosto por 

narrativas mediúnicas de viés semi-mítico 

serão naturalmente substituídos pela ação 

concreta na transformação de si mesmo e 

do mundo.  

 

Raphael Faé Baptista é filósofo. 
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PONTO DE VISTA 

UM PAÍS EM CONSTRUÇÃO 

Oficialmente, comemoramos a Indepen-

dência da República Federativa do Brasil 

no dia 07 de setembro e, comumente nes-

ta data, recordamos o histórico quadro 

“Independência ou Morte”, de Pedro 

Américo, no qual ele ilustra o então prín-

cipe regente, Pedro de Alcântara, às mar-

gens do riacho Ipiranga, proclamando a 

independência do Brasil.  

Obviamente, o quadro pintado mais de 

meio século depois está longe de retratar 

com realismo o fato ocorrido naquele 

longínquo 07 de setembro de 1822. Entre-

tanto, sem desmerecer a obra, o pintor, 

ou mesmo o príncipe, seu objetivo não era 

retratar a realidade, não fora para isso 

que a família real brasileira o contratara, 

mas sim para representar Pedro numa 

perspectiva altiva e demonstrar a grandi-

osidade do feito. 

Indubitavelmente, um grito, por mais alto 

que seja, não pode garantir a independên-

cia de um país. Devemos observá-lo como 

mais um acontecimento dentre vários 

outros que, somados, formaram um pro-

cesso que culminou com a Independência 

do Brasil.  

Para muitos, o dia 09 de janeiro de 1822, 

o Dia do Fico é ainda mais significativo, 

quando Dom Pedro desobedece às ordens 

das Cortes de Lisboa para retornar a Por-

tugal, pois representou uma desobediên-

cia direta de uma autoridade na Colônia 

frente aos desmandos das autoridades 

metropolitanas.  

Para o espírito Humberto de Campos, que 

escreveu, através de Francisco Cândido 

Xavier, o livro “Brasil, Coração do Mun-

do, Pátria do Evangelho”, naquele instan-

te: “Estava, assim, proclamada a inde-

pendência do Brasil, com a sua audacio-

sa desobediência às determinações da 

metrópole portuguesa.” O Dia do Fico, 

apresenta-se na historiografia como mais 

um acontecimento que vem cooperar com 

o processo de independência, contudo, 

por si só, também não garantiria o suces-

so da empreitada.  

Em 16 de dezembro de 1815, havia ocorri-

do outro fato marcante. O então Príncipe 

Regente, Dom João, oficialmente acabava 

com o período colonial brasileiro, elevan-

do o Brasil à condição de reino, criando 

assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves e, em consequência, os brasilei-

ros passam a ter direito a assentos nas 

Cortes de Lisboa. 

Na verdade, se recuarmos ainda mais, 

desde a chegada da Família Real Portu-

guesa ao Brasil a colônia passou a viver 

uma situação atípica, pois Dom João, em 

28 de janeiro de 1808, assinou uma carta 

régia ordenando a Abertura dos Portos às 

Nações Amigas, uma exigência da Ingla-

terra em troca de sua “proteção”. Com 

esse ato, o príncipe pôs fim à principal 

característica do Pacto Colonial: o mono-

pólio comercial. Tudo acompanhados 

pelas hostes de Ismael, o Anjo Protetor do 

Brasil, num esforço de formar aqui uma 

Nação unida e fraterna, onde o Evangelho 

pudesse florescer. 

Apesar dos atos oficiais, para os historia-

dores Dra. Cecília Helena Lorenzini Salles 

de Oliveira e Dr. João Paulo Garrido Pi-

menta, ambos da USP, mesmo com todos 

feitos, a Independência não teria ocorrido 

sem a participação de uma camada consi-

derável da população.  

Segundo a Dra. Cecília Helena, a ideia da 

independência criava entre as pessoas 

uma esperança, uma perspectiva de vida 

melhor. A cidade do Rio de Janeiro tinha 

cerca de 100 mil habitantes, e muitos 

apoiavam e trabalhavam para que a inde-

pendência ocorresse, principalmente os 

ligados ao comércio, já que a Revolução 
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do Porto de 1820 representava as forças 

conservadoras de Lisboa trabalhando 

para fazer o Brasil voltar à condição de 

Colônia.  

O Dr. João Paulo Pimenta destaca a atua-

ção da imprensa não oficial da época, que 

noticiava as revoltas nas Colônias espa-

nholas que lutavam por suas independên-

cias, com significativas vitórias. Tudo isso 

empolgava os brasileiros, que pressenti-

am os ventos do progresso e faziam pla-

nos para o futuro e, ao mesmo tempo, 

deixava os portugueses com as barbas de 

molho. 

Ambos os historiadores destacam que, 

desde o final do século XVIII, cada vez 

mais pessoas se interessavam por política 

no Brasil, devido aos ideais iluministas, a 

Independência das Treze Colônias, a Re-

volução Industrial, a Revolução Francesa 

e as independências na América espanho-

la, além da Inconfidência Mineira e da 

Conjuração Baiana. Não por acaso o his-

toriador britânico Eric John Hobsbawm 

chamará esse período de Era das Revolu-

ções.  

Em “A Gênese”, de Allan Kardec, vamos 

descobrir que essas revoluções sociais, 

citadas por Hobsbawm, estão em confor-

midade com as Leis da Natureza, pois 

todas as coisas possuem seu tempo defi-

nido, e quando chegam os ventos da mu-

dança, do progresso, a resistência daque-

les que por algum motivo querem a con-

servação, mais cedo ou tarde é quebrada e 

a ruptura acontece: 

“Essa efervescência, inconsciente 

a princípio, não passando de va-

go desejo, de aspiração indefinida 

por alguma coisa melhor, de certa 

necessidade de mudança, traduz-

se por uma surda agitação, de-

pois por atos que levam às revolu-

ções sociais, que, acreditai-o, 

também têm sua periodicidade, 

como as revoluções físicas, pois 

que tudo se encadeia.”  

 

Sob a força dos ventos do progresso, vi-

venciando toda essa efervescência e aspi-

rando coisa melhor, o Brasil se separa de 

Portugal, surgindo o Império do Brasil.  

“O Império do Brasil é a associa-

ção Política de todos os Cidadãos 

Brasileiros. Eles formam uma 

Nação livre, e independente, que 

não admite com qualquer outra 

laço algum de união, ou federa-

ção, que se oponha à sua Indepen-

dência.” Art. 1º da Constituição de 

1824. 

Mas, independente é o estado daquele 

que tem independência, que consiste na 

liberdade de escolher seu destino, de se 

autogovernar, de ter suas próprias leis, 

sem se submeter a outra autoridade.  

A princípio, poderíamos pensar que a 

Independência transformaria o país, que 

livre do jugo português, poderia avançar 

em direção aos seus objetivos como na-

ção, despertando valores cristãos, basea-

dos na liberdade, na igualdade e a frater-

nidade, na 

defesa da dig-

nidade e do 

respeito à pes-

soa humana.  

Mas, de imedi-

ato não foi 

assim que 

aconteceu. 

Para milhares 

de pessoas, o 

processo de 

independência 

não represen-

tou melhoria para suas vidas e foi sim-

plesmente uma troca de poderes de Lis-

boa para o Rio de Janeiro. Aberrações, 

como a escravidão, continuaram mais 

forte do que nunca, as instituições cria-

das, que deveriam zelar pela justiça social 

e pelo direito dos cidadãos, continuaram 

dominadas pelas velhas oligarquias e de-

fendendo os grupos privilegiados, e a po-

pulação mais carente continuou explora-

da, e muita vez, abandonada à própria 

sorte.  

Isso não significa que em outros aspectos 

o país não melhorou. A melhora acontece 

lentamente, de forma quase imperceptí-

vel, por vezes só percebida ao longo de 

gerações. O Brasil de hoje é melhor que o 

de 100 anos atrás, que por sua vez, era 

melhor do que o de 200 anos. O Brasil é 

um país em construção. Como dizia Darcy 

Ribeiro, precisamos inventar o Brasil que 

queremos, assumindo compromissos e 

não transferindo nossa responsabilidade.  

Nossos representantes não receberam de 

nós um papel em branco. Receberam  a 

missão de defender o interesse do povo, 

as instituições e as leis. A luta dos inconfi-

dentes e dos conjurados continua, eles 

iniciaram a construção de um país, mas 

não terminaram. Essa luta continua em 

nossas mãos, não com armas, mas com 

ideias e exemplos de cidadania.  

E quando o horizonte nos parecer escuro 

e a esperança ameaçar faltar, mudemos 

nosso ponto de vista, vejamos os erros 

como experiências e os problemas como 

desafios.  

A orientação Espírita é de que vivemos 

num mundo de Provas e Expiações, e isso 

não é pretexto para cruzarmos os braços. 

Pelo contrário, é sinal de muito trabalho a 

ser feito, e de que a elevação da Terra na 

hierarquia dos mundos depende de cada 

um de nós.  

 

Heleno José Vidal é professor de histó-

ria. 
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Sim. Há vagas!   

Num país onde um dos assuntos do-

minantes é o desemprego, de repen-

te, um aviso “há vagas” provoca uma 

correria louca. Uma multidão se ajeita 

numa fila que serpenteia nas retas, 

curvas, atravessa quarteirões e pare-

ce não ter fim. Nas mãos vê-se pas-

tas de elástico, envelopes e até sa-

cos plásticos, contendo esperanças 

e expectativas na forma de docu-

mentos pessoais, diplomas, 

certificados de capacitações, 

escolaridade, resumi-

dos em um curricu-

lum vitae.  

Quem consegue a vaga 

fica feliz e vai organizar 

sua vida e a daqueles sob sua 

responsabilidade. Quem não 

consegue, e é a maioria, parte 

para outras tentativas. E assim mi-

lhões de pessoas diariamente, buscando 

oportunidades de emprego, enfrentam 

filas e lutam por uma colocação no merca-

do de trabalho, tendo que comprovar na 

prática suas habilidades profissionais.  

Por falar em vagas, no momento 

há 241 vagas abertas só em 

Vitó-

ria (cidade 

em que vivo). Serão 

241 funcionários contra-

tados no próximo dia 02 de ou-

tubro, sendo 01 prefeito, 15 vereado-

res e 225 assessores, sendo 15 para cada 

vereador contratado. Salário para prefei-

to: R$18.478,00. Vereador: R$8.370,30. 

Quanto aos assessores, o salário é calcula-

do de acordo com as funções exercidas.  

Convido você, caro(a) leitor(a), para ler e, 

assim, contribuir numa associação de 

conhecimentos para o entendimento das 

práticas políticas em nosso país.   

Neste momento, podem pen-

sar: “Não acredito! Política 

de novo nesse jornal?” E 

eu respondo: Sim! E, 

ainda, como acredi-

tar que as mudan-

ças do que deve 

ser mudado e que 

atrasa o progresso 

como um todo acontecerão se 

não buscamos o conhecimento dos 

fatos, se não os compartilhamos e se não 

agimos na sociedade?  

Se a maioria das pessoas, independente 

do credo que professam (com exceções, 

claro), acomodam-se e delegam à Deus e à 

Espiritualidade a solução dos  problemas, 

então, o que estamos fazendo aqui?  

Vou arriscar uma provável resposta: 

“Podemos fazer muitas coisas, menos nos 

envolver com política”. Estejamos certos, 

há um pensamento muito equivocado do 

que seja Política, Democracia, Estado 

Democrático de Direito, e, ao que parece, 

  ATUALIDADES 
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poucos estão dispostos a pensar no assun-

to, que diz respeito diretamente a cada 

um de nós.  

Por isso, pretendo trazer menos respostas 

e mais indagações. Como registrado aci-

ma, muitos brasileiros lutam por uma 

colocação no mercado de trabalho, e para 

isso é necessário que se qualifiquem e se 

atualizem permanentemente, muitas ve-

zes com seus parcos recursos e sem qual-

quer garantia.  

Ao contrário destes, os contratados a par-

tir do dia 02 de outubro próximo, ou seja, 

prefeitos e vereadores em todo o Brasil, 

devem só ser alfabetizados, estar quites 

com o Serviço Militar, com a Justiça Elei-

toral e estar de acordo com a Lei Comple-

mentar nº 135, de 04 de junho 2010 (Lei 

da Ficha Limpa).  

Passando por essa etapa, inicia-se a corri-

da pelo voto, pois, diferente da maioria 

dos profissionais que conseguem empre-

gar-se através da avaliação dos seus currí-

culos, estes são contratados através do 

voto. Do meu, do seu, do nosso.  

O método para a contratação não é com-

provar capacidade e nem conteúdo profis-

sional, mas aproveitar o desconhecimento 

da população, em sua maioria, das fun-

ções dos prefeitos e dos vereadores, do 

que realmente estão autorizados a fazer 

nos respectivos Regimentos Internos mu-

nicipais. Mas, quem conhece esses regi-

mentos internos? Quem os consulta?   

O desconhecimento é tão absurdo que os 

candidatos, com raríssimas exceções, não 

se intimidam nem um pouco em mentir, 

fazendo promessas ocas, desrespeitando-

nos enquanto cidadãos e seus patrões. 

Sim, somos os patrões e pagamos caro 

para sermos mal servidos. Nós que assi-

namos, através do voto, a Carteira Profis-

sional desses funcionários que denomina-

mos prefeitos e vereadores e pagamos 

seus salários.  

Essas informações e apontamentos aqui 

expostos podem não ser úteis e nem novi-

dade para você, leitor, pessoa esclarecida, 

politizada e bem informada. Infelizmente, 

o esclarecido, politizado e bem informado 

é uma parcela mínima da população bra-

sileira. Podemos arriscar que essa 

“síndrome do prazer em ser mal repre-

sentado” também aparece em outros paí-

ses, como vemos no processo eleitoral nos 

Estados Unidos.  

Portanto, precisamos levantar indagações 

e inquietações que possibilitem iniciativas 

legítimas para que no nosso país ocorra a 

tão necessária Reforma Política, que, ao 

contrário do que se pensa, não acontecerá 

através dos interessados em não realizá-

la, dos beneficiados abrir mão de regalias 

e privilégios a que estão acostumados. 

Isso é ilusão, e os políticos profissionais 

tudo farão para que não aconteça.  

Certo que Reforma Política vai muito 

além disso, ela acontecerá com a força do 

conhecimento de causa, da contribuição 

de profissionais, como sociólogos, filóso-

fos, cientistas políticos, professores, advo-

gados, enfim, cidadãos em condições de 

esclarecer, compartilhando conhecimen-

tos com aquele que ainda é vítima de pro-

messas ocas, tapinhas nas costas, abraços 

e beijinhos. Assim ocorrerá a mudança: a 

partir de cidadãos capazes de reconhecer 

e cobrar postura ética daqueles que se 

dizem nossos representantes.  

Iniciaríamos, assim, o caminho para a 

efetivação de muitas mudanças para me-

lhor, pois, enquanto aceitarmos tantas 

atitudes nocivas, sustentando o pensa-

mento pequeno de que tudo no Brasil 

acaba em pizza ou “é assim mesmo”, esta-

remos negando a importância da atitude 

de Jesus quando expulsou os vendilhões 

do templo.  

Nesse simbolismo, o templo mais sagrado 

que sou eu, você, nós, nossa vida, também 

deve ser respeitado, expulsando as amea-

ças de forma enérgica e efetiva. Não igno-

rando, para essas eleições, que o deputa-

do estadual, federal, senadores, presiden-

tes da República, geralmente, iniciam-se 

no vereador, prefeito, etc.  

Mas, será que devemos fazer alguma coisa 

ou política realmente não faz parte da 

nossa vida? Agora estão sendo oferecidas 

muitas vagas, e em novamente em 2018, 

2020, 2022, etc. O que faremos?   

 

Bernadete Faé é psicóloga 


