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“” "Só  estóu interessadó na Lí bia se nó s ficar-
mos com o petro leo. Se nã o, nã o tenho inte-
resse."  

Donãld Trump, presidente eleito dos Estãdos Unidos. 

NOTA 10 NOTA 0 

Para a aprovação na Câmara dos Depu-

tados do PEC 241 (que tramita no sena-

do como PEC 55). Se aprovada, manterá por 

20 anos os INVESTIMENTOS sociais nos 

patamares atuais (de carência) mesmo com o 

crescimento da população (piorando os ser-

viços) e mesmo que ocorra crescimento eco-

nômico.  

Para o Documentário “A 13a Emenda” 

disponível na plataforma de streming 

Netflix. O filme é uma aula sobre a histó-

ria da população negra dos Estados Uni-

dos e de como o escravismo ainda está 

presente na estratégia de encarceramen-

to em massa nos dias atuais.   



 

                                                                                                                                                                                                                                  3 

Mensagens de Leitores 

Edição n°22—Outubro de 2016 

3.490 curtidas na página 
18.927 pessoas alcançadas 
834 curtidas em publicação 
165 compartilhamentos 

Wilton Freitas Parabéns pela iniciativa dos editores na manutenção de 

um jornalismo alternativo que traduz a realidade contemporânea contextualiza-

da sob a perspectiva crítica Espírita. Aos que vêem partidarismo ante uma con-

cepção isenta nosso pesar e nossa esperança na condução Divina das mentes 

obnubiladas.  

Gaudi Riu Em 72 anos de estudo de Kardec, finalmente li algo construtivo, 

obrigado Dra Dora Inconti, Laisa Emaneule , teve mais comentários interessan-

tes mas destaquei os dois por serem filosóficos  

Leonardo Pereira Talvez seja preciso reler o texto que trata dos 300 anos 

do Jesuitismo no Brasil para compreender os espíritas que só sabem dizer "Deus 

no comando, Jesus no comando" , fora da caridade, e não fazem nada, absoluta-

mente nada que recomendam. Esse igrejismo Espírita se tornou em hipocrisia 

pura, temos muitos espírita submissos, infelizes, praticando uma caridade ex-

terna que mais é beneficência que o sentido da caridade com justiça nos é apre-

sentada por Jesus. 

Maurício Lindemeyer Interessante o texto de Dora Incontri. Acho que a 

crítica é pertinente para aqueles que ainda entende o processo de codificação 

como mera organização de textos etc. Porém, se formos para muitas correntes 

teóricas que lidam com a comunicação, tais como estudos culturais, a palavra 

codificação assume um caráter bem complexos, que talvez a pesquisadora Dora 

Incontri não levou em consideração. Logo, nessa segunda leitura da palavra 

acho oportuno ter Kardec como codificador.  

Camyla Lavor Ao me aprofundar mais nos estudos espíritas, vejo e sinto o 

um peso e uma responsabilidade maior com relação a transformação do mundo 

que vivemos! Seja lendo o ESE ou LE ou geneses ou qualquer obra mais filosófi-

ca! Entendo a necessidade da reforma intima, mas ao compreendê-la realca-me 

mais ainda a necessidade de olhar o proximo, de enxergar o mundo com outra 

perspectiva! O espiritismo,.junto com.outras experiências, logico, me ajuda a 

enxergar a perspectiva social, economica e sobretudo politica do mundo ao nos-

so redor! E, enxergar uma outra perspectiva é ser agente tranfromador, nos mo-

dificamos a medida que interagimos e modificamos.o mundo material ao nosso 

redor! Quem construiu o mundo da forma que ele esta hj fomos nós, se somos 

reencarnacionista ai que temos que sentir mesmo essa responsabilidade, Deus 

nao criou escravos, deus nao criou pobreza, deus nao criou dinheiro, relações de 

exploração, fomos cada um de nos,.entao que nos sintamos agentes de transfor-

mação e de.formação de novo mundo e que nao seja apenas rezando (q tem sua 

imensa importância, logico, mas que n se limite a isso). E, ser partícipe,.pra 

mim, é ter um posicionamento, é buscar ligação no mundo com ideias dos espi-

ritos e de Jesus, é compreender a realidade e a politica em.todos os seus âmbi-

tos,.e dialogar sobre isso, porque que o espiritismo tem que estar longe disso se 

ele mesmo veio nos mostrar q viemos aqui pra aprender e evoluir, como iremos 

aprender e evoluir se nao formos agentes nesse processo?! Achei a proposta da 

revista extremamente valida,.e uma.coisa é nao concordar com a critica e outra 

é dizer que nao se pode fazer uma.critica da.realidade atraves do que se compre-

ende e se.vive na doutrina espirita, seria ir contra toda a proposta filosófica 

e.cientifica e.moral tambem da própria.doutrina  
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https://www.facebook.com/wltnfreitas?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gaudi.riu?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/leonardo.pereira.9279?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mauricio.lindemeyer?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/camylasuellen.lavorcardoso?fref=ufi&rc=p
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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São tantos os retrocessos que estamos vivenciando no 

Brasil que precisaríamos muitas edições para proble-

matizar todos. Retrocessos antigos, mas agravados 

nos últimos tempos.  

O pior deles é a cínica Proposta de Emenda à Consti-

tuição (PEC) nº 241, aprovada na Câmara dos Depu-

tados, e que agora tramita no Senado Federal como 

PEC nº 55, que limita os “gastos” sociais, como educa-

ção e saúde, mas certamente deixando intocável o 

dinheiro público para pagar juros e para pagar super-

salários e mordomias de alguns setores do funciona-

lismo público. Em momento algum se fala em reforma 

administrativa, investimento em infraestrutura, me-

lhoria nos serviços públicos, eficiência e transparência 

no trato da coisa pública, etc.  

Afinal, Raymundo Faoro estava certo em “Os donos 

do poder” ao afirmar que o Brasil possui o 

“estamento”, uma casta de servidores públicos e diri-

gentes que vem trabalhando há séculos para garantir 

privilégios para alguns e deixando aberto, e cada vez 

maior, o fosso social que há neste País. 

Não há dúvidas de que o orçamento público deve ser 

melhor gerido e que deve haver controle. Isso é óbvio. 

Mas não nos enganemos, pois não há crianças brin-

cando no poder político e econômico brasileiro. Estão 

lá as mesmas figuras que há décadas vem atendendo 

aos seus interesses particulares em detrimento do 

interesse público, e a “crise” econômica, na visão de 

muitos, vem justificar tudo. 

Para nós, a PEC 241/55 nada mais é que a investida 

dos setores mais ricos e reacionários da sociedade 

brasileira para garantir, legalmente, seus privilégios: a 

elite econômica reservou seus dividendos, e a elite 

política, como a classe política, os juízes e os promoto-

res, continuará a se valer de “interpretações” para 

sugar vorazmente enormes somas para si. Basta lem-

brar que, por causa destes, o “teto” do funcionalismo 

só existe no papel e só vale para alguns.  

E enquanto o mundo desenvolvido investe grandes 

parcelas de seus orçamentos na área social como for-

ma de elevar a qualidade de vida de seus habitantes, 

por aqui continuaremos a pagar duas vezes para ter 

educação e saúde, que deveriam ser públicos e de qua-

lidade. E o próximo alvo será a previdência. 

Ao lado dessa miséria causada por uma raça de víbo-

ras e sepulcros caiados, de cegos e velhas ratazanas, 

há a notável mobilização dos estudantes ao longo do 

Brasil, ocupando escolas como forma de se opor a 

esses retrocessos, talvez um dos maiores movimentos 

sociais e estudantis do mundo atual. Ignorados pela 

grande mídia vendida e corrupta, mas demonstrando 

capacidade de organização e consciência social (mais 

do que a elite política), eles vêm lutando por seu direi-

to a uma educação de qualidade, o único meio pelo 

qual poderão ter espaço numa sociedade competitiva 

e desigual.  

Como dito, com tantos assuntos a serem abordados, 

dedicamos a Matéria de Capa de novembro para o 

dia da Consciência Negra, um tema que deve ser reite-

radamente abordado, a fim de que as atrocidades de 

outrora nunca mais se repitam, e para que as atroci-

dades de hoje sejam reconhecidas e superadas. Assim, 

o sociólogo Felipe Sellin faz interessante relação entre 

o mito da democracia racial e o discurso contido na 

obra “Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho”. 

O Ponto de Vista é assinado por duas autoras, a Ana 

Fiori, que é revisora e tradutora, e Cynthia Santos, 

pedagoga e roteirista, que respondem, de modo claro, 

direto e numa perspectiva espírita, à pergunta: a 

quem serve a miséria institucionalizada?  

A coluna Opinião é de autoria de Sócrates Pereira 

Silva que, num texto provocativo, demonstra bem o 

significado de nova era, conforme textos de Allan Kar-

dec e da espiritualidade superior, de uma geração de 

jovens, mas composta por espíritos já calejados por 

muitas experiências reencarnatórias, que não mais 

aceitam os horizontes morais de um planeta de provas 

e expiações e clamam pelo novo. 

Por fim, também diante do dia da consciência negra, a 

Entrevista foi feita com a Mãe Valda de Piripama, 

yalorixá do Ilê Asé Sango Ayra Ibona, nação Ketu, de 

Cabo de Santo Agostinho/PE, que conversou conosco 

sobre o candomblé, manifestação religiosa que os es-

píritas deveriam dialogar mais. 

Boa leitura!! 
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  MATÉRIA DE CAPA 

  ANO II— Novembro de 2016 

(1) Acordo realizado em 5 de 

outubro de 1949 na sede da Fe-

deração Espírita Brasileira, no 

Rio de Janeiro, que se dedicou a 

estabelecer parâmetros de en-

tendimento do espiritismo e de 

organização política para o mo-

vimento. Conforme foi registra-

do na ata dessa reunião “Cabe 

aos espíritas do Brasil porem em 

prática a exposição contida no 

livro “Brasil, Coração do Mundo, 

Pátria do Evangelho, de maneira 

a acelerar a marcha evolutiva do 

Espiritismo” (REFORMADOR, 

1997).  

O Mito da Democracia Racial e o Espíritismo 

Enquanto na Europa do século XIX o 

espiritismo fora gestado em meio ao ambiente 

científico positivista, no seu desembarque em 

terras brasileiras ele encontrou um ambiente de 

muita religiosidade e sincretismo. As 

contribuições recebidas de pensadores 

(principalmente desencarnados) pelo 

movimento espírita ao longo de anos configurou 

as principais características do “espiritismo à 

brasileira”.  

Assim, qualquer pessoa que inicie estudos sobre 

o espiritismo perceberá que os espíritas 

possuem um vocabulário próprio, muito 

particular e exclusivo. Um desavisado pode se 

ver confuso diante da tão famosa “missão 

espiritual do Brasil”, por exemplo. Mas, no meio 

espírita brasileiro, esta é uma das expressões 

mais importantes, e dificilmente 

compreenderemos o movimento que se formou 

entorno da filosofia espiritualista de Allan 

Kardec em terras tupiniquins sem estudar o que 

ela significa.  

A expressão acima, bem como outras comuns no 

meio espírita, refere-se à obra “Brasil, Coração 

do Mundo, Pátria do Evangelho”. O texto de 

psicografia de Francisco Candido Xavier e de 

autoria do espírito do jornalista Humberto de 

Campos veio a público em 1938. O ufanismo 

patriótico do autor provocou críticas e tentativas 

de excluir a obra do catálogo espírita. Mas ela 

seguiu ganhando espaço até se tornar um 

estatuto obrigatório da Federação Espírita 

Brasileira com a assinatura do Pacto Áureo(1), 

na década de 1940. 

A obra de Humberto de Campos pretende ser 

um livro de história do Brasil focado nos 

acontecimentos que ocorreram no plano 

espiritual. A proposta é que a formação do país 

não se deu por qualquer acaso, mas foi alvo de 

uma arquitetura divina que envolve, dentre 

outras personalidades, Helil, o executor 

espiritual deste projeto, e Jesus, que aparece 

como o governador do planeta. 

Carregada de mística ao retratar o que teria 

acontecido no plano espiritual durante a 

trajetória do país, a obra de Campos não revela 

nenhuma novidade histórica que esteja fora dos 

livros didáticos disponíveis para o ensino médio. 

Inclusive, apresenta alguns pequenos erros que 

surpreendem, visto a envergadura da proposta 

do autor.  

O livro também não apresenta sequer uma 

referência bibliográfica. Se, por um lado, a 

linguagem sem obstáculos facilite a leitura, por 

outro, impede a compreensão sobre a origem 

das informações apresentadas (particularmente 
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(2) Segundo a resposta à questão 

115 do Livro dos Espíritos “Deus 

criou todos os Espíritos simples e 

ignorantes, isto é, sem saber. A 

cada um deu determinada 

missão, com o fim de esclarecê-

los e de os fazer chegar 

progressivamente à perfeição, 

pelo conhecimento da verdade, 

para aproximá-los de si”. Assim 

sendo, o maniqueísmo é contra o 

entendimento do espiritismo pois  

visto que estamos em constante 

evolução temos o bem e mal na 

maioria de nós (LE 124). 

(3) O jornalista Humberto de 

Campos desencarnou em 5 de 

dezembro 1934 cego e com 

dificuldades urinárias devido a 

enfermidade que já possuia a 

anos. 

(4) Ethos são os elementos dos 

costumes de um grupo humano. 

Eles são influenciadores do 

caráter, comportamento e ética.  

(5) Durante todo século XIX e 

início do XX os intelectuais 

brasileiros, influenciados por 

idéias racistas como as do 

italiano César Lombroso ou do 

francês Artur de Gobineau 

pensaram pejorativamente o 

povo brasileiro. O brasileiro era 

visto como um híbrido que não 

herdou as características de 

nenhuma "raça" original. Ou 

ainda pior, o mestiço era uma 

versão piorada do branco, mas 

melhorada no negro, o que 

contribuiu para que o Estado 

brasileiro lançasse a política de 

embranquecimento com o 

incentivo à vinda de familias 

italianas e alemãs para o país. 

aquelas derivadas do mundo espiritual). Não há 

menção sobre a presença do autor junto aos 

fatos narrados, ou dos espírtitos que o 

informaram sobre tais acontecimentos. Ainda 

assim, descreve com precisão de detalhes longos 

trechos de diálogos, discursos e assembléias 

ocorridas no mundo invisível. 

A história é narrada como se fosse movida 

apenas pela ação dos grandes personagens 

dominantes e regida por intenções individuais. 

Campos simplifica a caracterização das figuras 

históricas de forma maniqueísta, descreve 

constantemente como se fossem apenas bons ou 

apenas maus(2). Ao mesmo tempo em que as 

figuras históricas (e até mesmo países e 

instituições) são tratadas em dois pólos, as 

adjetivações do autor demonstram que ele tem 

muita dificuldade em compreender os fatores 

políticos por trás das decisões tomadas em cada 

momento histórico narrado.  

No entanto, o leitor atento ao pensamento social 

brasileiro perceberá que Campos não possuía 

compromisso com regras acadêmicas ou com a 

precisão histórica factual, pois seu objetivo era 

dialogar diretamente com os fundadores da 

sociologia brasileira. Na mesma década de 1930, 

outros dois importantes livros de intérpretes do 

país vieram a público: “Casa-grande e senzala”, 

de Gilberto Freyre (1933) e “Raízes do Brasil”, de 

Sérgio Buarque de Hollanda (1936).  

Independente de Humberto de Campos ter tido 

contato com essas obras(3), o ambiente 

intelectual em que eles conviviam era muito 

próximo. Por essa razão, várias ideias presentes 

na obra de Campos comunicam com estes 

autores citados. Em particular, trazem a 

miscigenação em nossas terras como fator 

explicativo para o que consideram ser um 

sucesso a colonização (a unicidade das terras 

portuguesas, o espírito pacifíco do povo, os 

fatores emocionais do seu caráter, etc.), 

enquanto não dão a menor atenção ao processo 

violento de incorporações dos povos indigenas e 

africanos à colônia.  

Por outro lado, Campos criava uma cosmovisão 

espírita teleológica, ou seja, privilegiando, na 

história brasileira, os fatores para que essas 

terras se tranformasem na “pátria do 

evangelho”. Este fator traria ao movimento 

espírita brasileiro, e para todos os brasileiros, 

uma missão fundamental de manutenção do 

cristianismo no País e no mundo.  

Assim sendo, a pequena obra de Campos, em 

sua simplicidade de vocabulário, diante uma 

história que em nenhum momento apresenta 

questões desconhecidas à pesquisa histórica 

nacional, e que em alguns trechos será 

desmentida por pesquisas mais recentes, e com 

toda sua controvérsia no seio do movimento 

espírita, torna-se num texto capital para a 

formação do ethos (4) do movimento espírita 

brasileiro.  

Os povos ao redor do mundo costumam ter seus 

mitos de fundação. A história do rei Artur e a 

tábula redonda nada mais é que o mito da 

fundação do Reino Unido com sua monarquia 

moderna e constitucional. O Império Romano 

tinha Rômulo e Remo, os jovens fundadores 

alimentados por uma loba. Nos Estados Unidos, 

a luta do imigrante protestante para fugir da 

opressão religiosa na Inglaterra fez surgir a terra 

das liberdades individuais. 

O mito de fundação do Brasil surge somente em 

1933 com “Casa-grande e senzala”, de Gilberto 

Freyre, com a imagem de que 

o brasileiro é um sujeito 

plástico (com facilidade 

adaptativa) e, daí, justificando 

positivamente a miscigenação 

e dando origem à ideia de 

democracia racial(5). 

Igualmente, o mito judaico do 

pecado original contribuía 

para a manutenção da 

solidariedade social entre um 
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(6) Para cumprir a realização da 

evolução, o espírito passa por 

provas e missões. Alguma delas 

não realizará da forma adequa-

da e deverá prestar constas. 

Somente aquele que entender as 

próprias falhas, realizar autocrí-

tica é capaz de encarar adequa-

damente as circunstâncias do 

devir existencial. 

(7) Quando tratamos de ques-

tões políticas, na maioria das 

vezes, as questões afetivas são 

mais importantes que argumen-

tos racionais.  

(8)  A carteirada espírita é um 

rito de autoridade realizado 

pelos espíritas “que mais conhe-

cem a doutrina” para deslegiti-

mar pensamentos contrários ao 

seu entendimento de mundo. 

Constantemente afirmando que 

o problema do outro é de carên-

cia em sua interpretação.   

(9) SOUZA, Jessé. A A radiogra-

fia do Golpe, entenda como e 

porquê você foi enganado. Leya, 

2016.  

(10) O personagem histórico 

Jesus de Nazaré era uma 

homem que pregava o não 

julgamento perante o erro 

alheio (certamente uma postura 

contra o encarceiramento de 

pessoas), sugeria ofertar a outra 

face (contestando todas as 

formas de individualismo) e 

ainda realizava um combate ao 

acumulo de riquezas. 

 

povo que não compreendia as razões de seu 

Deus lhe proporcionar tanto sofrimento, ao 

mesmo tempo em que precisava se acreditar 

“escolhido”.  

O conceito de solidariedade social foi 

desenvolvido pelo sociologo francês Émile 

Durkheim, com o objetivo de compreender o 

senso de dever e responsabilidade que evita a 

desintegração da coletividade e permite a coesão 

da sociedade. Os mitos possuem esta função de 

gerar pertencimento, e é exatamente esse o 

papel mais importante a que o livro de 

Humberto de Campos se presta.  

Mesmo sendo um livro ingênuo e simples, 

Humberto de Campos, com seu ufanismo, 

recriava um sentido para a nação superior aos 

conflitos aqui existentes e encobria a 

desigualdade (não apenas racial, mas 

principalmente social), sendo capaz de legitimar 

a nossa vida tal qual ela se apresentava. 

A essa altura do texto, o leitor deve estar se 

perguntado: como a narrativa simples de 

Campos foi capaz de influenciar o 

intelectualizado movimento espírita? O 

movimento espírita tem uma literatura 

comparavel às grandes correntes filosóficas, 

grupos de estudos são realizados semanalmente 

em praticamente todas as casas espíritas, e a 

idéia de que “precisamos estudar mais” é 

repetida constantemente.  

No entanto, na prática, a maior parte do 

movimento espírita é autótrofo. Consome 

apenas as produções intelectuais no interior do 

próprio movimento espírita com pouco ou 

nenhuma crítica diante destas obras e 

baixíssima conexão com a realidade do mundo 

da vida. E, embora a autocrítica seja 

fundamental para evolução(6), é possível que 

neste momento alguns leitores já tenham 

abandonado este texto acusando-me de não ter 

compreendido os objetivos da “pátria do 

evangelho”(7).  

A carteirada espírita (8) com relação à “Brasil, 

Coração do Mundo, Pátria do Evangelho” só se 

dá porque os elementos de visão de mundo 

contidos na obra são impostantes aos 

pensadores espíritas hegemonicos para manter 

uma visão sobre si mesmo. O problema 

fundamental é que “o que achamos que somos é, 

em grande medida, fruto da necessidade de 

justificar e legitimar a vida que levamos” (9).  

Então, como conviver com uma filosofia que 

pretende ser o retorno ao cristianismo primitivo

(10), mas sendo formada predominantemente 

por setores privilegiados? Os seres humanos 

costumam não gostar da verdade e preferem 

criar ideologias, falsas histórias para justificar 

moralmente suas ações. A realidade geralmente 

mostra que temos responsabilidade com aquilo 

que culpamos no outro. Os setores hegemônicos 

da sociedade injusta culpam a preguiça, a 

indisciplina, o alcoolismo (para citar alguns 

argumentos) dos pobres como justificativa para 

as mazelas de sua vida.  

No ambiente espírita, a culpa foi desenvolvida 

com uma visão cármica, algo que não havia em 

Kardec, como forma de culpar a vítima pelo mal 

que lhe é causado. Ambas as ideologias (das 

classes dominantes e a presente no movimento 

espírita hegemônico) se encontram conectadas e 

consolidadas através do mito da democracia 

racial.  

Assim, os negros, que foram abandonados à 

própria sorte após o fim da escravidão e que 

durante anos vem buscando inclusão numa 

sociedade competitiva, são vistos como os 

únicos culpados por sua condição de classe. Para 

a elite, programas de redistribuição de renda são 

convites à vagabundagem e ao hedonismo das 

classes baixas. E, embora a prática da filantropia 

seja parte do modus operandi da compreensão 

do que é ser espírita, essa caridade não vem 

associada à busca pela transformação real da 

condição de vida dos sujeitos marginalizados. 

As desigualdades de condições sociais são obras 

dos homens (LE 806), estabelecidos através da 

velhacaria e do roubo (LE 808), que tendem a 

desaparecer um dia do planeta. Nosso papel é 

batalhar por melhorar o mundo fazendo com 

que este dia chegue o mais cedo possível, sendo 

imprescindível problematizar constantemente 

nossas cosmovisões e os mitos que dizem 

respeito a nós. 

Felipe Sellin é sociologo e professor. 



 

                                                                                                                                                                                                                                  8 

  ANO II— Novembro de 2016 

PONTO DE VISTA 

A quem serve a miséria institucionalizada? 

No ano de 2015, 1% da população mundi-

al atingiu metade do total de ativos. Em 

outras palavras, 1% da população do pla-

neta detém o mesmo volume de riquezas 

que os restantes 99% – uma desigualdade 

grotesca.  

Para chegarmos nesse grau de concentra-

ção de renda, foram necessários séculos 

de uma vertiginosa criação e acumulação 

de riquezas, um processo que historica-

mente se dá na base da exploração de 

todas as categorias de pobres e desvalidos 

que já andaram sobre a terra, dos escra-

vos aos operários, das crianças e mulheres 

desprotegidas aos milhões de migrantes 

condenados a não mais que tentar sobre-

viver. 

E com papel decisivo nessa empreitada 

estão as religiões que se intitulam cristãs, 

na medida em que oferecem pouca refle-

xão à letra bíblica, a fim de domar a mas-

sa com a promessa de um céu mais justo, 

na medida em que condenam o direito à 

indignação diante da ausência de direitos 

básicos ou oportunidades efetivas que 

permitam conquistas reais, e com retóri-

cas sagazes como a de um povo pacífico 

que deve “dar” para receber (“Dai, e ser-

vos-á dado”, Lc.6, 38), acobertando, as-

sim, um povo passivo, manipulado, do-

mado, resignado e útil. 

Mas, afinal, a quem serve a miséria insti-

tucionalizada? 

O mundo em que vivemos é o mundo da 

economia. A política é um mero disfarce, 

um artifício cujo objetivo é encobrir esse 

fato. Paradoxalmente, ela é também nossa 

única saída. Orai e vigiai, mas também 

problematizai e agi. 

Se antes a riqueza era palpável – metais 

preciosos, commodities, dinheiro – hoje 

ela é etérea, desmaterializada. Boa parte 

dela existe somente como números em 

redes de computadores, os quais, admi-

nistrados nos grandes centros financeiros 

do mundo, trabalham para seus donos, 

permitindo que a elite da elite mundial 

enriqueça mais a cada dia, mesmo sem 

produzir nada.  

Um excesso de dinheiro que se converte 

em futilidades e, em última análise, em 

desigualdade. Sim, porque essa riqueza 

gerada nos centros financeiros precisa vir 

de algum lugar. E esse “lugar” é de todos 

nós, do trabalho mal remunerado, da ex-

ploração predatória do planeta, da sociali-

zação dos prejuízos (o nome Samarco vem 

à mente). Para suprir um punhado de 

contas bancárias com muitos zeros à di-

reita é preciso que todo o resto da popula-

ção mundial se torne mão de obra (PEC 

55 faz algum sentido?). 

A possibilidade de uma vida autônoma, 

desvinculada do nexo monetário, é prati-

camente inexistente. Para viver, é preciso 

vender a própria força de trabalho. Esse 

fato, especialmente em países pobres ou 

nos quais predomina a ideia do Estado 

mínimo, significa que uma parcela enor-

me da população viva em permanente 

situação de vulnerabilidade. Se perder o 

emprego, o trabalhador não terá onde 

viver, o que comer, não terá acesso à as-

sistência médica, seus filhos não terão 

escola. 

Estranhamente, o desejo por autonomia é 

praticamente inexistente. A verdade é que 

a falsa liberdade em que vivemos é cati-
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vante. Falsa liberdade evidente no meio 

espírita, por meio da crença de que a 

Doutrina Espírita cumpriu a promessa de 

descortinar véus sobre os textos bíblicos. 

Considerando nosso apego aos antigos 

conceitos e os equívocos* das traduções, 

que raramente criticamos, pode-se afir-

mar que, quase 160 anos depois, não 

compreendemos o alcance libertador des-

ta filosofia. 

Escreveu profeticamente Aldous Huxley, 

em 1932, em Admirável Mundo: “A dita-

dura perfeita terá as aparências da de-

mocracia, uma prisão sem muros na 

qual os prisioneiros não sonharão sequer 

com a fuga. Um sistema de escravatura 

onde, graças ao consumo e ao diverti-

mento, os escravos terão amor à sua 

escravidão”.  

Em seu novo documentário, HyperNor-

malisation (2016), Adam Curtis faz uma 

provocação poderosa. Diz ele: “Você vai a 

um escritório e se senta em uma escriva-

ninha, mas talvez esse seja um trabalho 

falso. O seu verdadeiro trabalho é com-

prar. As verdadeiras fábricas de nossos 

tempos são os shopping centers. É lá que 

o verdadeiro trabalho duro é feito”. 

Para considerável fatia do mundo ociden-

tal, viver é comprar. Não há interessados 

em uma vida autônoma fora do nexo mo-

netário porque todos querem consumir. 

Esta é uma prisão na qual se entra volun-

tariamente. De bens de primeira necessi-

dade a objetos absolutamente inúteis, de 

experiências únicas a celebrações ines-

quecíveis, tudo se compra, inclusive a paz 

dos mornos, a paz daqueles que, com a 

caridade do supérfluo, se eximem da res-

ponsabilidade de serem também respon-

sáveis pela manutenção dessa prisão con-

sumista. Basta fazer caridade! 

Para que essa roda gire é fundamental 

que outras formas de existir sejam destru-

ídas ou pareçam desinteressantes. A vida 

longe das possibilidades de consumo pas-

sa a ser questionada: seria isto vida? O 

próprio tempo deve obedecer à lógica da 

produção, atropelando no processo tudo 

aquilo que funciona em seu próprio tem-

po: o nascimento, as crianças, os idosos e 

a morte.  

Para a roda girar, precisamos acreditar 

que não temos opções. É necessário que 

as ideias capazes de paralisar essas engre-

nagens sejam elas mesmas destruídas. É 

preciso que deixemos de lado nossa cida-

dania, aqui entendida como a luta por 

direitos, e nos conformemos com nosso 

papel de consumidores. É preciso odiar os 

pobres e amar os ricos, ou, como disse 

Malcolm X: “Se você não for cuidadoso, 

os jornais farão você odiar as pessoas 

que estão sendo oprimidas, e amar as 

pessoas que estão oprimindo”. Note-se o 

papel dos “jornais” nessa inversão de con-

ceitos. E mais uma vez, sob a paz dos 

mornos, basta acrescentar uma dose de 

caridade semanal para a imediata harmo-

nização espiritual.  

No caso do Brasil, vivemos um processo 

paradoxal que faz a sociedade enxergar 
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direitos básicos (à educação e à saúde, por exemplo) 

como privilégios, ao mesmo tempo em que enxerga os 

privilégios como direitos (pensemos nos salários do 

Judiciário e do Legislativo). E o grosso da classe média 

se identifica com as camadas altas, acreditando que tem 

mais a perder do que a ganhar com uma sociedade mais 

igualitária. 

Para que a desigualdade possa se perpetuar, é preciso 

matar a ideia de igualdade, acreditar que as diferenças 

entre os seres humanos se justificam, e isso se dá por 

meio de mecanismos como a noção de meritocracia. É 

preciso ignorar completamente um dos mais famosos 

conselhos de Erasto, citado muitas vezes por Kardec, 

“Mais vale rejeitar dez verdades do que admitir uma 

única mentira”.  

Em outras palavras, os vencedores seriam aqueles que 

se esforçam. Uma ideia risível em um mundo recém-

saído da escravidão, racista e até hoje profundamente 

machista. Dois minutos de raciocínio bastam para per-

ceber que é impossível e injusto comparar pessoas que 

não tiveram as mesmas oportunidades na vida.  

A sociedade brasileira é profundamente preconceituosa. 

Aqui, nascer preto e pobre é quase uma condenação. 

Mudar essa configuração de mundo começa com uma 

crença básica: todos os seres humanos têm direito a 

uma vida digna e aos mesmos direitos. E a única saída 

para implementar esses princípios é que se tornem polí-

ticas públicas, e o caminho para isso é a política.  

Por mais fragilizada que ela esteja perante o poder da 

economia, a política é a arma que nos resta. Certamente 

é preciso mudar a política, mas não a abandonar. A pre-

gação do apartidarismo e da falência da política – “são 

todos farinha do mesmo saco” – só interessa aos pode-

rosos de sempre. 

 

*Vide a imensa alteração de sentido: “Bem-aventurados 

os pobres em espírito, porque deles é o reino dos 

céus” (na tradução para o grego) e “Em marcha, pobres 

em espírito! Sim, deles é o Reino dos Céus” (no hebraico 

dito por Jesus) - vide Caminho pra Casa, blog de Mauro 

Lopes, com as devidas referências bibliográficas. 

 

Ana Fiorini, revisora e tradutora, e Cynthia Santos, 

pedagoga e roteirista. 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

As vozes de uma nova Era  

 

  OPINIÃO 
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Quando me foi dada a oportunidade, a 

qual sou imensamente grato, fiquei refle-

tindo sobre o que escrever, principalmen-

te por ainda não ter acertado meu passo 

com o movimento espirita, pois o espiri-

tismo é o que tenho vivido (pelo menos na 

minha pequenez e nos meus esforços), 

mas não tenho me encaixado ainda no 

movimento espírita, e é sobre isso que 

venho dizer: a juventude espírita está 

silenciada! 

Chega uma idade em que nós nos vemos, 

por todo o contexto social que estamos 

inseridos, ou a buscar um emprego ou 

uma faculdade, isso quando não fazemos 

os dois, e a faculdade nos proporciona 

algo diferente, nos dá uma certa sensação 

de liberdade de tudo, da família, dos ve-

lhos hábitos e da religião.  

É como um tapete empoeirado que, ao 

batermos, a poeira fica suspensa no ar até 

que novamente caia. A isso chamamos de 

crises. Todos os nossos preceitos são 

questionados e isso parece ruim, só pare-

ce mesmo, pois, apesar de tudo o que ela 

causa, é ótimo porque nos tira de um ma-

rasmo intelecto-moral-espiritual que es-

tamos acostumados e nos faz pensar em 

nós e em quem nos rodeia de diversas 

outras formas.  

É na faculdade que geralmente temos 

contato mais profundo com coisas que 

antes não tínhamos, sejam boas ou ruins, 

e a que, na minha opinião, a mais impor-

tante são os movimentos de juventude. 

Mesmo que não façamos parte, ficamos 

admirados de ver todos aqueles movi-

mentos formados, organizados e guiados 

por jovens, e estudar a história é ver como 

a Juventude foi fundamental para tudo o 

que prezamos como democracia hoje, 

assim como estudar toda a história do 

espiritismo é ver como a juventude foi 

muito importante para o que ele é hoje. 

O que seria do espiritismo e do movimen-

to espiritas sem as irmãs Fox, meninas de 

11 e 14 anos que tinham uma tarefa pri-

mordial nas mãos? E Herculano Pires, 

que traz fantásticas obras de cunho aca-

dêmico acerca da doutrina? E Eurípedes 

Barsanulfo, que aos 25 anos já fundara e 

dirigia uma casa espírita? 

Eram e são nomes de referência dentro do 

espiritismo e do movimento. E quais os 

nomes hoje dos jovens referências da ju-

ventude espírita? Sabe por que não ve-

mos? Porque o movimento espírita insiste 

em achar que o jovem ainda não sabe de 

nada. Esquecem que ali há um espírito de 

muitos outros sóis. Nós, jovens, tomamos 

partido e não temos medo do que pensa-

rão de nós, tomamos partido mesmo 

quando há um movimento espírita apáti-

co frente a história, um movimento espíri-

ta que parece ser composto não de prota-

gonistas de uma história em curso, mas 

de figurantes, como se não fizessem dife-

rença para o avançar do planeta.  

Encaram a casa e o movimento espírita 

como um mero espaço religioso. Esque-

cem-se da ciência e da filosofia e confun-

dem consequências morais com religião. 

O fato de negarem os dois primeiros faz 

com que dêem mais importância para 

discutir se Chico era ou não a reencarna-

ção de Kardec do que as questões sociais 

postas na sociedade. Isso nos dá a impres-

são de que a casa espírita está em uma 

bolha, flutuando fora da realidade, em um 

mundo em que ainda não existe. 

Não interpretem como uma generaliza-

ção, por favor. Sei que há casas que fazem 

um movimento fantástico, mas estão à 

margem do movimento. São os embriões 

do que está por vir, são os germens de um 

novo movimento, pois fazem coro à che-

gada dessa nova era.  

Nessas casas, onde o jovem pode se ex-

pressar, de estar no movimento espírita, 

de atuar e dirigi-lo, vemos como são belas 

as produções e as contribuições para a 

doutrina. Apesar de tudo, apesar de tenta-

rem ainda nos silenciar, os tempos estão 

mudando, seja nas casas espíritas, seja na 

sociedade, nos muitos movimentos soci-

ais, como os secundaristas que tem dado 

uma verdadeira aula de como sonhar um 

mundo regenerado não é o bastante para 

obtê-lo e, sim, é necessário ir à luta.  

É preciso que nos encorajemos uns aos 

outros e que mostremos a nossa voz! Não 

é querer apenas a equipe de musicaliza-

ção ou a mocidade, é querer o movimen-

to, é torná-lo nosso! Com a nossa cara! É 

dizer para onde vamos e como vamos.  

Não somos mais as criancinhas, o reino 

dos céus não é mais nosso e precisamos 

mudar o mundo em que estamos, pois há 

uma nova era a começar e nós jovens já 

estamos anunciando isso há tempos 

quando levamos para dentro da casa espí-

rita a questão do aborto, do feminismo, 

da homofobia, do racismo e tudo mais 

que necessita de nossos posicionamentos, 

e sabemos que isso é necessário para que 

a regeneração possa acontecer.  

Acredito que só a Juventude pode mudar 

o mundo, e estamos tendo provas claras 

de como somos capazes, de que quando 

queremos vamos à luta e buscamos nosso 

futuro com unhas e dentes!  

Por isso, jovens, faço um convite a todos 

nós para que não esperemos, como foi 

aqui me dado o espaço, o outro ceder para 

adentramos o movimento. Façamos, hoje, 

o nosso movimento, entremos hoje de 

sola, de corpo e alma, rasgando, ocupan-

do e resistindo!  

Somos o futuro, somos os semeadores da 

nova era e precisamos preparar o planeta 

para essa chegada. Que não nos acovarde-

mos frente às injustiças, frente ao conser-

vadorismo, frente a todo o ideal de neu-

tralidade, frente a esse movimento espíri-

ta velho. Sejamos jovens, sejamos jovens 

espíritos imortais que não estão aqui a 

passeio e mostremos ao mundo a que 

viemos!  

Juventude Espírita, façamos a nossa voz 

ser ouvida! 

 

Sócrates Pereira Silva 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

  ENTREVISTA 

Aproveitando o dia da consciência negra, 

conversamos com Mãe Valda de Pirapa-

ma, yalorixá do Ilê Asé sango ayra Ibona, 

nação Ketu, de Cabo de Santo Agostinho/

PE. Formada em teologia da religião de 

matriz africana pela UNICAMP, atua no 

candomblé há mais de 40 anos. Em meio 

a muitos afazeres, ela nos concedeu a gen-

tileza de uma entrevista, que agora com-

partilhamos com os leitores. 

 

Jornal Crítica Espírita- Querida Mãe Val-

da, primeiramente agradeço sua disponi-

bilidade em conversar conosco. Gostaria 

de saber inicialmente como se deu sua 

relação com o candomblé e como foi 

a sua iniciação no sacerdócio. 

Mãe Valda de Pirapama- Incorporei a 

primeira vez com o caboclo quando mace-

rei ervas em torno dos 7 anos de idade e 

minha mãe, notando que algo não estava 

normal, me levou a um terreiro de um-

banda onde comecei minha vida espiritu-

al. Não foi fácil me dedicar. Os resguardos 

e o preconceito diário faz com que muitos 

prefiram não seguir com esta vida religio-

sa. Segui com a umbanda até 2001, quan-

do virei folhas para a nação ketu e abri 

meu terreiro de candomblé em maio de 

2009. 

 

JCE- Como você define o candomblé?  

MVP- Candomblé é uma religião onde se 

cultuam os orixás, voduns ou nkisis, de-

pendendo da nação. 

 

JCE- Quais são os princípios morais do 

candomblé?  

MVP- Os princípios morais do candomblé 

dentro do terreiro são bem rígidos. A hie-

rarquia, o respeito pelos mais velhos, on-

de a distinção entre bem e mal é converti-

da em matéria relativa a cada caso: afinal 

o que é bom pra mim pode ser mau para 

você e vice-versa. Desprovido de defini-

ções absolutas de bem e mal, ou de um 

sistema abstrato em que essas definições 

estejam seguramente assentadas e prote-

gidas, o candomblé, como uma religião 

ritualística, coloca muitas exigências for-

mais sobre o comportamento do adepto 

enquanto participante dos ritos, mas o 

libera para exercer sem constrangimento 

(e sem julgamento) seus propósitos no 

mundo. 

 

JCE- Há vários centros de umbanda e 

terreiros de candomblé se intitulam de 

“centros espíritas”. Porém, alguns espíri-

tas querem fazer uma distinção bem clara 

entre o espiritismo, como uma doutrina 

elaborada por Allan Kardec, e a umbanda 

e o candomblé. Você concorda com essa 

distinção?  

MVP- Concordo com as distinções porque 

os fundamentos são diferentes. O espiri-

Mãe Valda de Pirapama 
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tismo é segundo  Allan Kardec, a umban-

da é eminentemente brasileira e o can-

domblé da matriz africana. 

 

JCE- Como vocês interpretam o fenômeno 

mediúnico?  

MVP- O fenômeno mediúnico é  um esta-

do de consciência alterado, ou, no âmbito 

das religiões afro-brasileiras, o momento 

em que uma entidade (orixá, inkise, vo-

dun, egun, caboclo, preto velho, pomba-

gira, etc.) incorpora, isto é, manifesta-se 

por meio do corpo do médium. 

 

JCE- Sempre houve preconceito contra as 

religiões afro-brasileiras, mas, nos últi-

mos tempos, tem havido perseguição e 

ofensas físicas contra os seus adeptos. 

Inclusive, há notícias de que traficantes 

evangélicos estão proibindo roupas bran-

cas e os cultos do candomblé em algumas 

regiões do Rio de Janeiro. Como vocês 

tem encarado essa situação? 

MVP- O aumento do preconceito contra 

as religiões afro-brasileira começaram a 

aumentar quando igrejas evangélicas au-

mentaram seus templos, levando ao fana-

tismo. Prego no meu terreiro que a 

educação é a resposta de tudo e só 

ela pode diminuir os preconceitos. 

 

JCE- Qual a importância 

do candomblé para o Brasil e 

a cultura brasileira?  

MVP- O candomblé é a história do 

Brasil, junto com os índios. Com a 

escravidão e os negros sendo obri-

gados a vir para o Brasil, eles dei-

xaram não só a religião, como tam-

bém a comida e os artefatos. Negar 

o candomblé é negar o Brasil. 

 

JCE- No mês em que se comemora o dia 

da consciência negra, o que você pensa da 

luta para erradicar o racismo no Brasil? 

MVP- Eu nunca entendi como se julga 

uma pessoa ser boa ou má pela cor da 

pele. O racismo é algo aprendido. As pes-

soas não nascem racistas e isso é feito em 

casa, no seu dia a dia. Assim, mais negros 

indo para a universidade e ocupando es-

paços dominados por branco talvez mude 

algo futuramente, e para isso a única solu-

ção é a educação. 

 

JCE- Qual recado final você gostaria de 

deixar para nossos leitores? 

MVP- Gostaria que as pessoas refletissem 

e procurassem sempre estudar algum 

assunto antes de julgar ou comentar. O 

mundo é redondo e a diversidade é muita. 

Cada povo tem seus costumes e cultura, e 

o respeito e a compreensão são necessá-

rios para se ter paz!  
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