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QUADRINHOS 

“” Três dos mortos eram estupradores, 
os demais eram rivais internos que, 
segundo informações iniciais, havi-
am traído os demais 

Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes buscando encontrar jus-
tificativa para a morte de pessoas que estavam na condiça o de 
apenados sob a custodia do Estado. 

NOTA 10 NOTA 0 

Para a onda de violência nos presídios 

nos presídios brasileiros. Até o fecha-

mento desta edição, as rebeliões totali-

zavam 133 mortos, em unidades espa-

lhadas pelo país. O número é superior 

aos 111 mortos no massacre do Carandi-

ru em 1992. 
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Saiu no Diário Oficial da União e ago-

ra tratamentos da medicina alternati-

va como Reiki, Meditação e Artetera-

pia, musicoterapia, quiropraxia, para 

citar alguns,  já estão disponíveis em 

hospitais públicos em todo o Brasil.  
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Mensagens de Leitores 

Edição n°25—Janeiro de 2017 

4.873 seguidores na página 
96.040 pessoas alcançadas 
4,5 mil curtidas em publicação 
457 compartilhamentos 

Luzia Helena Juliatti Valle Obrigada por tão bons textos críticos? Que 

em 2017 continue assim! Feliz ano novo a toda equipe!  

Camyla Lavor Foi umas das supresas boas de 2016 pra mim! Gostei mui-

to desse texto sobre consciência política e alteridade, muito bem elaborada as 

ideias, refletindo até agora!  

Franz Nascimento Leitura edificante com linguagem simples na abor-

dagem de temas. Parabéns! 

Alex Xavier Sim , renovação e transformação.. 

Olhar o ORBE em todos os seus aspectos e mudanças necessárias . 

Citando o CONSOLADOR de Emanuel... Sendo a TERRA nossa escola partici-

par e entender ...AMAI-VOS e INSTRUI-VOS... Centros Espíritas por vezes não 

conseguem traduzir com clareza a visão da existência material nas mais diver-

sas condições em especial nos temas acima citados , isto sendo de EXTREMA 

importância..LUZ a TODOS... NAMASTE  

Maria Aparecida Garcia Magnífico lindo  

Gui Vasconcelos Eu fico EMOCIONADO com vcs!!! :''''S  

Franklin Felix A melhor criação espírita dos últimos tempos!  
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https://www.facebook.com/franklin.felix.58?fref=ufi&rc=p
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EDITORIAL 
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É com 

muita felicidade que completamos dois anos de 

existência e iniciamos o 3º ano de atividades.  

Quando lançamos a 1ª edição, em Janeiro de 2015, 

não poderíamos imaginar que em tão pouco tem-

po estaríamos agregando tantas pessoas sequiosas 

por uma mídia espírita que fizesse uma aborda-

gem diferente do ordinário, que fugisse ao senso 

comum que ainda permeia certos temas no espiri-

tismo.  

Apesar de enfrentarmos mal-entendidos já no 

nome – Crítica Espírita –, sempre afirmamos nos-

so objetivo de realizar a crítica do mundo a partir 

do espiritismo, de entender o fenômeno humano e 

social dentro da cosmovisão espírita, fornecendo 

referências que nos permitam lidar com o mundo, 

com o outro e conosco mesmos por meio de refle-

xões avançadas sobre o espiritismo e a sociedade, 

produzidas por pessoas estudiosas e comprometi-

das.  

E é por isso que em 2017 continuaremos nosso 

esforço de trazer temas e discussões importantes 

para que possamos extrair o que há de melhor no 

espiritismo e, assim, repensar a vida e a existência 

sob ângulos cada vez mais interessantes. 

Nesta edição, a MATÉRIA DE CAPA desta edi-

ção reproduz excelente artigo de nossa querida 

Dora Incontri sobre os “médiuns gurus”. Original-

mente publicado no blog da Associação Brasileira 

de Pedagogia Espírita (ABPE), a autora coloca o 

dedo na ferida ao problematizar algo que há muito 

dominou grande parcela de espíritas: transformar 

médiuns em oráculos infalíveis e oniscientes. 

Em PONTO DE VISTA, contamos com a partici-

pação de Tatiane Gonçalves Goldhar, presidente 

da Associação Jurídico Espírita de Sergipe, que 

traz importantes análises das recentes decisões do 

Supremo Tribunal Federal sobre o aborto, um 

tema que precisa ser aprofundado nas discussões 

espíritas.  

Como prometido, nossa primeira novidade é a 

coluna CRÍTICA LIVRE, criada com o objetivo 

de publicar suas contribuições, leitor e leitora, que 

poderá enviar para nós textos curtos, por email ou 

facebook, sobre os mais diversos assuntos. Assim, 

ela só continuará se você participar. Nesta edição 

contamos com a participação de Miguel Rios, já 

colaborador nosso, que questiona o “carma” ou a 

“lei do retorno” como único modo de explicar situ-

ações de violência ou intolerância, como os recen-

tes eventos de assassinato de uma família em 

Campinas/SP pelo próprio pai e o massacre de 

presidiários em AM e RR. 

Também daremos início à coluna de RESE-

NHAS, cujo objetivo é apresentar uma análise 

crítica sobre obras ou autores espíritas. Por óbvio, 

não se pretende falar de pessoas, encarnadas ou 

desencarnadas, nem desmerecendo-as, nem exal-

tando-as. O que almejamos é identificar as ideias 

que a obra veicula, esmiuçar seus pontos princi-

pais e sua proposta, realçar sua importância e atu-

alidade e instigar os leitores a lê-las com o senso 

crítico que deve nos acompanhar em tudo na vida. 

Aproveitando a crítica de um leitor ao Jornal, Ra-

phael Faé preparou uma resenha do livro 

“Aconteceu na casa espírita”, publicado pela edi-

tora Allan Kardec, de psicografia de Emanuel Car-

neiro, pelo espírito “Nora”. 

Por fim, como também prometido, faremos nossa 

primeira TRANSMISSÃO AO VIVO (ou live) 

pela nossa página do facebook, no dia 

23.01.2017, às 19:30, com a finalidade de deba-

ter e desenvolver os textos publicados na edição e 

interagir com os leitores. Esperamos sua partici-

pação. 

 

Boa leitura!! 

 

Os editores 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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  MATÉRIA DE CAPA 

QUANDO OS MÉDIUNS SE TORNARAM 
GURUS ENTRE NÓS... 

Nesse cenário trágico que vivemos no 

Brasil, nessa semana foi lançada uma 

entrevista com o médium Divaldo Pereira 

Franco, que causou adesões entusiasma-

das e críticas ardidas. Resolvi colocar o 

dedo numa ferida profunda que temos no 

movimento espírita, tomando os cuidados 

necessários para não ofender ninguém e 

tecer reflexões ponderadas. 

Divaldo estava dando uma entrevista, 

falando generalidades, sobre questões 

morais, a respeito da sociedade de consu-

mo etc. Tudo normal. Quando o entrevis-

tador o encurralou em duas questões: 

uma sobre o caso Lava-Jato e a outra so-

bre aquela famigerada suposta profecia 

do Chico sobre 2019. Na segunda respos-

ta, ele se saiu bem, relativizando datas, o 

que é uma obviedade espírita, e tomando 

a coisa num sentido mais amplo. Já na 

primeira… chamar os “agentes da ordem”, 

de “missionários do bem” e entre esses, 

estão os que lideram a operação Lava-

Jato, aí a coisa se complicou seriamente. 

Chamar de missionários do bem pessoas 

que são questionadas por muitos juristas 

de peso, que aparecem se solidarizando 

com políticos de determinados partidos 

(também sob acusação), pessoas enfim, 

que não estão acima de qualquer suspeita 

e são, no mínimo, polêmicas… aí não dá. 

Imediatamente, me lembrei, e outros se 

lembraram também, da infelicíssima fala 

da Chico Xavier no segundo Pinga-Fogo, 

apoiando a Ditadura Militar, nos seus 

anos de chumbo, em plena vigência do 

Ato Institucional nº 5, que suspendeu as 

garantias individuais no Brasil, levando à 

tortura, ao desaparecimento e à morte 

dos que se opunham ao sistema, instalado 

pelo Golpe de 64. 

Mas aqui, o que quero discutir não é o 

mérito da questão política. Quero dissecar 

uma virada histórica que se deu no movi-

mento espírita, de que até hoje sofremos 

as consequências. Quem tiver curiosidade 

e paciência, assista aos dois programas do 

Pinga Fogo, que foram ao ar em 1971, com 

6 meses de distância. Aí, podemos obser-

var claramente um fenômeno que se ins-

talou na cultura do movimento espírita: 

de um programa para o outro, Chico pas-

sa de um médium humilde, tímido, cuja 

mediunidade prodigiosa é observada, 

analisada e mesmo celebrada, para a con-

dição de um médium, muito seguro de si, 

inclusive com outra postura corporal, 

assumindo o posto de oráculo nacional, a 

ser consultado sobre todos os assuntos. 

É bastante sintomático que no primeiro 

programa, Herculano Pires, sempre muito 

crítico de idolatrias igrejeiras, estava pre-

sente e atuante. No segundo programa, 

não. 

O que se deu então… nesse momento, 

talvez simbólico, porque é claro que esse 

foi um processo que se desenvolveu no 

tempo, é que o movimento espírita passou 

a considerar os médiuns e, depois de Chi-

co, vieram inúmeros outros, entre eles, 

Divaldo, como gurus, que podem falar, 

orientar e mesmo pontificar sobre qual-

quer assunto. 

E Chico aceitou esse papel. Caiu na arma-

dilha. Não tinha estrutura psicológica, 
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talvez ainda guardando as carências da 

infância de orfandade, para se opor a isso. 

Nesse momento, caiu por terra o axioma 

de Kardec, enunciado no Livro dos Mé-

diuns: “o melhor médium é o que menos 

se engana”. Nesse momento, desaparece-

ram todas as detalhadas e ponderadas 

instruções de Kardec a respeito da mediu-

nidade. Por exemplo, há especialidades 

mediúnicas: um médium pode receber 

excelentes poesias, como era o caso do 

próprio Chico, mas isso não significa que 

possa falar algo de bom e relevante sobre 

política, sexualidade ou educação! E mui-

to menos em nome dos Espíritos. Um 

médium não é um porta-voz sagrado dos 

Espíritos. E Espíritos, segundo Kardec 

“não são reveladores predestinados”, mas 

seres humanos como nós, apenas sem a 

veste do corpo. 

Rendemo-nos assim aos atavismos dos 

gurus, dos xamãs, dos oráculos – aqueles 

que consultávamos em vidas pregressas, 

para sabermos como nos conduzir na vi-

da, para decidir guerras ou casamentos… 

Ora, o Espiritismo justamente tinha (e 

ainda tem!!) a proposta de propor uma 

relação crítica, emancipada, racional com 

o mundo espiritual. Kardec dessacralizou 

os Espíritos e entendeu as limitações dos 

médiuns e jamais os incensou. Nem o 

nome dos médiuns seus colaboradores, 

ele divulgava. O que aliás, conta a 

história, desagradou muito uma 

das médiuns que trabalhou com 

ele, a Senhorita Ruth-Céline Ja-

phet, a ponto de ela ter se afastado 

de Kardec e tecido calúnias a res-

peito do mestre. Quando este já 

tinha desencarnado, Alexander 

Aksakof encontrou-a em Paris e 

ouviu horrores a respeito de Kar-

dec, por uma Japhet despeitada de 

não ter sido citada nas obras, de 

que ele assumiu a responsabilidade 

como pesquisador. 

O que se deu depois dessa entrada 

em cena dos médiuns gurus foi 

uma sucessão ininterrupta de li-

vros, palestras, entrevistas, orien-

tações, dadas a torto e a direito, 

pelos mais diversos médiuns no 

Brasil inteiro, que falam de depres-

são a física quântica, de transplan-

te de órgãos a política… sem nunca terem 

estudado nada disso. Um festival de 

achismos, que acaba por ridicularizar o 

movimento espírita. 

Outro fato apontado por Kardec e esque-

cido pelos espíritas é que os Espíritos ver-

dadeiramente elevados não se metem em 

nossos assuntos. Suas orientações são 

apenas morais, filosóficas. Eles jamais 

tomarão partido, à esquerda ou à direita; 

jamais farão a ciência, que cabe a nós 

construir; jamais ditarão regras sexuais 

assim ou assado; jamais formularão trata-

dos de educação ou psicologia. Podem nos 

inspirar, nos darem conselhos sutis e ele-

vados, de ordem ética – mas jamais subs-

tituirão nosso trabalho enquanto encarna-

dos. Eles têm uma perspectiva mais 

abrangente das situações e interfeririam 

com nosso livre-arbítrio se ditassem posi-

ções muito diretivas. 

Posto tudo isso, ainda cabe uma pequena 

comparação entre a nossa atitude diante 

dos médiuns-gurus e dos juízes salvadores 

da pátria. Queremos sempre eleger ídolos 

e esperar ardorosamente que eles nos 

salvem, inclusive de nós mesmos. Sinto 

desapontar os iludidos. Nossa evolução 

individual e coletiva depende de cada um 

de nós. Não temos salvadores. Nem mes-

mo Jesus, o Espiritismo chama de Salva-

dor. Ele foi alguém que não aceitou nem 

que o chamassem de bom e o tempo intei-

ro se autoproclamava “o filho do homem”, 

anunciando a sua proximidade conosco, 

embora nosso mestre em evolução. Então, 

gente, saibamos que médiuns, juízes, es-

critores, eu, vocês, somos todos humanos. 

Cada qual com suas virtudes e defeitos, 

com suas contribuições e contradições! 

Não endeusemos ninguém, porque isso 

faz mal a nós e àqueles que endeusamos. 

Usemos a razão, o bom senso e a crítica – 

instrumentos tão em desuso hoje em dia, 

sejamos fraternos com todos e façamos a 

nossa parte para melhorar o mundo! 

 

Dora Incontri, é presidente da Associa-

ção Brasileira de Pedagogia Espírita 

(ABPE) 

 

Artigo originalmente publicado no blog 

da ABPE, em 10.12.2016, disponível em: 

<https://blogabpe.org/2016/12/10/

quando-os-mediuns-se-tornaram-gurus-

entre-nos/> 
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O direito à vida foi eleito pelo legislador 

constituinte como de natureza fundamen-

tal e, portanto, inviolável. Em consequên-

cia, a vida em todas as suas dimensões 

deve ser assegurada e desenvolvida. 

O ordenamento jurídico não dispõe sobre 

o início da vida, valendo-se de conceitos 

médicos para tanto, constatando-se com a 

primeira respiração do recém-nascido, 

mas a lei põe a salvo os direitos do nasci-

turo, preceitua o art. 2º do Código Civil. O 

Brasil adotou a teoria natalista quanto ao 

início da personalidade, isto é, sujeito de 

direito é aquele que nasce com vida. Ape-

sar de o art. 2º acolher a doutrina natalis-

ta, em uma interpretação sistemática, a 

teoria concepcionista é quem resguarda 

os direitos do nascituro na legislação bra-

sileira(1). Não se deve negar a personali-

dade jurídica do concebido. 

Dito isto, o aborto é crime contra a vida 

do nascituro, e a lei o protege como se 

pessoa fosse, permitindo-se apenas duas 

exceções: quando a gestação é de risco 

para a gestante ou quando é produto de 

estupro; no primeiro caso, resguarda-se a 

vida da gestante em detrimento da vida 

em formação e, no segundo caso, resguar-

da-se a mulher das consequências da vio-

lência sexual, emocional e moral vividas.  

Não obstante, em 2012 o Supremo Tribu-

nal Federal decidiu, para além das hipóte-

ses legais, que grávidas de fetos sem cére-

bro – anencéfalos – poderão interromper 

a gestação com assistência médica. Por 8 

votos a 2, definiu-se que o aborto em caso 

de anencefalia não é crime e a pretexto de 

tutelar a vida, o Ministro-Relator Marco 

Aurélio Mello afirmou que “no caso do 

anencéfalo, não existe vida possível. O 

feto anencéfalo é biologicamente vivo, 

por ser formado por células vivas, e juri-

dicamente morto, não gozando de prote-

ção estatal. [...] O anencéfalo jamais se 

tornará uma pessoa” e o Ministro Luiz 

Fux pontuou que “um bebê anencéfalo é 

geralmente cego, surdo, inconsciente e 

incapaz de sentir dor. [...] a falta de um 

cérebro descarta completamente qual-

quer possibilidade de haver consciência. 

[...] Impedir a interrupção da gravidez 

sob ameaça penal equivale à tortura”. 

O tema voltou ao Tribunal, em 2016, ago-

ra em Ação Direta de Inconstitucionalida-

de (ADI) nº 5581, movida pela Associação 

Nacional dos Defensores Públicos 

(ANADEP), que pede a descriminalização 

da interrupção da gravidez como medida 

necessária nos casos de microcefalia, ten-

do em vista o “perigo atual de dano à 

saúde provocado pela epidemia” e a 

“negligência do Estado brasileiro na eli-

minação do vetor”. A presidente do STF, 

ministra Cármen Lúcia, adiou o julga-

mento da ação em favor da liberação do 

aborto em mulheres grávidas de crianças 

infectadas pelo vírus da zika, um dos pos-

síveis causadores da microcefalia. 

Em outro caso recente, analisando o pedi-

do de relaxamento de prisão no HC nº 

124306, de cinco pessoas envolvidas num 

aborto, cuja gestante estava no terceiro 

STF, MICROCEFALIA E ABORTO:  
UMA ABORDAGEM ALÉM DA MATÉRIA 

PONTO DE VISTA 
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mês de gestação, o Ministro Luís Roberto 

Barroso fincou que “a criminalização do 

aborto nos três primeiros meses da ges-

tação viola os direitos sexuais e reprodu-

tivos da mulher, o direito à autonomia de 

fazer suas escolhas e o direito à integri-

dade física e psíquica. [...] criminalizar a 

mulher que deseja abortar gera custos 

sociais e para o sistema de saúde, que 

decorrem da necessidade de a mulher se 

submeter a procedimentos inseguros, 

com aumento da morbidade e da letali-

dade”. E arremata: “[...] durante o pri-

meiro trimestre da gestação, pois o cór-

tex cerebral – que permite que o feto de-

senvolva sentimentos e racionalidade – 

ainda não foi formado, nem há qualquer 

potencialidade de vida fora do útero ma-

terno”. 

Essa decisão da 1ª turma do STF deu uma 

interpretação da Constituição acerca do 

direito à vida totalmente contrária ao que 

já se construiu acerca da fundamentalida-

de desse direito, anunciando rumos som-

brios no que tange ao reconhecimento da 

vida intrauterina e do conceito de vida. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo 

(ESE), em seu capítulo IV, nos lembra 

que toda encarnação tem um fim útil e 

Deus não faz nada de inútil. Os espíritos 

vêm ao mundo de provas e expiações para 

burilar seus defeitos e vicissitudes, de 

modo que se atenta contra a vida do ser 

reencarnante, ceifando-a a pretexto de 

ausência de vida até o terceiro mês ou 

ainda de inutilidade social do anencéfalo 

ou do portador de microcefalia.  

A utilidade da vida humana pode ser vista 

sobre três aspectos: individual, familiar e 

social. O portador de deficiências físicas 

ou psíquicas é um ser em provação ou 

expiação que precisará ser recebido pela 

família e pela sociedade para progredir. 

Para os familiares, é uma experiência que 

desenvolve sentimentos de amor e com-

paixão, e para a sociedade sua utilidade 

está em estimulá-la na busca de políticas 

públicas avançadas e medidas eficazes 

para tratamento desses indivíduos, por 

meio do exercício da solidariedade e da 

fraternidade. O aprendizado é para todos, 

enfim, sendo relevante permitir a vida 

desses irmãos. 

No capítulo V do ESE, ao abordar a Justi-

ça das aflições, Kardec nos ensina que “as 

vicissitudes da vida em têm uma Causa e 

essa Causa deve ser JUSTA”, pois DEUS 

é amor, soberanamente bom e justo.  

No caso da microcefalia e do anencéfalo, 

até pelo momento em que o espírito é 

atingido pela deficiência, desde a origem 

embrionária, é evidente que tal sofrimen-

to não reside na atualidade e a causa não 

é aleatória. Trata-se da atuação da lei de 

causa e efeito em processo restaurativo do 

períspirito destruído em algum dos pon-

tos constitutivos do órgão cerebral.  

A agressão à lei do amor, para Alírio Cer-

queira, em “Saúde Espiritual”, e para a 

benfeitora Joana de Angelis, através da 

psicografia de Divaldo Franco, impele o 

espírito reencarnante às experiências 

terrenas que lhe corrigirão a rota, o que 

necessariamente far-se-á pelo sofrimento 

da deficiência congênita que levará a re-

construção do ser. León Dennis esclarece 

que “[...] não há fatalidade. É o homem, 

por sua própria vontade, quem forja as 

próprias cadeias [...] Todo dano causado 

à ordem universal acarreta causas de 

sofrimento e uma reparação necessária 

até que, mediante os cuidados do culpado 

harmonia violada seja restabelecida”(2).  

Nesse diapasão, o Evangelho de Jesus 

aliado à luz da Doutrina Espírita nos ofe-

recem conhecimentos seguros de que a 

vida recomeça no útero e se aperfeiçoa 

com o nascimento, sendo um atentado 

interrompê-la pelos argumentos expostos 

pelo STF. Além de ser um direito funda-

mental do nascituro e uma oportunidade 

de depuração do espírito, a sociedade e a 

família precisam acolher, em regime de 

fraternidade e solidariedade, esses irmãos 

em condições especiais que demandam 

amor, compreensão e espaço terreno pro-

pício à sua evolução moral e espiritual.  

NOTAS 

(1) Não se olvide que a lei de alimentos 

gravídicos surgiu com o propósito de sal-

vaguardar a gestante de alimentos para 

custear e possibilitar sua gestação em 

reconhecimento da importância desse 

momento para a vinda do nascituro como 

pessoa. Outrossim, o nosso sistema jurídi-

co, ECA e art.s 397 e 4º do CC, garante ao 

nascituro o direito alimentar e direitos 

hereditários, reconhecimento de paterni-

dade intra uterina, direito de ter curador, 

etc. 

(2) DENIS, León. O problema do ser, do 

destino e da dor. 1 ed. Rio de Janeiro: 

FEB, 2009, p. 231-232. 

 

Tatiane Gonçalves Miranda Goldhar 

é mãe, advogada, e presidente da Associa-

ção Jurídico Espírita de Sergipe (AJE-

SE). 
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Diante dos vários pedidos de companheiros para contri-
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As únicas regras são: 
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O ano de 2017 começou com a chacina de 

um homem que mata a tiros a ex-esposa, 

o filho e a família dela em Campinas. Com 

o massacre de quase 60 presos em Ma-

naus, com decapitações e esquartejamen-

tos, e 31 em Boa Vista, com o mesmo nível 

de brutalidade. São motivos para que es-

píritas reflitam, se reúnam e discutam 

como a sociedade no século 21 ainda pre-

sencia violências tão brutais. É um debate 

complexo, profundo, que requer esforço e 

estudo. E pessoas dispostas a aprender e 

contribuir com seus conhecimentos, além 

dos contidos em livros da doutrina.  

Mas ainda há um grupo de número repre-

sentativo no espiritismo que prefere o 

simplismo, que acredita numa causa úni-

ca para concluir, pior, justificar barbáries 

humanas: o carma das vítimas. 

Inacreditável? Se não quer se dar ao tra-

balho de ir a um centro conferir, basta 

entrar em alguma página de discussões 

espíritas e gerar a polêmica. Não vai faltar 

quem defenda que os mortos tinham dívi-

das de vidas passadas, precisavam pagá-

las e o destino tinha de ser cumprido. 

Uma visão não muito distante do inferno 

e do purgatório católicos. Quem peca tem 

que pagar. 

Considerar os fatores sociais que levaram 

a tais crimes, pra quê? Tem-se a lei do 

retorno como fator único. Levar em conta 

a carta machista deixada pelo agressor de 

Campinas, que tem oprimido e assassina-

do mulheres por milênios, pra quê? Tem-

se a lei do retorno. Informar-se e pensar 

sobre o sistema penal brasileiro, que é 

uma máquina de triturar pessoas e não 

cumpre sua missão de recuperar e reinse-

rir, pra quê? De novo, a lei do retorno. 

Tinha de ser assim. Foi determinado. O 

sofrimento era necessário. 

Jogar tragédias e matanças na conta do 

carma é bem mais fácil. Satisfaz. Não se 

precisa sair da zona de conforto e se iden-

tificar como um dos que perpetuam uma 

sociedade hostil e toda montada em uma 

estrutura de opressões. Melhor negar os 

privilégios, melhor negar as injustiças, 

melhor atribuir as desigualdades e as vio-

lências às vítimas, culpando-as por elas. 

Culpando-as, é mais fácil se livrar do es-

pelho. De se rever e se reconhecer como 

tijolo e argamassa de um sistema formata-

do para que alguns ganhem mais e outros 

menos. E que os que ganham mais im-

plantam ideologias, inclusive religiosas, 

para justificarem suas vantagens e rique-

zas, se imunizando de questionamentos. É 

assim porque é a vontade divina, tem me-

recimento, foi por vidas passadas de bon-

dade e virtudes. Quem não tem mesma 

sorte, está em uma encarnação para ex-

purgar seus erros. 

Até quando as encarnações serão vistas 

como sentenças penais? Até quando a lei 

do retorno será um eufemismo para pur-

gar pecados? Até quando irá violentar as 

vítimas pela segunda vez? Sejamos fran-

cos e sem amaciante: a lei do retorno é 

um suborno e uma ameaça. Seja bom e 

ganhe um prêmio. Seja mau e aguente o 

CHEGA DE USAR O CARMA PARA CULPAR AS VÍTIMAS 
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castigo. Ponha o perfume que quiser, 

faça o drible que fizer, mas é esse o 

sentido. Não muito diferente da ca-

tólica chantagem: menino bonzinho 

e obediente vai pro céu, já menino 

treloso e mal educado o diabo leva. 

Espíritas têm uma função nessa en-

carnação: transformar o mundo e 

torná-lo melhor. Ao menos tentar. 

Não se muda realidades com carida-

de. Ela é apenas emergencial, pois a 

fome e o frio não esperam. Porém, as 

castas e desigualdades permanecem. 

Muda-se com justiça social, que me-

xe no status quo, abala as regalias, 

abre oportunidades de ascensão a 

quem carece delas, traz equidade e 

mais sonhos. 

Espíritas que têm resposta para tudo 

baseados em leis cármicas se afastam das 

ciências e das reflexões objetivas. Caem 

na fantasia, no mais do mesmo, na inutili-

dade. Caso de uma médica no Mato Gros-

so que deixou de atender uma menina 

estuprada porque diagnosticou a violência 

como saldo de outra encarnação e não 

quis se meter. 

É esse o espiritismo produtivo? O que 

imagina um plano espiritual repleto de 

carrascos, que vão tangendo os apenados 

para um matadouro onde um atirador ou 

um homem-bomba, que deve ter sido 

carmicamente escolhido para tal missão, 

dar cabo de suas vidas. Os irmãos espiri-

tuais já viram cúmplices do crime. E o 

assassino já ingressa na fila dos com altas 

dívidas a pagar, que será no futuro imola-

do por outro, que no futuro... um ciclo de 

crueldades infinito. 

É essa ideia que se tem de um plano mais 

evoluído? Se aqui na Terra já se aplica e se 

pensa em penas alternativas, em consci-

entizar infratores, fazê-los ter noção do 

seu erro e danos causados, os irmãos espi-

rituais ainda obedecem a Lei de Talião? 

Está na hora de menos certezas e mais 

pesquisas. Dúvidas não fazem mal. Pelo 

contrário, é o que levam a buscar a verda-

de. Diante de casos tão difíceis como cha-

cinas, massacres, agressões tão dramáti-

cas, em nada envergonha dizer: “não sei”. 

Há fatos que fogem do controle. Nem tu-

do guias e entidades podem resolver e 

conter. Não são infalíveis. Assim como 

nós, aprendem constantemente. E uma de 

nossas funções é justamente 

viver novas experiências e sensa-

ções, e absorver informações 

para que o imenso hardware 

espiritual seja alimentado. 

A Terra não é uma latrina para 

largarmos secreções de alma. É 

bem mais. É um plano tão valio-

so quanto qualquer outro, com 

milhares de imperfeições sem 

dúvida, que precisa de esforço 

individual e coletivo para ser 

aprimorado, e não limitado a 

uma via-crúcis passageira pelo 

simplismo intelectual que insiste 

em ser repetido. 

 

Miguel Rios é Jornalista. 
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Conforme indiretamente sugerido por um 

leitor, vamos inaugurar a nova coluna de 

Resenhas com o livro Aconteceu na casa 

espírita, publicado em 2014 pela editora 

Allan Kardec, ditado pelo espírito Nora e 

psicografado por Emanuel Cristiano. Por 

mais que a obra suscite algumas reflexões, 

ela veicula, em síntese, a velha e perigosa 

metanarrativa da falsa humildade, dentro 

de uma ideologia próxima à do cristianis-

mo medieval, muito aceita em alguns 

meios espíritas, que vê com maus olhos 

toda busca por aprimoramento e que con-

testa, principalmente, os questionamen-

tos e as experimentações, tomados como 

“modismos”.  

A trama da obra é a história-padrão: há 

um centro espírita onde tudo está indo 

muito bem, das atividades administrati-

vas às reuniões assistenciais, de estudos e 

mediúnicas e, por isso, chama a atenção 

dos “irmãos das sombras”, os quais plane-

jam um ataque feroz contra o centro, a 

partir de seus colaboradores. Dentro do 

“programa das trevas”, a atuação deles se 

daria “na surdina”, 

 

“[...] no campo dos sentimentos, sugerin-

do pensamentos, estimulando as irrita-

ções, o ciúme, a fofoca, a indignação, os 

melindres, a disputa de cargos, funções, 

tarefas etc. Temos aí um vasto campo de 

atuação junto às inferioridades huma-

nas. [...] Eles é que, de tempos em tem-

pos, abrem brechas, nós apenas aprovei-

tamos os deslizes e descuidos dos ‘ilustres 

seguidores de Jesus’.” (p. 18/19) 

 

Até aí, nada de novo. Assim também fun-

ciona no plano material. E quem lida com 

mediunidade sabe que tais ataques po-

dem acontecer contra qualquer grupo 

coeso num bom ideal, pois um grupo dis-

perso acabará por si mesmo. O que sur-

preende, no entanto, é o modo como a 

espiritualidade enfrenta a situação, defen-

dendo sutilmente uma ideia de espiritis-

mo que só o apequena. Para não ser exa-

ustivo, elenquei poucas passagens que 

demonstram a necessidade dos autores, 

sob o discurso da humildade e da fraterni-

dade, rechaçarem qualquer forma de diá-

logo do espiritismo com o mundo. 

Inicialmente, os orientadores desencarna-

dos, em vez de se usarem logo da mediu-

nidade, já que a reunião mediúnica era 

tão positiva e cuja mensagem clara e pre-

cisa atingiria maior número de interessa-

dos, preferiram alertar os administrado-

res encarnados pelo caminho mais peno-

so: durante o sono físico. Daí, em certo 

momento, o “orientador espiritual” diz a 

um dos administradores: 

 

“Uma das armas que os inimigos da paz 

certamente utilizarão, serão os modis-

mos. Haverão de explorar todos os tipos 

de crenças populares, agitando ondas de 

novidades ‘doutrinárias’. 

Todos aqueles que não estiverem firmes 

doutrinariamente poderão ser levados de 

roldão e não estranharemos se [...] hou-

RESENHA 
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ver certa evasão, por verificarem a im-

possibilidade da aceitação das idéias 

antidoutrinárias. [...] 

Não faltarão os desejosos em imprimir 

mudanças na estrutura doutrinária, tra-

zendo conceitos novos, nomenclaturas 

empoladas, para definir o já definido. 

[...] 

Se te pedimos firmeza na defesa da pure-

za doutrinária, também te solicitamos 

disposição e fraternidade no esclareci-

mento dos futuros modismos, compreen-

dendo as mentes invigilantes, o orgulho e 

a vaidade sobreexcitados. [...] 

É provável que o método que te foi inspi-

rado, para a elaboração dos cursos siste-

matizados, seja considerado, por alguns, 

ultrapassado; talvez, vozes eruditas bra-

dem que a modernidade exige considera-

ções científicas aprofundadas, atualiza-

ção do pensamento kardequiano, que 

tuas diretrizes, no campo das aulas, não 

suprem mais as expectativas dos alunos. 

Diante disto, tua postura deverá ser a do 

companheiro que se colocará à disposi-

ção para a revisão do trabalho, do méto-

do, da técnica, sem contudo mudar os 

objetivos; aceitarás somente o que for 

razoável, lógico, e o que estiver em condi-

ções de ser implantado e assimilado pela 

maioria [...]. 

Evita as empolgações, continua com teu 

trabalho discreto, sem grandes preten-

sões. E se porventura os “doutores” em 

Espiritismo te solicitarem alterações 

drásticas, propondo implantações de 

novas idéias, acolhe-os com simpatia, 

respeitando-lhes o modo de pensar, es-

clarecendo-os quanto possível, sem con-

tudo incorporar, nas atividades desta 

Casa, o que não esteja em absoluto acor-

do com as obras básicas. Lembrando que 

o estudo doutrinário, no Centro Espírita, 

deve envolver todos os níveis de compre-

ensão humana, evitando-se ao máximo a 

valorização e a evidência daqueles que 

dispõem de maiores recursos intelectu-

ais. Estes deverão utilizar sua bagagem 

para ajudar os menos favorecidos no 

campo do intelecto a compreenderem 

mais e melhor nossa Santa Doutrina. 

[...]” (p. 26/27) 

 

Lendo isso, parece que o mesmo medo 

que os medievais tinham da possessão 

alguns espíritas o têm da ciência e da filo-

sofia. É quase alérgico. É claro que há 

muita vaidade no ambiente acadêmico, e 

que o conhecimento ali produzido é às 

vezes estéril ou difícil de ser alcançado. 

Mas também há muitos avanços e contri-

buições que podem ser apropriados ou 

cujo entendimento pode exigir um pouco 

mais de atenção, leitura ou estudos espe-

cializados, um custo que a maioria, em 

regra, não gosta e nem quer assumir.  

Porém, o “espírito orientador” dá a enten-

der que o espiritismo basta a si mesmo. E, 

então, para que saber o que há de mais 

avançado na psicologia? Para que dialo-

gar com as ciências sociais sobre os pro-

blemas da sociedade atual? Para que tra-

zer as reflexões da filosofia contemporâ-

nea (pós-Kardec) para o espiritismo? Afi-

nal, para ele, tudo isso são “modismos” de 

“mentes invigilantes” de orgulho e vaida-

de sobre-excitados, que o administrador 

deverá recusar com “disposição e frater-

nidade” em nome da “pureza doutriná-

ria”. E cita Kardec, que tanto dialogou 

com a ciência e a filosofia de seu tempo, 

para justificar que não devemos dialogar 

com a ciência e a filosofia do nosso tem-

po.  

Por óbvio, uma coisa é tornar o conheci-

mento em algo hermético e fonte de poder 

de um pequeno grupo. Outra coisa é achar 

que a busca de conhecimento é pernicio-

sa, como o fez o “orientador espiritual”.  

Além disso, adjetivações como “‘Santa’ 

Doutrina” só servem para dar ares de 

autoridade ao que é dito pelo espírito. 

Espiritismo não é santo. É uma ciência e 

uma filosofia cercado de ciências e filoso-

fias por todos os lados, devendo estar 

aberto ao diálogo, ao confronto, à experi-

mentação e, palavra amaldiçoada por 

muitos, à atualização (o que não significa 

que desaparecerá do mundo!). 

Aliás, é curioso notar que os que clamam 
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 pela “pureza doutrinária” defendem, no 

fundo, a sua própria visão do que seja 

essa pureza. E, então, medem o espiritis-

mo alheio a partir de si mesmos, sendo 

incapazes de reconhecer que toda leitura 

do espiritismo, ou qualquer outra filoso-

fia, já é uma atividade interpretativa que 

diz respeito ao que somos como um to-

do, desde aspectos subjetivos 

(psicológicos e intelectuais) a aspectos 

objetivos (dos horizontes morais, ideoló-

gicos, históricos e sociais em que vive-

mos).  

Portanto, qual o problema de o espiritis-

mo dialogar com o mundo? Certamente 

não é o elencado pelo “orientador”, de o 

espiritismo ser fácil de ser entendido. O 

problema é o medo de perder o poder 

por parte de alguns que acham que só 

neles está não somente o espiritismo, 

mas a própria verdade. Por isso, preci-

sam tutelar as pessoas, tratá-las como 

crianças, criando e defendendo um espa-

ço onde só suas visões do mundo te-

nham sentido e acreditando que só neles 

está a compreensão global do espiritis-

mo.  

Por isso não ser debatido, o resultado é 

que o mercado editorial e de eventos 

espíritas está cheio de pessoas que falam 

e escrevem sobre o que não sabem, não 

dominam e não entendem, e temem ser 

confrontados por quem sabe, domina e 

entende. Aliás, com as devidas exceções, 

o que não falta é “achismo” de médico 

falando de justiça e ética, jurista falando 

de saúde e de história, professor falando 

de psicologia e por aí vai.  

Logo, por mais que seja válida a intenção 

de manter a clareza e a higidez teórica 

do espiritismo, a obra defende quem 

ingenuamente quer ter o monopólio 

sobre o que é o espiritismo, e é arrogante 

ao espezinhar as contribuições das de-

mais ciências e filosofias, como se toda a 

verdade estivesse no espiritismo.  

Isso fica mais claro na sequência, quan-

do os espíritos “inferiores” começam a 

elencar os sucessos que haviam obtido 

na execução do “plano das trevas”, tendo 

atingido: 

 

“— a responsável pelo atendimento fra-

terno, comprometendo as tarefas nesta 

área; 

— um grupo de fluidoterapia, causando 

desconfiança e concorrência; 

— este agrupamento de socorro espiri-

tual, [...] cujo objetivo é provocar escân-

dalos e [...] fofoca destruidora.” (p. 50) 

 

Até aqui, ok. Apesar de genérico demais, 

isso efetivamente pode ocorrer. O pro-

blema vem na sequência:  

 

“— o afastamento de um entrevistador 

[...] o envolvemos a fim de que julgasse 

fosse preciso melhorar a vida material. 

Fizemos com que se inscrevesse em seu 

terceiro curso universitário. O mundo 

ganhará mais um inútil acadêmico e 

perderá valoroso cooperador do bem. 

— cinco expositores [...] tiveram promo-

ção no emprego, sob nossa influência, 

tendo obrigatoriamente de abandonar 

as tarefas a fim de cumprirem os com-

promissos materiais. 

— três dirigentes de grupos mediúnicos 

pediram licença, atendendo a caprichos 

familiares, fazendo longa viagem [...]. 

— os eruditos espíritas não foram es-

quecidos; com a vaidade sobreexcitada, 

estamos sugerindo que reformulem [...] 

toda a área doutrinária. [...] Desejamos 

fazer com que entrem em confronto com 

a organizada diretoria de doutrina. 

— estamos, ainda, fazendo com que 

modismos de toda ordem apareçam por 

aqui, trazidos pelas pessoas eufóri-

cas;” (p. 50) 

 

Ou seja, a obra coloca a qualificação in-

telectual, a melhoria no emprego, via-

gens com familiares, sugestões para as 

atividades do centro, etc., como ação da 

obsessão, e não como momentos impor-

tantes para o nosso crescimento pessoal, 

que nos permitem reinterpretar a vida e 

o próprio espiritismo de um modo mais 

abrangente e interessante, inclusive, 

como forma de ajudar ainda melhor a si 

mesmo e aos demais.  

Depois de novamente elencar questões 

genéricas, a narrativa retoma pontos 

controversos: 
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“— no pequeno coral, inspiramo-lhes mú-

sicas mais agitadas, fazendo com que se 

oponham à direção da Casa [...]. Sugeri-

mo-lhes outros ritmos a fim de atordoar-

lhes e confundir-lhes o pensamento. O 

regente, praticamente um dos nossos, 

tendo levado “sua” idéia à direção doutri-

nária e esta, obviamente, solicitando a 

retomada do trabalho com músicas que 

elevem a criatura humana, [...] fez com 

que o condutor das vozes espíritas se irri-

tasse, quase desistindo das tarefas. 

— ainda temos o grupo de teatro que cer-

tamente nos atenderá às mesmas solicita-

ções, melindrando-se certamente quando 

a pureza doutrinária lhes solicitar evitar 

[...] a propagação de obras não espíritas. 

— temos procurado, diante dos agrupa-

mentos de estudos, estimular os contesta-

dores natos, fazendo com que estejam 

especialmente alterados, conseguindo, 

com isso, atrapalhar vários participan-

tes.” (p. 50/51) 

 

Logo, a obra também questiona toda ten-

tativa de sair de um padrão estético, como 

se fosse obsceno cantar um samba de Car-

tola, Noel Rosa ou Tom Jobim, ou recitar 

um poema de Carlos Drummond de An-

drade ou Manoel Bandeira, ou encenar 

obras como Os miseráveis, de Victor Hu-

go, ou Irmãos Karamázov, de Fiódor Dos-

toievski, todos autores “não espíritas”. Se 

há muita produção boa no movimento 

espírita, a obra quer induzir não somente à 

ideia de que só no espiritismo há algo de 

bom ou de válido, mas quer fechá-lo em si 

mesmo, tornando-o opaco ao mundo que o 

rodeia. Na verdade, a intenção é fazer que 

os espíritas tenham medo de experimentar 

e se fechem em si mesmos, impondo ao 

espiritismo um tipo de paralisia autofági-

ca, em que, não podendo dialogar com o 

seu tempo, a alternativa será exaurir o já 

exaurido.   

Com essas poucas citações fica evidente o 

intento da obra em querer matar o espiri-

tismo de asfixia, invocando o medo que já 

existe em alguns espíritas contra o diferen-

te, conclamando à tutela das pessoas, fa-

zendo-as necessitadas de um “professor”, 

um “guru”, e tomando todas as propostas 

que fujam das idéias-padrão do que seja 

uma casa espírita invariavelmente como 

abominações das trevas. 

Para finalizar, há os famosos avisos espiri-

tuais por meio do sono. Um dos dirigentes 

encarnados do centro pediu para lembra 

das advertências dadas pelo orientador do 

grupo. No entanto, este respondeu:  

 

“— Não será possível, meu amigo. Lem-

bra-te: nada de privilégios. Porém, guar-

darás a sensação de que algo desagradá-

vel está para acontecer, além de uma 

imagem simbólica, de uma grande casa 

com imensas rachaduras. Este simbolis-

mo será gravado em tua memória física, 

para que te sirva de alerta sobre as possí-

veis infiltrações produzidas pelas fendas 

da invigilância humana. Isso bastará 

para que te coloques em guarda, aplican-

do, como meio de defesa, os preceitos cris-

tãos.” (p. 25) 

 

Na boa. Não basta estar encarnado num 

planeta de provas e expiações, sem se re-

cordar das existências anteriores, sem 

saber qual é realmente sua programação, 

ser colocado nas mais complicadas e an-

gustiantes situações, e estar rodeado de 

encarnados com má-vontade e desencar-

nados que querem lhe fazer o mal. Quando 

chega a ajuda, ela vem cifrada num sonho 

cheio de imagens que você deve decodificá

-las corretamente. E se vencer, o mérito 

não é basicamente seu, pois você recebeu 

uma mãozinha. Mas, se falhar, a culpa é 

inteiramente sua 

que, aconselhado 

a fazer X, delibe-

radamente esco-

lheu fazer Y.  

Por mais que a 

parte moral de “O 

livro dos espíri-

tos” enfatize a 

necessidade de 

realizarmos julga-

mentos morais 

mais adequados, 

essa situação sempre me pareceu despro-

positada pelo fato de que se você quiser 

ajudar um amigo em dificuldade, você 

falará aberta e especificamente para ele o 

que está acontecendo, e não ficará usando 

imagens abstratas, conceitos genéricos, 

etc., pois sabe que isso poderá prejudicar 

mais. 

Claro que há a interação entre encarnados 

e desencarnados durante o sono físico, 

momento em que orientações e esclareci-

mentos (bons ou maus) são transmitidos. 

Mas a obra se utiliza sutilmente desse re-

curso para dificultar mais a situação e de-

sencorajar os encarnados e leitores a ques-

tionarem os espíritos nas reuniões mediú-

nicas, fazendo-os crer que situações graves 

serão resolvidas com imagens genéricas e 

durante o sono físico, e suscitando ainda 

mais dúvidas e angústias em quem quer 

fazer algo bom. 

Portanto, a obra tem o mérito de nos re-

lembrar das movimentações da espirituali-

dade e sua influência em nossas vidas, e da 

necessidade de analisarmos tudo o que 

chega a nós. Mas, no fundo, não passa de 

mais uma tentativa de manter o status quo 

de um movimento espírita (novamente, 

com as devidas exceções!) que há algum 

tempo tem deixado de dialogar com o fe-

nômeno humano e social para discutir não 

somente o sexo dos anjos, mas que tem 

defendido, por ação ou omissão, explícita 

ou implicitamente, o reacionarismo, a vio-

lência e a opressão. 
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