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Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita@gmail.com 

QUADRINHOS 

“” 
NOTA 10 NOTA 0 

Para a indústria de alimentos, que 

ainda consegue nos surpreender com 

todo tipo de mecanismos para maxi-

mizar seus lucros em detrimento da 

saúde dos consumidores. Desta vez, a 

indústria da carne, por uma operação 

que flagrou os principais frigoríficos 

em várias fraudes e adulterações dos 

alimentos vendidos. 

  ANO III— Março de 2017 

Para a paralisação nacional contra a 

reforma da previdência. No último 

dia 15 de março, centenas de cidades 

protestaram contra a reforma  que 

pretende elevar a contribuição previ-

denciária para 49 anos.   

“Tem caixa dois, caixa 

doois e caixa dooois” 
Presidente da comissão especial da reforma política na Câmara, Lúcio Vi-

eira Lima (PMDB-BA), irmão de Geddel Vieira Lima,  que defende aberta-

mente a existência de vários tipos de caixa dois.  
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Mensagens de Leitores 

Edição n°26—Fevereiro de 2017 

5.340 seguidores na página 
38.649 pessoas alcançadas 
2,1 curtidas em publicação 
269 compartilhamentos 

PRECONCEITO MATA 

Comentários à publicação Comentários ao Crítica ao Vivo 

O preconceito, seu ou alheio, mata. Nesta edição, prestamos nossas homenagens à Dandara dos Santos, espanca-

da e assassinada brutalmente por várias pessoas, no dia 15.02.2017, no Ceará, pelo simples fato de ser travesti. Se 

Jesus estivesse aqui, sabemos exatamente o que ele teria feito e do lado de quem ele teria ficado... Aos espíritas, 

que afirmam ser herdeiros do cristianismo primitivo, cabe, no mínimo, a indignação. Fique com Deus, Dandara, e 

tenha misericórdia de nossa ignorância. 

Iran Damasceno Pinheiro Importante iniciativa para que o movimento espírita 

possa avançar em estudos, percebendo as necessidades de ampliação, atualização e 

continuidade da codificação. Nada está fechado e muito ainda faremos, principalmente 

no campo educacional. Precisamos de uma visão mais crítica mesmo  

Cássio Drumond ·Iniciativa brilhante. Parabéns aos idealizadores. Conteúdo inte-

ressante e riquíssimo.  

Maria Margarida Saraiva Ferrão Eu concordo com vcs, atualizar não é descartar , 

as obras por Allan Kardec codificadas, mas sim estudada mais, porque conforme, a hu-

manidade avança moralmente, consegue entender melhor e com muito mais clareza os 

ensinos universal dos Espíritos. A doutrina Espirita é sempre atual por isso é abrangen-

te e sua compreensão é gradativa, somos nós que precisamos nos atualizar para melhor 

compreende -la.  

Gustavo Torquatto fazem política de esquerda em nome do espiritismo, mesma 

esquerda que quer abortar nossas crianças, uma pena que tem gente que se leva por 

esse jornal, estão criando débito para eles mesmos terem que resgatar, lamentável. 

Kelly Saturno Assim como vc, amigo. "A boca fala do que o coração está cheio."   

Miguel Rios Chegou gente de direita pra ameaçar com lei do retorno e pagamento 

de carma. Esse pessoal só faz algum bem com medo de punição ou por interesse em 

ganhar privilégios em outro plano.  

https://www.facebook.com/damascenopinheiro?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/cassio.drumond?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012071466732&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gustavotqtt?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kelly.saturno.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/miguelitorios?fref=ufi&rc=p
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EDITORIAL 

Em 22.03.2017, 

atropelando os procedimentos dentro da Comissão 

da Reforma Trabalhista, o presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, encaminhou a votação do 

Projeto de Lei 4.302, sendo aprovado e tornando 

válida a terceirização total das relações de trabalho. 

Este PL havia sido inicialmente apresentado em 

1998, ainda no governo de Fernando Henrique Car-

doso. Foi aprovado no Senado em 2002 e, após 15 

anos, revigorada sob os impulsos de uma crise eco-

nômica.  

Sob o discurso truísta da retomada do crescimento 

econômico, da geração de empregos e da segurança 

jurídica, direitos trabalhistas, conquistados ao longo 

de décadas de lutas, serão espezinhados e a relação 

de trabalho precarizada, na medida em que se per-

dem vários direitos e garantias que o trabalhador 

assalariado (ainda) possui.  

Assim, é notório que todos os trabalhadores terceiri-

zados, atualmente, ganham menos e que suas rela-

ções com as empresas prestadoras de serviço são 

sempre de caráter precário, instáveis. E o que era o 

universo de um número considerável, porém menor, 

de trabalhadores, tende a se tornar a realidade da 

maioria. Doravante, o empresário poderá contratar 

trabalhadores terceirizados para exercer a atividade-

fim do negócio. Por exemplo, o vínculo de um médi-

co ou de um enfermeiro com um hospital poderá ser 

mediante terceirização. Ou seja, o médico e o enfer-

meiro não possuem vínculo com o hospital, mas com 

a empresa que terceiriza a mão-de-obra. 

Não restam dúvidas de que a terceirização irá gerar 

um empobrecimento da sociedade brasileira, com 

todas as consequências que isso acarreta.  

Mais uma vez, os interesses do grande capital sobre-

pujam a dignidade humana. Mais uma vez, o orgu-

lho e o egoísmo dão as cartas. Mais uma vez, os for-

tes pisam sobre os fracos. O Legislativo Federal bra-

sileiro, mancomunado com o Executivo e com os 

interesses de grandes empresas, esforçou-se e conse-

guiu tornar a existência material numa fonte ainda 

maior de insegurança. Não precarizou só o trabalho. 

Precarizou a vida. Caminhamos a passos largos para 

enfrentar, no curso prazo, uma realidade de ainda 

maiores dificuldades ainda para os trabalhadores 

brasileiros. 

O espiritismo é uma doutrina que vai muito além de 

“reforma íntima”. Sua pauta é essencialmente moral 

e política: regenerar pessoas que, por sua vez, rege-

nerem a sociedade, onde haja lugar para todos, onde 

se compartilhe os bens da vida, onde os fortes lutem 

pelos fracos e onde a vida não se resuma a buscas 

econômicas. O espírita deveria estar cientes disso: 

da necessidade de se opor a toda afronta a direitos e 

qualquer forma de precarização da vida.  

Apesar de muitos ainda pensarem que Kardec e os 

espíritos tenham dado todas as respostas e exaurido 

todos os assuntos, a crítica espírita da sociedade é 

uma tarefa interminável.  

Enquanto vivermos moralmente confortáveis diante 

das contradições de um mundo de provas e expia-

ções, todo pensamento crítico deverá ser a essência 

daqueles que querem fazer o melhor. E, para nós, o 

espiritismo continuará a ser uma fonte de esperan-

ças concretas e de alternativas viáveis, desde que ele 

seja lido em seu caráter intrinsecamente transfor-

mador e propositivo, que rompe com o paradigma 

da matéria e nos abre para o paradigma do espírito, 

com toda a profundidade e repercussão que isso 

acarreta.  

Desse modo, a MATÉRIA DE CAPA é de autoria do 

professor e historiador Fausto Nogueira que traz 

relevantes informações, frutos de pesquisas históri-

cas, sobre o ativismo político e social dos primeiros 

espíritas brasileiros, como Anália Franco, Cairbar 

Schutel e Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, os 

quais denunciavam a miséria, a exploração e regi-

mes ditatoriais. 

O PONTO DE VISTA é de nosso querido colabora-

dor Miguel Rios que, sempre direto e didático, pro-

blematiza a famosa carteirada espírita. A coluna 

CRÍTICA LIVRE reproduz um artigo enviado pela 

nossa leitora Adriana Jaeger Santos, trazendo refle-

xões importantes sobre a Reforma da Previdência, o 

espiritismo e o papel do espírita diante de temas 

políticos e sociais. A reforma da previdência também 

é o tema da OPINIÃO DO EDITOR. Por fim, Rapha-

el Faé é o autor da RESENHA deste mês, que apre-

senta uma análise da obra “Para entender Allan Kar-

dec”, de Dora Incontri.  

Tenham uma excelente leitura,  

Abraços 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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  MATÉRIA DE CAPA 

A IMPRENSA ESPÍRITA E AS  
QUESTÕES POLÍTICAS E SOCIAIS 

 
"Nobres Damas da Caridade, somos discípulos de Jesus, o republicano, o socialista, o amigo dos pobres; portanto não pode-
mos pensar de outra maneira" (Batuíra. Verdade e Luz, n. 376, ano XVI, 31/01/1906, p. 14.). 

O espiritismo no Brasil se desenvolveu a 

partir de um longo processo no qual dis-

putou espaço com outras religiões no in-

terior do campo religioso brasileiro. Nesse 

sentido, é fundamental perceber a experi-

ência dos pioneiros, dos primeiros agen-

tes, intelectuais e instituições espíritas 

que, em um ambiente repleto de precon-

ceitos e de uma religião dominante avessa 

a outras doutrinas, procuraram construir 

suas interpretações e atuações no espaço 

público brasileiro. 

No que se refere ao espiritismo em São 

Paulo, os espíritas costumam se lembrar 

de personalidades importantes, como 

Anália Franco (1853-1919), Antônio Gon-

çalves da Silva Batuíra (1839-1909) e 

Cairbar Schutel (1868-1938) que lutaram 

pela disseminação da doutrina em São 

Paulo entre o final do século XIX e início 

do XX; mas desconhecem de forma mais 

profunda as práticas e o pensamento des-

tes espíritas. 

Nesse sentido, a primeira coisa a se desta-

car é que eles, como tantos outros, foram 

intelectuais que se engajaram na discus-

são das principais questões sociais e polí-

ticas que pertenciam ao quadro histórico 

no qual viveram: a abolição da escravidão, 

a defesa da república, a falta de democra-

cia na época, a candente questão social, os 

arcaísmos existentes na sociedade, a laici-

dade, os direitos das mulheres, o ensino 

público obrigatório.  

Partindo do pressuposto de que o espiri-

tismo é uma doutrina universalista, não 

havia interditos na produção desses im-

portantes agentes. Sem deixar de lado a 

caridade, pois eles viveram intensamente 

a compaixão para com os sofredores, en-

tendiam que esses sofredores não eram 

apenas os doentes físicos ou obsidiados, 

mas também aqueles que eram explora-

dos, ou os indivíduos sem direitos políti-

cos e sociais. Tiveram, portanto, um enga-

jamento político e social na sua época. 

Ao lermos os periódicos produzidos por 

esses intelectuais, percebemos que eles se 

engajavam nessas questões de diferentes 

formas. Eles defendiam um sistema polí-

tico calcado em princípios republicanos e 

democráticos, defendendo a renovação 

dos procedimentos políticos, jurídicos e 

administrativos ancorados no regime de 

igualdade perante a lei. Os privilégios 

sociais e arbitrariedades governamentais 

eram constantemente denunciadas. Os 

espíritas criticavam regimes políticos ins-

pirados no autoritarismo, e nos anos 

1920, as críticas eram intensas ao fascis-

mo italiano. 

Cairbar Schutel, por exemplo, se empe-

nhou em trazer à baila a relação entre 

espiritismo e política, conclamando os 

leitores de seu periódico, O Clarim, a se 

posicionarem em relação às eleições e às 

lutas políticas do Brasil da época (O Cla-

rim, 1908, edições de janeiro a março). 

Em um clima de livre pensamento, publi-

cou diversas contribuições, mesmo textos 

divergentes; a maioria dos articulistas que 

enviaram as suas contribuições ao jornal 

defendia a ideia de que os espíritas deve-

riam participar mais efetivamente das 

questões políticas da sua sociedade, recu-

sando qualquer forma de passividade 

nesse assunto. 

Desde os primeiros periódicos aparecia a 

preocupação em analisar as consequên-

cias políticas e sociais do espiritismo. No 

artigo “O Espiritismo e a Democracia”, 

publicado na revista Espiritualismo Expe-

rimental, um dos primeiros periódicos 

espíritas paulistas, em 1888, o autor de-
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fende que os governos e instituições polí-

ticas interferiam no desenvolvimento 

moral dos homens, o que deveria desper-

tar o interesse dos espíritas no assunto, 

pois uma de suas funções era a elevação 

moral e intelectual da sociedade, além da 

emancipação dos povos. A defesa de prin-

cípios democráticos se relacionava, por-

tanto, com as consequências morais do 

espiritismo. Ele defendia que homens 

como Kardec e Victor Hugo já haviam 

empunhado a bandeira espírita de eman-

cipação dos povos e Jesus havia sido ini-

migo da escravidão humana. Os espíritas 

cristãos deveriam ser, assim, os agentes 

de emancipação da sociedade, em todas 

as esferas, não apenas a religiosa. 

Em outro artigo, “A Emancipação da Hu-

manidade”, seu autor observa que 

Jesus ensinava a 

fraternidade humana, o perdão das injú-

rias, o desprezo das riquezas do mundo, a 

igualdade de direitos e de deveres, o rei-

nado da justiça, e a necessidade de levar 

conforto aos párias da sociedade. Além 

disso, o movimento socialista da época 

teria se baseado nesse código divino, en-

quanto que o espiritismo se coadunava 

com aquele, visto que também combatia a 

existência de famintos na sociedade (O 

Mundo Occulto, n. 10, ano I, 15/06/1905, 

p. 2-3). 

Ao abordar o cristianismo, os intelectuais 

espíritas costumavam interpretá-lo a par-

tir do seu potencial transformador, rein-

terpretando a história de Jesus presente 

na Bíblia como um revolucionário, inimi-

go de todas as formas de escravidão hu-

mana, cuja essência tinha sido assumida 

pelo espiritismo, na vanguarda da liberta-

ção humana nos tempos modernos. Nesse 

processo, a doutrina demandava por seres 

humanos imbuídos de um 

espírito de liberdade e auto-

nomia, os únicos capazes 

d e 

reali-

zar o projeto democrático 

com os valores que a doutrina oferece. 

Vale lembrar que Batuíra defendia que o 

espiritismo era portador de princípios 

“sociológicos”, demonstrando que uma de 

suas inquietações relacionava-se com as 

desigualdades sociais existentes e que 

havia preocupação com as condições dos 

trabalhadores. 

A regeneração social era uma temática 

recorrente para os espíritas. Desde o iní-

cio das atividades do periódico Verdade e 

Luz, de Batuíra, surgiram artigos que pro-

curavam demostrar preocupação social e 

que relacionavam o espiritismo ao socia-

lismo. Em seu primeiro número, reprodu-

ziu um artigo de O Reformador sobre a 

questão da regeneração social, vendo com 

bons olhos as lutas sociais dos trabalha-

dores, pois “o movimento das 

classes mais desfavoreci-

das da socie-

dade, a 

at iv i -

dade do 

proletariado 

enfim é um dos 

bons sinais do tempo: os humildes de 

condição já não se preocupam egoistica-

mente só com as necessidades da famí-

lia” (Verdade e Luz, n. 1, ano I, 

25/05/1890, p. 4). 

Esse periódico costumava reproduzir arti-

gos nacionais e estrangeiros que defendi-

am a necessidade de uma reforma que 

não contemplasse apenas o triunfo da 

ciência, da justiça ou de uma nova reli-

gião, mas também incorporasse a trans-



 

                                                                                                                                                                                                                                  7 

 formação social, advogando que todas 

essas questões deviam estar na ordem do 

dia das preocupações espíritas. Nesse 

sentido, lemos a reprodução de um perió-

dico La Unión Espiritista, que afirma que 

o progresso, na visão espírita, também 

consiste em “... abolir o pauperismo, des-

terrar a guerra, estabelecer a equidade 

na distribuição das riquezas e em todas 

as relações sociais, regenerar pelo traba-

lho e pelo ensino, procurar o desenvolvi-

mento físico, afetivo, intelectual das mul-

tidões estender-se à humanidade inteira, 

converter-se em leis positivas e garanti-

doras” (Verdade e Luz, n. 185, ano VIII, 

31/01/1898, p. 3). 

Para a maioria desses intelectuais, era 

nítida a identidade entre princípios cris-

tãos/espíritas e socialistas. Batuíra, que 

havia participado do movimento abolicio-

nista, no grupo de Luís Gama (1838-1882) 

e Antônio Bento (1843-1898), escondendo 

escravos em sua residência, se dedicou a 

publicar em seu periódico Verdade e Luz, 

vários artigos defendendo o socialismo. 

Ele intentou, ainda, edificar um espaço de 

sociabilidade igualitária, o familistério, 

instituição socialista organizada por Jean-

Baptiste André Godin (1817-1888). Nessa 

versão francesa, a instituição hospedara 

famílias de operários, oferecia serviços 

coletivos e representara uma tentativa de 

aplicação das doutrinas socialistas de 

Charles Fourier. Godin era socialista e 

espírita, amigo de Pierre Gaetän Leymarie 

e sua experiência foi considerada por En-

gels como a única inspirada no socialismo 

utópico realizada com sucesso funcionou 

até 1968. 

Por último vale a pena lembrar a atuação 

espírita de Anália Franco, pouco conheci-

da. Além da sua enorme obra educacional, 

em 1908 ela criou, junto com Francisco 

Bastos, o Instituto Espírita Natalício de 

Jesus e um periódico de mesmo nome. 

Seu intuito era o de promover ações em 

prol da edificação de instituições espíritas 

como locais de estudo e pesquisas, com 

sessões teóricas, práticas e criticando os 

centros espíritas da época por se transfor-

marem em igrejas ou “locais de mistifica-

ção” (Natalício de Jesus, n. 41,42, ano III, 

set. out. 1911, p. 127). 

Portanto, ao recuperar esses primeiros 

intelectuais espíritas no espaço público 

paulista, percebemos que eles foram pes-

soas que recusaram qualquer forma de 

conservadorismo político e procuraram se 

aproximar de um projeto que poderia 

realizar na sua completude o ideal de re-

generação da sociedade. Eles não se enga-

jaram apenas em reflexões de cunho dou-

trinário, mas se preocupavam em comba-

ter o pensamento predominante na socie-

dade, ancorado no catolicismo conserva-

dor, de cunho ultramontano e discutiam 

ideários políticos e sociais modernos, de-

mocráticos, liberais e até mesmo socialis-

tas.  

E era nítida a atuação anticlerical dos 

vários agentes, criticando os posiciona-

mentos da Igreja no período. Isso, lem-

bramos novamente, não os afastava da 

promoção de obras assistenciais, com 

atendimento a enfermos, distribuição de 

medicamentos homeopáticos, doações aos 

mais necessitados, fundação de escolas, 

asilos e hospitais, relacionando-se com a 

sociedade paulista de diferentes maneiras. 

Além disso, publicaram jornais, propici-

ando aos espíritas e à sociedade em geral 

o acesso a uma produção editorial diversi-

ficada.  

Seria fundamental para os espíritas atuais 

refletirem um pouco mais sobre a atuação 

desses pioneiros. A participação dos espí-

ritas na sociedade pode ocorrer de múlti-

plas formas, sem se esquecer das contra-

dições sociais que norteiam o nosso tem-

po. 

 

Fausto Henrique G. Nogueira é pro-

fessor de História do IFSP e doutor em 

História Social 



 

                                                                                                                                                                                                                                  8 

PONTO DE VISTA 

OS IMPRESSIONANTES ESTUDIOSOS ESPÍRITAS  

QUE NÃO ESTUDAM 
Atire o primeiro saquinho de campanha 

do quilo quem nunca, no convívio espíri-

ta, ouviu a frase: “Você precisa estudar 

mais”. E fim. A frase, acreditam, que se 

basta por si mesma. Já diz tudo. Explica 

tudo. Mostra como quem a proferiu é es-

tudado, preparado, verdadeira sumidade 

em conhecimentos da doutrina.  

Mas é uma frase que nada diz, nada ensi-

na, nada impulsiona reflexões. Frase que 

não seria proferida por quem realmente 

estuda, seja o que for. É uma barreira. 

Quem estuda tem argumentos, sabe deba-

ter, reflete sobre o que o outro disse. Se 

concorda, ainda complementa com infor-

mações. Se discorda, tenta dissuadir com 

dados, fatos, teorias contundentes.  

“Você precisa estudar mais” é uma trava. 

Uma fuga. Uma tentativa arrogante de se 

empoleirar em um pódio que só a pessoa 

enxerga. A famosa carteirada espírita. 

Uma adaptação do “sabe com quem você 

está falando?” 

 

- Não, meu caro, não sei. Você quem é? 

- Já li Kardec de cabo a rabo. Conheço 

todas as obras. 

- Ok. E como você estudou Kardec? 

- Eu li. Ali estão os princípios da doutri-

na, de acordo com as pregações de Je-

sus... 

 

Não vamos nos alongar mais em tal dis-

curso, que sempre dá em igrejismo, em 

espiritolicismo, em pregação de altar. 

Estudar não é se deslumbrar com as pala-

vras de quem quer que seja. Isso é devorar 

obras de grandes mestres da literatura. O 

que não é ruim, pelo contrário. Mas estu-

dar é questionar, entender conceitos, du-

vidar deles, acrescentar e cruzar informa-

ções de autor X com autor Y. Buscar no-

vas leituras, comparar com a realidade 

que se vive, com suas próprias visões. É 

não ter medo do contraditório. Nem de se 

rever, mudar de ideia e contribuir ao con-

trapor tese e antítese para chegar a uma 

síntese, se for possível. 

Como diz o historiador Leandro Karnal: 

“Estudar não é encontrar o mundo que 

eu concordo, as ideias que apoiam o meu 

universo, autores que confirmam o que 

eu já sei”. Se alguma ciência põe o espiri-

tismo em xeque, é para analisar o que ela 

diz. Se alguém diz que nem só o espiritis-

mo cristão tem valor, pense sobre. Se há 

quem aponte erros nas falas de Kardec, 

contradições nos atos de Jesus, medite. 

“Ah! Mas não tem como apontar equívo-

cos nem em um, nem em outro.” Seu estu-

do, então, jaz em paz aqui. 

Exemplo 1: Kardec tem nítidos pensa-

mentos racistas. “O progresso não foi, 

pois, uniforme em toda a espécie huma-

na; as raças mais inteligentes natural-

mente progrediram mais que as outras, 

sem contar que os Espíritos, recentemen-

te nascidos na vida espiritual, vindo a se 

encarnar sobre a Terra desde que chega-

ram em primeiro lugar, tornam mais 

sensíveis a diferença do progresso. Com 

efeito, seria impossível atribuir a mesma 

antiguidade de criação aos selvagens que 

mal se distinguem dos macacos, que aos 



 

                                                                                                                                                                                                                                  9 

  chineses, e ainda aos europeus civiliza-

dos.” (A Gênese). 

Exemplo 2: Jesus, que saiu quebrando as 

bancas dos vendilhões do templo, em um 

legítimo ataque de fúria, era o cara super-

pacífico, que pregava virar a outra face, 

nunca ser violento, e disposto a dar a Cé-

sar o que é de César por não se preocupar 

com os valores mundanos. 

Chegamos ou não a impasses? Tempo 

para você refletir (5... 4... 3... 2...). Acredi-

to até que necessite de mais tempo. Não é 

fácil derrubar ídolos que nos foram im-

postos como em um pedes-

tal, por um bombar-

deio ideológico de 

perfeição. Autênti-

co  adestramento. 

Nada fácil se 

desc ont r uir . 

Kardec foi um 

homem de 

seu tempo. 

Viveu no século 

19, onde a teoria 

científica da época 

buscava referendar 

o racismo e a escravi-

dão. Daí, ele se influenciou, 

carregou os preconceitos, os divulgou 

como descoberta científica de ponta e os 

usou em suas codificações. Vamos ser 

racistas porque seu rei mandou? 

Jesus tinha contradições por ser de carne, 

sangue e alma. Não dizem que a missão 

dele foi justamente se fazer homem, viver 

e sentir entre os homens? Talvez para nos 

entender. Ganhar vivência. Compreender 

que é dureza. Que aqui embaixo, onde é 

competição e dor, o bicho pega. Que ser 

uma criatura biopsicossocial é se engalfi-

nhar consigo, cotidianamente. E nos ensi-

nar que pacifismo é uma coisa, subservi-

ência é outra. 

Se o espiritismo pretende caminhar ao 

lado da ciência, e cria ídolos intocáveis, 

textos incorrigíveis, ideias inquestioná-

veis, melhor então escolher a pseudociên-

cia como companheira de jornada. É des-

ses tabus que nascem os dogmas. 

Tudo o que a ciência não faz é dogmatizar. 

Tudo o que ela não cria é teorias incontes-

táveis. Fosse assim, o físico e cosmólogo 

britânico Stephen Hawking evitaria ter 

desconfiado de si próprio. Ele desmontou 

sua própria tese de doutorado sobre bura-

cos negros em artigo publicado na revista 

Nature. Basta assistir ao filme A Teoria de 

Tudo, sobre a biografia de Hawking, e ver 

como ele encara seu erro, se livra dos ata-

ques do ego, e reaprende. 

A palavrinha mágica que o espírita precisa 

absorver é “reaprender”. Nada tem de 

vergonhoso. Ao contrário, é quando a 

inteligência se faz presente, quando se 

tem consciência de que o mundo muda, 

que novas informações chegam, que até a 

natureza se altera. 

Arriscando outra palavrinha mágica: 

“ousar”. Levantar temas espinhosos co-

mo suicídio, aborto, poliamor, se despir 

de temores e dar a cara pra bater. Sem 

evitar o rótulo de “espírita de esquerda” 

que vão te colar. Acredite, vão. Se não for 

o de “comunista-esquerdalha-bolivariano-

vermelho-abortista-terrorista que vai des-

truir o espiritismo”. Releve. Bata de fren-

te. Creem que é politizar o espiritismo, 

como se espiritismo não fosse político. 

Qualquer mensagem de Emmanuel, An-

dré Luiz e Joanna de Angelis é política. 

Tem ideologia. Qualquer discurso em 

centro é político. Tem ideologia. Até a 

Coca-Cola faz política em seus comercias. 

A visão de que política se resume a legen-

das partidárias, escolher candidato e digi-

tar voto na urna é bem rasa. Política é 

construir a vida comum, nossa interferên-

cia na vida social, na realidade que nos 

envolve. Quem critica a política no espiri-

tismo já faz política. E com ideologia. 

Quem acredita que estudar o espiritismo é 

memorizar mensagens de caridade e ler 

romances de Zíbia Gasparetto está pronto 

para um debate precário. O espiritismo 

vai além dos livros espíritas. 

Tem que agregar 

a produção 

intelectual ao 

nosso redor. 

Tem que dia-

logar com ela. 

Caso contrá-

rio, sinto infor-

mar, se reduz a 

quase que conto 

de fadas. Gente 

que se aprisiona 

em um universo de ou-

tros planos sem considerar o seu, 

sem ponderá-lo, fazer intercessões, 

como se aqui não fôssemos espíritos em 

produção e evolução. 

A carteirada espírita, esse achaque de 

autoridade, de presunção, demonstra que 

ali a inteligência é indigente. Esgotada. 

Em órbita de um conhecimento e que esse 

conhecimento é vago, baseado em um 

texto único se brincar. Formatada em 

círculos onde ninguém levantou suspeita 

sobre concepção alguma. Se levantou, foi 

interrompido pelo grão-mestre presente. 

Se insistiu, foi convidado a se retirar. A 

verdade está no que foi acertado ali, entre 

aqueles supostos notáveis, como verdade. 

Verdade decorada e não estudada. Se fos-

se estudada, se teria muito cautela em 

carimbar como verdade. 

 

Miguel Rios é jornalista e colunista do 

canal Central 3. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

CRÍTICA LIVRE 

Manifesto de uma espírita em Defesa da Previdência. 

Irmãos de caminhada: “No mundo, tereis aflições”! 
Neste momento, o Brasil atravessa uma 

crise histórica. Não apenas como dizem, 

mas uma crise moral. Dizem os especia-

listas no assunto, que o mundo vive um 

período de “pós-verdade”, do inglês “post

-truth”, onde não importam tantos os 

fatos, mas a opinião pessoal (algo próxi-

mo do “não tenho provas mas tenho con-

vicção”), onde a verdade está sendo 

“relativizada”, e nesse contexto, se formos 

considerar o que o espírito Erasto nos 

advertiu no Livro dos Médiuns, item 230, 

cap. XX, que “Melhor é repelir dez verda-

des do que admitir uma única falsidade”, 

estamos, então, nessa época, numa boa 

enrascada, já que temos a tendência de 

adaptar a verdade às nossas convicções e 

nos ensina o Espiritismo que devemos 

proceder justamente ao contrário. 

Desde a sua “descoberta”, muito daqui se 

levou e muitos aqui foram trazidos, muito 

sangue escoou pelas nossas “matas vir-

gens”. Para cá trouxeram muitos traba-

lhadores, muitos escravos, e coisa que 

nunca faltou no Brasil foi trabalho. Sem-

pre se trabalhou muito aqui, portanto, 

não se diga que aqui falta trabalho, no 

sentido de esforço do nosso povo. 

Não deixemos nos enganar por falsos 

arroubos de moralismos ou de estatísticas 

que podem ser facilmente manipuladas, 

não esquecendo o que nos revela a ques-

tão 795 do Livro dos Espíritos: “Nas épo-

cas de barbaria, são os mais fortes que 

fazem as leis e eles as fizeram para si”. 

Não vou citar especialistas, estudos, enti-

dades que já se manifestaram contra a 

Reforma da Previdência, dizendo que não 

existe “déficit” e mostrando como existe 

um interesse em usar recursos da previ-

dência para cobrir rombos de um sistema 

mal administrado, que sempre vai gerar 

mais rombos e novas perdas de direitos, 

numa espiral insana, que não cabe mais 

num mundo de regeneração. Todo esse 

material está aí, em “nuvem”, ao alcance 

de um clique do google (mas separei al-

guns e coloco no final deste texto, para 

quem se interessar), pois, nessas horas, 

temos que deixar de lado o que é chama-

do pelo psicólogo e prêmio Nobel Daniel 

Kahneman de “cognição preguiço-

sa” (quando as pessoas tendem a ignorar 

fatos, dados e eventos que obriguem o 

cérebro a um esforço adicional) para reu-

nir informações sobre o assunto e evitar 

que um mal maior ocorra, por omissão 

nossa, aos nossos descendentes e àqueles 

que herdarão o Brasil que estaremos dei-

xando em pouco tempo (uma certeza ab-

soluta, independente de qualquer cren-

ça!). 

A proposta da reforma da previdência, na 

prática, vai acabar com a aposentadoria 

do povo brasileiro. Isso se trata da digni-

dade do povo, que, normalmente, quando 

se aposenta, depois de haver contribuído 

para a previdência, tem o direito de se 

aposentar e poder, no popular, “curtir os 

netos”, fazer um trabalho voluntário, seja 

o que for, mas é seu direito, e querem 

excluir essa possibilidade, das gerações 

futuras no Brasil (e nunca é demais lem-

brar, que grande quantidade de Centros 

Espíritas funcionam, basicamente, com 

trabalho voluntário de aposentados!). 

Muitos vão, literalmente, “morrer traba-

lhando”, enquanto outros não consegui-

rão empregos. Se isso fosse para ser uma 

“provação coletiva”, todos estariam nisso 

por ausência de opção, pela contingência 

dos fatos, mas não. Não é falta de opção. 

Os representantes do povo, muito bem 

remunerados e com regras diferenciadas 

de aposentadoria (há também emendas 

no projeto original para continuar com 

esses benefícios), simplesmente não estão 

representando o povo. Assim, cobrar do 

seu representante eleito é legítimo, legal e 

pacífico, além de um ótimo exercício de 

cidadania. Essa é a primeira opção. De-

pois, seu coração, seu discernimento e 

sua consciência vai lhe dizer o que mais 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

você pode fazer. O certo é que há algo que 

pode ser feito e sempre haverá. Lembre o 

ensinamento de Jesus acerca do sábado, 

que o sábado foi feito para o homem e não 

o homem para o sábado, assim, igualmen-

te, as leis são feitas para o homem e não 

o homem para as leis. 

Não havendo nada para ser feito, após sua 

análise sincera, então, a resignação acolhe 

a revolta, mas a resignação não pode ser 

utilizada como mera desculpa para a aco-

modação, nem usada como desculpa 

quando se quer apenas abafar movimen-

tações autênticas das almas, nem utiliza-

da como panacéia para todas as situações 

que exijam ação. Assim, ser acomodado 

não é ser resignado, você precisa ter uma 

dose de sinceridade consigo mesmo. 

Sejamos pacíficos, saibamos acolher a dor 

que nos bate à porta, mas saibamos dife-

renciar a dor necessária da dor voluntária, 

da dor nos que chega para aferir e ensinar 

valores novos da dor que, por prudência, 

pode e deve ser evitada. E como já dizia a 

famosa frase atribuída a Fernando Pes-

soa, “a dor é inevitável, o sofrimento é 

opcional". 

Ser a voz dos que não tem voz é uma das 

missões do verdadeiro cristão, aplicando 

a caridade no sentido amplo, a fraternida-

de acima dos próprios interesses. “Vede 

Jesus”, que nada escreveu, mas não se 

calou nos momentos cruciais, dando voz 

aos desvalidos do mundo e mais que isso, 

dando-lhes, também ouvidos. Ele não 

veio para apoiar os dominadores do mun-

do e suas políticas, dizendo que devería-

mos lhes obedecer os desígnios sendo 

resignados. Não disse dos famintos que 

não deveríamos ajudá-los, 

que não deveríamos 

dar o peixe, mas 

ensiná-los a pescar. 

Ele multiplicou os 

peixes! Sua biogra-

fia é sugestiva. 

Quando ele nos 

pediu para vestir o 

nu e alimentar o fa-

minto falava sobre dignida-

de humana. 

Cada ser humano ainda terá aflições, mas 

que sejam essas que Jesus ensinou a cu-

rar. Não atender ao clamor dos mais sim-

ples, se não é alienação, é falta de alteri-

dade. Inocentes, muitos são como bois 

indo ao matadouro. Não nos enganemos, 

pois a política do mundo ainda não está 

renovada. Para renová-la, precisamos que 

os cristãos que já aprenderam a colher os 

frutos do Evangelho se posicionem contra 

as mesmas opressões que se Jesus se po-

sicionava. “Vede Jesus”!  

E não pense que você, neste mister, será 

aplaudido ou aclamado. Os cristãos pri-

mitivos nos mostraram que é na “chacota 

pública” que as forças de permanência se 

comprazem, mas é nesse enfrentamento 

que renovamos nosso espírito. Críticas e 

intolerância, risos irônicos, foi o que Je-

sus recebeu no derradeiro momento. Não 

pense que isso não seja simbólico e essen-

cial. Quem o apoiava, o fazia em silêncio, 

pelas razões que cada um pode trabalhar 

depois com sua própria consciência. Se 

você quiser saber se está no caminho cer-

to, examine sua consciência (onde está 

escrita a Lei de Deus). Se ela estive limpa 

e seu caminho atual cheio de pedras, ou, 

ocasionalmente, levando pedradas, acre-

dite, você está no caminho certo! 

Essas são as aflições que nos fala Jesus no 

Evangelho de João. Mas não deixe as afli-

ções desnecessárias atingir você ou seu 

irmão, por omissão. Por dever de carida-

de, sempre se informe no limite da 

s u a 

intel i-

gência 

e capacidade e, com isso, faça aquilo que 

melhor lhe parecer pela boa Previdência. 

 

Adriana Jaeger Santos 

Links referidos no texto e que podem ser 

consultados para saber mais (não esqueça 

de espantar o espírito da “cognição pre-

guiçosa”!): 

Eduardo Fagnani: "O 'déficit' da Previ-

dência é uma pós-verdade: 

h t tp s://www.car ta cap i tal . com.br /

politica/eduardo-fagnani-o-deficit-da-

previdencia-e-uma-pos-verdade 

Manifestação da Associação dos 

Magistrados do Brasil: 

http://www.amb.com.br/previdencia/ 

OAB se posiciona contra a Reforma 

da Previdência: 

http://www.correiobraziliense.com.br/

app/noticia/economia/2017/02/03/

internas_economia,570660/oab-se-

p o s i c i o n a - c o n t r a - a - r e f o r m a - d a -

previdencia.shtml 

Conselho Federal de Economia 

(Cofecon) se posiciona contra a Re-

forma da Previdência: 

h t t p : / /

www.investimentosenoticias.com.br/

financas-pessoais/previdencia/cofecon-se

- p o s i c i o n a - c o n t r a - a - r e f o r m a - d a -

previdencia-social 

Reforma da Previdência: Análise da 

https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-fagnani-o-deficit-da-previdencia-e-uma-pos-verdade
https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-fagnani-o-deficit-da-previdencia-e-uma-pos-verdade
https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-fagnani-o-deficit-da-previdencia-e-uma-pos-verdade
http://www.amb.com.br/previdencia/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/03/internas_economia,570660/oab-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/03/internas_economia,570660/oab-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/03/internas_economia,570660/oab-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/03/internas_economia,570660/oab-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/03/internas_economia,570660/oab-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia.shtml
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/previdencia/cofecon-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia-social
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/previdencia/cofecon-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia-social
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/previdencia/cofecon-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia-social
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/previdencia/cofecon-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia-social
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/previdencia/cofecon-se-posiciona-contra-a-reforma-da-previdencia-social


 

                                                                                                                                                                                                                                  

PEC 287/2016: 

h t t p s : / /

f e r n a n d o n o g u e i r a c o s -

ta.wordpress.com/2017/03/12/reforma-da

-previdencia-analise-da-pec-2872016/ 

Carta aberta contra Reforma da Pre-

vidência Social - Frei Fidêncio Van-

boemmel, Província Franciscana da 

Imaculada Conceição do Brasil: 

h t t p : / / w w w . f r a n c i s ca n o s . o r g . b r / ?

p=127971 

Carta Aberta sobre a Reforma da 

Previdência – Conselho Federal da 

OAB (diversas entidades): 

http://s.oab.org.br/arquivos/2017/02/

c a r t a - a b e r t a - s o b r e - a - r e f o r m a - d a -

previdencia-5.PDF 

Ladislau Dowbor > Artigos recebi-

dos > Previdência: reformar para 

excluir? Contribuição técnica ao de-

bate sobre a reforma da previdência 

social brasileira – Brasília: DIEESE/ 

ANFIP; 2017, 48p.: 

http://dowbor.org/2017/02/previdencia-

reformar-para-excluir-contribuicao-

tecnica-ao-debate-sobre-a-reforma-da-

previdencia-social-brasileira-brasilia-

dieese-anfip-2017-48p.html/ 

Livro “A Previdência Social em 2060: as 

inconsistências do modelo de projeção 

atuarial do governo brasileiro”, recém-

lançado pela Associação Nacional dos Au-

ditores Fiscais (Anfip), em parceria com o 

Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e a 

Plataforma Política Social: 

http://plataformapoliticasocial.com.br/wp

-content/uploads/2017/03/Doc-3_final-

redes.pdf 

Dá para confiar nas previsões do governo 

para a Previdência?: 

https://www.cartacapital.com.br/politica/

da-para-confiar-nas-previsoes-do-governo

-para-a-previdencia 

Análise da Seguridade Social 2015: 

h t t p : / / w w w . a n f i p . o r g . b r / d o c /

publicacoes/20161013104353_Analise-da-

S e g u r i d a d e - S o c i a l - 2 0 1 5 _ 1 3 - 1 0 -

2016_Anlise-Seguridade-2015.pdf 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

l e g i s l a t i v a / c o m i s s o e s / c o m i s s o e s -

permanentes/cssf/noticias/arquivos-

noticias-2015/seguridade-social-no-brasil-

e-superavitaria-afirma-anfip 

A crise forjada na Previdencia Soci-

al: 

h t t p : / / o p e r a m u n d i . u o l . c o m . b r /

dia logosdosul/a - far sa-da-cr i se-da-

previdencia-social/23012017/ 

Em tese de Doutorado, pesquisadora de-

nuncia a farsa da crise da Previdência no 

Brasil forjada pelo governo com apoio da 

imprensa: 

http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/

p u b l i c a c o e s / t e s e s / 2 0 0 6 /

a_politica_fiscal_e_a_falsa_crise_da_seg

uraridade_social_brasileira_analise_finan

ceira_do_periodo_1990_2005.pdf 

Justiça determina suspensão de propagan-

da do governo sobre Previdência: 

https://www.cartacapital.com.br/politica/

j u s t i c a - d e t e r m i n a - s u s p e n s a o - d e -

propaganda-do-governo-sobre-previdencia 

Alysson Mascaro: como transformar 

um ser humano injusto em justo? 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .co m / w a t ch ?

v=bHSuxOkr3UI 

Wagner Moura explica a reforma da 

Previdência: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .co m / w a t ch ?

v=S24w13zyI7o 

Reforma quer tornar a Previdência 

em um grande negócio, afirma Re-

quião 

https://www.youtube.com/watch?v=k--

3NIuUh78 

Senador Roberto Requião fala sobre 

a reforma da previdência: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .co m / w a t ch ?

v=7Mpu2FaQZS0 

Consulta à tramitação da PEC 287 : 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

l e g i s l a t i v a / c o m i s s o e s / c o m i s s o e s -

temporarias/especiais/55a-legislatura/pec

-287-16-reforma-da-previdencia 

AO VIVO COM FREI PETRÔNIO: A 

Igreja e a Reforma da Previdência. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .co m / w a t ch ?

v=GcyzFvzHe4w 

Religiosos do Brasil posicionam-se 

contra a reforma da Previdência: 

http://www.franciscanosmapi.org.br/?

p=819 

Igreja Católica confronta a 

“reforma” da Previdência: 

h t t p : / / o u t r a s p a l a v r a s . n e t /

maurolopes/2017/03/16/igreja-catolica-

confronta-a-reforma-da-previdencia/ 

Esperançar contra a reforma da pre-

vidência - Henrique Vieira: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .co m / w a t ch ?

v=rMKw9B980GU 

É um espaço onde você terá total liberdade para escrever so-
bre a relação entre espiritismo e sociedade. 
 
Envie um e-mail para: 

criticaespirita@gmail.com  
com o assunto "Crítica Espírita" e seu texto em anexo. 
 

Contamos com sua participação 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/03/12/reforma-da-previdencia-analise-da-pec-2872016/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/03/12/reforma-da-previdencia-analise-da-pec-2872016/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/03/12/reforma-da-previdencia-analise-da-pec-2872016/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/03/12/reforma-da-previdencia-analise-da-pec-2872016/
http://www.franciscanos.org.br/?p=127971
http://www.franciscanos.org.br/?p=127971
http://www.franciscanos.org.br/?p=127971
http://www.franciscanos.org.br/?p=127971
http://s.oab.org.br/arquivos/2017/02/carta-aberta-sobre-a-reforma-da-previdencia-5.PDF
http://s.oab.org.br/arquivos/2017/02/carta-aberta-sobre-a-reforma-da-previdencia-5.PDF
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OPINIÃO DO EDITOR 

A DERROTA DA PREVIDÊNCIA A DERROTA DA PREVIDÊNCIA 
O atual (des)governo encaminhou ao 

Congresso Nacional a Proposta de Emen-

da à Constituição (PEC) número 

287/2016, que trata da reforma da Previ-

dência que, segundo o governo, seria es-

sencial para equilibrar as contas públicas.  

Pela PEC, haverá a idade mínima de 65 

anos e o mínimo de 25 anos de contribui-

ção para se aposentar, sendo que, para 

receber integralmente, o mínimo de con-

tribuição sobre para 49 anos. A aposenta-

doria por tempo de serviço será extinta. 

Não poderá haver cumulação de benefí-

cios, e vários outros serão afetados, como 

a pensão por morte, que deixará de ser o 

valor integral e reajustado conforme o 

salário mínimo e passará para 50% do 

valor integral, acrescido de 10% por de-

pendente.  

Isso não é de se estranhar de um governo 

ilegítimo e moral e criminalmente com-

prometido, que, junto a um legislativo 

viciado e um judiciário conivente, vem 

cumprindo bem o papel subalterno no 

contexto capitalista e neoliberal mundial, 

em que os países periféricos, como o Bra-

sil, são peças necessárias na exata medida 

para gerar e garantir a riqueza do rico.  

Cumprir bem esse papel significa obser-

var uma pauta que passa, necessariamen-

te: pela precarização dos serviços públi-

cos, como educação, transportes, saúde e 

previdência, forçando as pessoas a recor-

rerem aos produtos disponibilizados pelo 

mercado; pelo rompimento dos laços pú-

blicos de solidariedade, típicos de mode-

los como o do Bem-Estar Social, nova-

mente privatizando as relações sociais; 

pelos embaraços à capacidade produtiva 

com burocracias intermináveis, procedi-

mentos custosos e obscuros e uma infra-

estrutura sempre deficiente e, principal-

mente; pela completa redução da partici-

pação democrática, obstruindo ou neutra-

lizando toda e qualquer forma de partici-

pação popular nos processos decisórios 

importantes. 

Por um lado, é óbvio que a sociedade bra-

sileira está envelhecendo e que o atual 

sistema previdenciário possui suas incon-

gruências e distorções, que devem ser 

realmente corrigidas.  

No entanto, a questão a ser enfrentada é: 

por que a corda sempre tem que arreben-

tar para o lado mais fraco? Se a conta não 

fecha, por que a única alternativa é impor 

somente sobre os trabalhadores, princi-

palmente os mais pobres, o peso para 

sustentar um sistema cuja razão de existir 

é dar dignidade, e não retirá-la? 

Com a reforma, a expectativa do governo 

é de economizar em torno de R$ 680 bi-

lhões de reais até 2027. A pergunta é: 

economizar para quem e para que? Há de 

se destacar que a Previdência integra o 

sistema de Seguridade Social, que engloba 

a Saúde, a Previdência e a Assistência 

Social, sendo custeado por diversas for-

mas de contribuições. Daí, pode ser que 

um desses setores da Seguridade Social 

esteja deficitário (ou seja, necessite de 

mais recursos do que atualmente dispõe), 

mas isso não significa que toda a Seguri-

dade Social tenha sido afetada. Pode fal-

tar dinheiro para a Saúde, mas sobrar 

para a Assistência Social, e vice-versa. E, 

caro/a leitor/a, o sistema da Seguridade 

Social é superavitário, conforme afirma a 

Associação Nacional dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil.  

Nesse sentido, é evidente que o que afun-

da a economia brasileira, e de outros paí-

ses periféricos, são o pagamento de juros 

e amortização da dívida pública (que con-

some praticamente a metade do nosso 

PIB), a incompetência e subserviência 

administrativa (de prefeitos, governado-

res e presidentes) e a corrupção.  

Mas, para além de números e questões de 

geopolítica internacional, a reforma da 
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previdência escancara um problema de 

fundo moral: muitos ainda pensam e 

acreditam que piorar as condições de vi-

da, que dificultar ou impossibilitar o aces-

so aos bens da vida à maioria, que impor 

obrigações somente a certos setores soci-

ais, deixando intacto outros setores já 

normalmente privilegiados, etc., é o me-

lhor a se fazer e que os outros caminhos 

são utópicos demais para serem sequer 

debatidos.  

Ainda acreditamos que devemos viver em 

favor da economia e da política, e não o 

contrário, que economia e política devem 

ser pensadas em favor do ser humano e da 

sociedade. Afinal, o que não faltam são 

alternativas para superar o suposto deficit 

da previdência, assim como a dívida orça-

mentária e o problema de arrecadação, 

que não jogue o peso da solução do pro-

blema somente nas costas de quem já 

possui dificuldades diárias de cumprir 

com suas obrigações: criar o imposto so-

bre grandes fortunas, estabelecer uma 

administração sóbria e espartana dos re-

cursos públicos, impor uma destinação e 

um controle austero e inteligente dos gas-

tos públicos, revogar as isenções a gran-

des empresas, cobrar os grandes devedo-

res da previdência (especialmente as em-

presas doadoras de campanha e da grande 

mídia), acabar com mordomias e privilé-

gios para membros do executivo, do legis-

lativo e do judiciário, fazer uma rigorosa 

auditoria em benefícios previdenciários 

de valores elevados, etc. Mas, tudo isso 

não está na ordem do dia. 

Para nós, do Jornal Crítica Espírita, não 

restam dúvidas de que essa PEC, tal qual 

proposta, é um descalabro moral, uma 

irresponsabilidade para com a nação e um 

crime contra a sociedade brasileira. 

Se a espiritualidade superior coloca a im-

portância do trabalho para o desenvolvi-

mento humano, especialmente de seu 

intelecto, ela também enfatiza que o tra-

balho não é somente ocupação material, 

mas toda ocupação útil (perg. 675), e que 

a necessidade do trabalho corresponde às 

necessidades materiais; quanto menos 

necessidades materiais, menos o trabalho 

será material (perg. 678). Os espíritos 

ainda afirmam que quem abusa de sua 

autoridade, impondo a seus inferiores 

excessivo trabalho é “[...] uma das piores 

ações. Todo aquele que tem o poder de 

mandar é responsável pelo excesso de 

trabalho que imponha a seus inferiores, 

porquanto, assim fazendo, transgride a 

lei de Deus” (perg. 684). E, para finalizar, 

Kardec ainda questiona o que há de fazer 

o velho que precisa trabalhar para viver e 

não pode, sendo respondido que “o forte 

deve trabalhar para o fraco. Não tendo 

este família, a sociedade deve fazer as 

vezes desta. É a lei de caridade” (perg. 

685-a). 

Todos os espíritas conscientes de seus 

deveres e responsabilidades para com a 

construção de uma sociedade regenerada 

deveriam se opor a esse grande absurdo, 

na medida em que, se for aprovado, tere-

mos que continuar a pensar e a agir, por 

uma existência inteira, em torno do traba-

lho e da produção econômica, do consu-

mo e da busca de bem-estar material, 

relegando outras potencialidades para 

segundo plano. Continuaremos a ser so-

mente seres econômicos, e muito pouco 

seres afetivos, intelectuais e espirituais. 

Ainda mais do que na época de Kardec, 

vivemos num tempo em que poderíamos 

avançar rumo a uma sociedade onde nos-

sa identidade não tivesse que ser construí-

da apenas em função do trabalho, mas, ao 

contrário, que o trabalho integrasse um 

dos aspectos de nossa identidade que, 

aliado a outros, nos liberaria para nos 

dedicarmos a outras instâncias de nosso 

aperfeiçoamento intelectual e moral.  

E manobras de cunho econômico e políti-

co, como a presente reforma da Previdên-

cia, só realçam o progressismo do espiri-

tismo diante de um mundo que ainda 

gosta de viver sob a regência da matéria, 

da acumulação material e do consumo, 

das contradições do capitalismo, embala-

dos pelas ilusões e castelos de areia pro-

duzidos pelo egoísmo e pelo orgulho. 

Nesse sentido, qualquer reforma a ser 

promovida por governos transitórios deve 

vir para acabar com privilégios, corrigir 

distorções e melhorar as condições de 

vida dos encarnados. Qualquer tentativa 

fora disso deve ser absolutamente recha-

çada por qualquer que queira o melhor 

para o presente e para as gerações futu-

ras. 

Por fim, em defesa das práticas e dos va-

lores democráticos, a sociedade brasileira 

em geral e o movimento espírita em parti-

cular deveriam exigir a realização de PLE-

BISCITO para todos os assuntos que afe-

tem a vida dos brasileiros, como no pre-

sente caso, uma vez que todo poder ema-

na do povo, e emana de modo concreto, 

não apenas como uma retórica que, até 

agora, só tem servido para manter a socie-

dade brasileira dividida, feudal e de cas-

tas. 

 

Raphael Faé Baptista, editor do Jornal 

Crítica Espírita 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

RESENHA 

Para entender Allan Kardec 
Talvez uma das melhores obras para en-

tender Allan Kardec chama-se, justamen-

te, Para entender Allan Kardec, de Dora 

Incontri, publicado pela Editora Come-

nius, um livro de leitura simples, direta e 

fácil, mas que trata de assuntos espinho-

sos com profundidade filosófica e científi-

ca, e alcança o objetivo a que se propõe: 

desvendar Kardec e a originalidade do 

espiritismo.  

Já de início a autora afirma que “ninguém 

tão mal entendido quanto Kardec. Ape-

sar de ter sido personalidade sem com-

plicações aparentes e ter escrito de forma 

clara e didática, sem ambiguidades” (p. 

15). Segundo ela, as mais variadas formas 

de incompreensões sobre o trabalho de 

Kardec residem, principalmente, no ine-

ditismo da proposta espírita, que não 

cabe nos estreitos limites do misticismo 

das religiões tradicionais, do materialis-

mo das ciências “oficiais” e do hermetis-

mo dos sistemas filosóficos.  

Ao contrário, o espiritismo inaugura uma 

nova forma de conhecer o mundo que 

critica esses modos tradicionais de conhe-

cimento (ciência, filosofia e religião), tor-

nando-os abertamente refratários ao espi-

ritismo.  

Além disso, o espiritismo ainda possui um 

viés essencialmente pedagógico, o que 

também é desvalorizado. Afinal, alguns 

biógrafos até deram a Kardec a qualifica-

ção de médico, o que nunca foi comprova-

do. É como se ser professor não fosse sufi-

ciente para ser respeitado. Aliado a isso, 

soma-se a postura sempre modesta e se-

rena de Kardec, que foge das esquisitices 

num mundo que adora dar holofotes a 

excentricidades. 

Desse modo, delineando a personalidade 

de Kardec como sóbria, austera, firme, 

determinada, porém, acolhedora e cordi-

al, Dora Incontri traça as heranças reen-

carnatórias e teóricas de Kardec, heranças 

que foram fundamentais nos contornos 

que ele imprimiu no espiritismo. 

De acordo com informações que recebera 

dos espíritos, Kardec estava seguro de 

duas encarnações. A primeira como um 

druida, de onde tirou o pseudônimo 

“Allan Kardec”, e a segunda como Jan 

Huss (1369 a 1415), reformador tcheco 

considerado precursor da Reforma Pro-

testante e de Jan Amos Comenius, outro 

grande educador. Em ambas as existên-

cias, as atenções de Kardec estavam volta-

das para a área dos problemas humanos 

e, principalmente, educacionais.  

Com essa herança reencarnatória, Kardec 

ainda sofreu fortes influências na área da 

educação em sua existência como Rivail, 

especialmente a de Pestalozzi, que inau-

gurou novas metodologias pedagógicas e 

formas de ensinar que enfatizava a liber-

dade de pensamento e religiosa, a capaci-

dade de observação empírica dos fenôme-

nos naturais e sociais, e uma educação 

embasada no diálogo, na vivência e na 

experiência prática. 

Dora também resgata o importante papel 

exercido por Jean-Jaques Rousseau, em 

cuja obra “Emílio” afirma a noção de que 

o reino de Deus está dentro de nós, de que 

a essência humana é boa. Rousseau pro-

punha o fim de dogmas como do pecado 

original e da condenação eterna, defendia 

que a religião é natural, de caráter moral, 

que não precisa de intermediários, e real-

çava a confiança no ser humano livre.  

De Pestalozzi, ela nos apresenta um ho-



 

                                                                                                                                                                                                                                  

mem apaixonado, entusiasta e intuitivo, 

que coloca em prática as ideias de Rousse-

au, fundando escolas e promovendo di-

versas e avançadas experimentações pe-

dagógicas para a época, com ênfase na 

autonomia do ser moral, na prevalência 

da lei do amor e da evolução, e no concei-

to de religião moral sem institucionalismo 

e autoritarismo. 

Formado dentro dessa tradição, Kardec 

era autodidata e versado nos mais varia-

dos ramos do conhecimento, que os orien-

tou para a prática educacional, na quali-

dade de professor, diretor de escola e au-

tor de livros didáticos. É aí que Dora In-

contri assevera que a missão de Kardec 

passava justamente por seu caráter de 

educador, pois, se ele “[...] tivesse sido um 

cientista apenas, poderia ter restringi-

do a sua abordagem do espiritismo ao 

aspecto fenomênico. Se tivesse sido 

um filósofo especializado, poderia 

ter se embrenhado em especulações 

remotas, com linguagem de difícil 

acesso. E se tivesse sido um reli-

gioso profissional, poderia ter 

fundado uma nova igreja” (p. 

30). 

Isso não ocorreu, pois, como 

educador, ele “tinha a acui-

dade psicológica de quem entende 

profundamente o espírito humano e ao 

mesmo tempo não perdia a conexão prá-

tica com a realidade, tendo como fim 

último o aperfeiçoamento da humanida-

de. E, ainda, tinha a linguagem própria 

da didática, para saber como chegar ao 

ser humano e se fazer entendido, tocando 

a alma e satisfazendo a razão” (p. 31). 

Desse modo, a autora aponta que o gran-

de diferencial de Kardec para outros inte-

lectuais que tiveram contato com os fenô-

menos espíritas foi que ele tomou tais 

fenômenos como revolucionários para o 

conhecimento humano e para a evolução 

da humanidade por meio da educação. 

Do ponto de vista científico, Dora Incontri 

aponta que Kardec valoriza tanto a obser-

vação, o pensamento racional e a dedução 

lógica quanto a intuição e a revelação es-

piritual. Além disso, “certas críticas que o 

pós-moderno faz ao século XIX, Kardec 

também as fazia no seu tempo: o cientifi-

cismo inchado, as utopias sociais dogmá-

ticas, o pensamento sistemático - tudo 

isso é objeto de questionamento de Kar-

dec. Mas ele não arranca o trigo junto 

com o joio” (p. 58). Ao contrário, toman-

do o espírito imortal como evidência cien-

tífica, ele busca retirar os excessos e des-

velar um sentido mais interessante das 

coisas. 

No aspecto filosófico, a autora consi-

dera que, se o fenô-

meno 

me-

diúnico 

é o ponto 

de partida do 

espiritismo, a moral é o 

ponto de chegada, sendo que Kardec su-

pera tanto o hermetismo da filosofia oci-

dental, quanto o misticismo da filosofia 

oriental. Fruto de um grande debate de 

ideias entre encarnados e desencarnados, 

a filosofia espírita faz a crítica da fé sem 

ferir-lhe a essência, e trata a realidade 

espiritual de modo natural e racional, com 

todas as implicações éticas e sociais que 

surgem daí. 

Kardec também dá início a um novo modo 

de pensar e vivenciar a religião. Ao mes-

mo tempo em que assume a realidade 

intrínseca à religião, como a intervenção 

divina e espiritual, realiza a crítica aos 

excessos, à superstição e aos dogmatis-

mos. Com isso, Kardec fornece um subs-

trato sólido para todas as religiões na 

imortalidade da alma e na formulação de 

uma ética da solidariedade humana.  

Enfrentando interesses de toda ordem, 

Kardec compreendera que “só é possível 

salvar a religiosidade humana, que é 

uma dimensão inegável do ser, corrigin-

do as religiões, fazendo-as mais racio-

nais, obrigando a dialogar com a ciência 

e tornando-as mais próximas dos adep-

tos e mais abertas à aproximação com as 

outras correntes” (p. 83). 

Neste ponto, a autora toca num ponto 

crucial do movimento espírita brasileiro, 

entre os que defendem um espiritismo 

laico e os que o tomam como mais uma 

religião. Para ela, “qualquer pessoa 

que aceite os postulados espíritas e 

procure viver segundo a moral de 

Jesus pode se dizer espírita, mesmo que 

jamais tenha pisado num centro espírita 

ou assistido a uma reunião. Trata-se de 

uma convicção pessoal, de uma adesão 

livre, de que ninguém está instituído pa-

ra pedir satisfações ou exigir o cumpri-

mento disto ou daquilo” (p. 85). 

Assim, o espiritismo não seria uma reli-

gião nos moldes das religiões tradicionais, 

estando em erro tanto os defensores do 

espiritismo laico (que negam qualquer 

viés religioso no espiritismo) quanto os 

que veem no espiritismo apenas mais uma 

religião. 

A autora ainda aborda a sempre tormen-

tosa relação entre espiritismo e cristianis-

mo, enfatiza a visão cósmica que o espiri-

tismo proporciona no plano do conheci-

mento, da existência e da ética, além de 

enfrentar as particularidades do espiritis-

mo brasileiro, com suas virtudes e defei-

tos, e termina a obra salientando o caráter 

educacional do espiritismo.  

Desse modo, Dora Incontri, pioneira na 

área da educação espírita, fornece ao pú-

blico uma obra essencial para entender 

Allan Kardec e, consequentemente, o pró-

prio espiritismo.  

 

Raphael Faé Baptista é formado em 

direito e mestre em filosofia. 


