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Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita@gmail.com 

QUADRINHOS 

“” 
NOTA 10 NOTA 0 

Para, o ministro do STF, Gilmar Men-

des que processou,  e recebeu, 30 mil 

de indenização da apresentadora Mo-

nica Iozzi. Isso porque a liberdade de 

expressão é assegurada como direito 

fundamental. Não foi o primeiro ato 

condenável na carreira de Gilmar. Seu 

facciosismo, sua postura tendenciosa e 

a forma como senta em processos são 

motivos para receber nota 0.  
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Para a série “Cara Gente Branca” que 

problematiza o racismo numa univer-

sidade estadunidense. A série mexeu 

tanto com o racismo nos EUA, que a 

Netflix  recebeu 250 mil “não gostei” 

para o teaser e mais de 100 mil co-

mentários negativos. Além de diver-

sos cancelamentos. 

 

Tem que manter 

isso aí, viu? 
Michel Temer, presidente da república, em conversa com Joesley Batista, herdeiro da 

JBS, empresa envolvida em esquemas de corrupção. A conversa um tanto inapropria-

da frente ao cargo que ocupa, em que vários crimes lhe são narrados, tem seu ponto 

forte na frase acima. Divulgada inicialmente como pagamento do silêncio, o que mui-

tos discordam, ela configura, no mínimo, tentativa de obstrução de justiça.  
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Mensagens de Leitores 

Edição n°28—Abril de 2017 

5.710 seguidores na página 
31.449 pessoas alcançadas 
1,8 mil curtidas em publicação 
186 compartilhamentos 

Comentários à publicação Comentários ao Crítica ao Vivo 

Leonardo Pereira Agradeço ao amigos do Jornal Crítica espírita, por mais matérias 

interessantíssimas, principalmente no caso da depressão e no suicídio, eu que trato de de-

pressão desde a adolescência, já escutei de muitos dirigentes espíritas as seguintes senten-

ças: é falta de fé, você precisa trabalhar mais na caridade, é obsessão, você precisa da refor-

ma íntima, recebi até mensagem sobre preguiça..rs , bem, quem me conhece sabe das mi-

nhas atividades, da minha vida. A minha experiência com suicidas também é bem diferente 

da\s narradas em nossa literatura, sem mais só posso parafrasear Jesus e dizer: Pai, perdoa

-lhes, eles não sabem o que fazem! 

Clair Soares Pensei que estava enlouquecendo, com tantos questionamentos desafi-

ando minha crença, ainda bem que encontrei muitas respostas aqui.Agora penso que estou 

despertando e enxergando além do que parecia estar definido.  

Mendes Renan Tenho q dar os parabéns a vocês. O trabalho crítica espírita é uma 

luz no fim do túnel contra o dogmatismo no movimento espírita. Continuem sempre e avan-

te!!  

Gláucia Bueno Não acho estranho o espiritsmo se meter em politica pois ele já se 

meteu quando a FEB e Divaldo Franco optaram pelo obsequioso silêncio. Esse silêncio, na 

minha opinião, foi para não desagradar a Globo (que foi uma das mentoras do impeach-

ment), pois sem a Globo, não filminhos piegas, e sem filminhos não há grana. Não existe 

neutralidade. Quem é "neutro" está do lado do vencedor (Max Weber). Sabiam que a super-

conservadora e reacionária FOX vai fazer um filminho da biografia do Divaldo Franco ? Vcs 

acham, na santa ingenuidade dos abnegados espiritas, de que algum executivo ou CEO da 

FOX ficaram emocionados e comovidos com as mensagens psicografadas de seus parentes 

mortos por Divaldo Franco ? Claro que não ..... O Divaldo Franco faz parte do sistema, pois 

ele disse num vídeo de que os juizes que cuidam da lava-jato são missionarios ..  

Mirtes Oliveira Muito bom! Vale a crítica-reflexiva e inteligente. Parabéns Raphael 

Faé e Felipe Sellin. 

Eni Melo Tudo que representar acréscimo à nossa iluminada "Doutrina Espírita", 

será sempre bem-vindo! Sucesso nesse novo instrumento de divulgação!!  

Paulo Souza Souza Convido a todos nós, espíritas, à uma a auto-crítica. Principal-

mente aos espíritas que passam conhecimentos através das palestras públicas se omitindo a 

respeito do que vêm os políticos fazendo com nosso país. Jesus Cristo expulsou os vendi-

lhões do Templo. Isso nem mais dizem nas palestras. Seria uma forma de despertar aten-

ções no público que passaria a fazer questionamentos pela omissão!..  

Carlos França Um jornal que divulga a Doutrina Espírita, e esclarece de fato seus 

leitores...PARABÉNS!!  

Bernadete Faé Todas  as publicações oferecem vasto e profundo material para refle-

xão, convidando -nos a tomar coragem e sairmos de vez da nossa zona de conforto e sermos 

também instrumentos afinados com a perspectiva que o jornal propõe: a criticidade respal-

dada em fatos objetivando formar um coro firme na produção de ações que tra-

gam  mudanças sociais urgentes e necessárias.Só assim o esforço  dessas publicações vale-

rão à pena.  
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https://www.facebook.com/leonardo.pereira.9279?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/clair.soares.35?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/renan.santos.1829405?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/glaucia.benedetti?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mirtes.oliveira.35?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012513168348&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012513168348&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/felipe.sellin?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/eni.melo.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/paulosouza.souza.3975?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/carlos.franca.3139?fref=ufi&rc=p


 

                                                                                                                                                                                                                                  4 

EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
Definitivamente, o Brasil não é para amadores. 

No dia 17.05.2017, com a divulgação de grava-

ções do atual Presidente da República, Michel 

Temer, pedindo propina, desviando propina 

dentro de seu partido (PMDB) e atuando para 

obstruir o andamento de processos judiciais, 

ficou evidente que se trata de mais um político 

corrupto, moralmente inepto e criminalmente 

comprometido diante de interesses corporati-

vos nacionais e internacionais. 

O núcleo duro da corrupção no Brasil continua 

forte. Esse núcleo, formado ao longo de déca-

das, sustenta-se em três pontos: no político 

corrupto, que orientará o orçamento público 

conforme interesses corporativos; no empresá-

rio corruptor, que não é nada sem o paternalis-

mo estatal; e na grande mídia, que conforma a 

massa da opinião pública à sua pauta. Isso 

explica a pressa de Temer em aprovar refor-

mas tão prejudiciais a milhões de pessoas: era 

a sua cota para manter esse núcleo ativo.  

Em várias oportunidades apresentamos a nos-

sa percepção dos fatos, que não vamos ficar 

repetindo. Queremos apenas deixar registrado, 

a título de lembrança histórica, uma existência 

maciça de espíritas que apoiaram o governo de 

Michel Temer, e defenderam avidamente as 

“reformas” que ele capitaneou mediante farta 

distribuição de verbas e cargos públicos para 

obter apoio.  

Pensamos ser possível ser favorável ao impe-

achment de Dilma Rousseff e contrário ao go-

verno ratazânico de Michel Temer. Porém, 

alguns espíritas foram e estão sendo incapazes 

de perceber a realidade sociopolítica com mai-

or acuidade, restando claro que, neste início de 

século XXI, boa parte de espíritas é contradito-

riamente conservadora, reacionária e quase 

fascista, que produz discursos e práticas de 

intolerância, sem qualquer pudor em mostrar 

seu ódio a quem é ou pensa diferente, a quem 

“não deu certo”. Em regra, são pessoas que 

amam o pobre na pobreza, na fila da sopa e da 

cesta básica no Centro Espírita, mas odeia vê-

lo se autodeterminando e criando voz. São 

pessoas que xingam seus irmãos de caminhada 

por nada, que acham que quanto mais dificul-

dades para os outros melhor, que tomam por 

“vagabundos” e “baderneiros” aqueles que 

reclamam seus direitos.  

Esse grave momento político e econômico está 

servindo para evidenciar as rachaduras do 

movimento espírita brasileiro, opondo aqueles 

que reproduzem os preconceitos de classe, de 

cor e de gênero existentes na sociedade brasi-

leira, estando de mãos dadas ao que há de 

mais retrógrado, e aqueles que, felizmente, 

têm buscado interpretar o atual cenário a par-

tir das categorias espíritas de luta pela regene-

ração e por melhores condições de existência 

para todos.  

Isso tudo mostra a urgência em construirmos 

uma sólida cultura política, em focarmos numa 

pauta para o desenvolvimento social e econô-

mico do Brasil para a superação de nossas 

misérias morais e materiais, unidos na defesa 

de uma ética consistente e de uma democracia 

efetiva. Mostra também a necessidade de apro-

fundarmos nossas reflexões em torno do espi-

ritismo e dos temas sociais, políticos e econô-

micos. 

Nós, do Jornal Crítica Espírita, continuaremos 

em nosso esforço singelo de suscitar essas re-

flexões, gerar debates, agregar aqueles que 

estão abertos para reinterpretar o espiritismo 

e a vida, pois temos uma convicção: o espiritis-

mo, mesmo não possuindo todas as respostas, 

pode nos proporcionar elementos para lidar-

mos melhor com o mundo.  

E, por fim, reiterando o nosso Fora Temer 

desde o impeachment, defendemos a renúncia 

urgente de Michel Temer. Porém, esse con-

gresso de corruptos, que vem avalizando as 

medidas antissociais de Temer, não pode reali-

zar eleições indiretas. Faz-se necessária a 

co0nvocação de ELEIÇÕES GERAIS!  

 

Os editores  
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  MATÉRIA DE CAPA 

Infelizmente, a violência contra a mulher 

ainda é uma realidade cotidiana, prova 

disso são os altos índices de feminicídio e 

de abusos sexuais. Mas esse não é um 

fenômeno simples, tem várias formas de 

aparecer para além do uso da força física: 

salários diferentes entre homens e mulhe-

res no desempenho das mesmas ativida-

des; dupla ou tripla jornada de trabalho 

(considerando o trabalho doméstico e o 

cuidado com os filhos e pais idosos); 

agressões verbais no ambiente doméstico 

e local de trabalho; controle dos rendi-

mentos e bens das mulheres por parte de 

seus companheiros; limitação da mobili-

dade, por considerar que há locais e horá-

rios apropriados para a circulação das 

mulheres.  

Apesar de não ser um fenômeno simples, 

ele é “democrático”, pois mesmo atingin-

do de formas distintas (de modo muito 

mais perverso e marcante as mulheres 

pobres e negras), a violência contra mu-

lher alcança a todas nós de uma forma ou 

de outra. Em algum momento de nossas 

vidas, nós mulheres fomos, somos ou se-

remos agredidas, mesmo que não identifi-

quemos a violência imediatamente.  

Os casos envolvendo os famosos ganham 

as manchetes dos jornais, causando polê-

micas e debates, mas a imensa maioria 

das mulheres vive um cotidiano violento, 

silencioso e solitário, explicitando a natu-

ralização da violência contra a mulher. Já 

estamos tão acostumados com esses fenô-

menos que não mais os identificamos 

como violência.  

Essa realidade não é diferente no movi-

mento espírita. Primeiro, porque a casa 

espírita é parte da sociedade, e como as 

demais instituições sociais, reproduz as 

relações sociais dominantes (o ideal seria 

que lá fosse espaço para construir/

reconstruir novas relações sociais, mas 

não é! Mas isso é tema para outra conver-

sa). Segundo, porquê assim como na soci-

edade o movimento é composto eminen-

temente por mulheres, logo, há lá mulhe-

res que vivenciaram, vivenciam ou viven-

ciarão situações de violência. Em terceiro 

lugar, por 

que esse 

assunto 

não apare-

ce nas ca-

sas espíri-

tas? Sabe-

mos que há 

exceções, 

mas o co-

mum é que 

ele seja 

negligenci-

ado ou 

descaracte-

rizado, 

aparecendo 

apenas 

como re-

sultado da 

lei do retorno, desconsiderando toda a 

complexidade da questão. 

Esse texto tem por objetivo apresentar 

uma concepção sobre a temática e de pro-

blematizar sobre a insuficiência desse 

debate no movimento espírita. O tema é 

complexo e extremamente polêmico, mas 

é igualmente necessário. Ressaltamos que 

não temos a pretensão de esgotar o deba-

te, nem tão pouco de assumir o lugar de 

verdade absoluta, mas apenas de pautar o 

debate. 

Afinal, o que é gênero e patriarcado? Co-

mo a questão de gênero e patriarcado se 

vincula com a questão da violência contra 

POR QUE CONVERSAR SOBRE GÊNERO E 

PATRIARCADO NO MOVIMENTO ESPÍRITA? 
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a mulher? Qual a relação deles com o 

espiritismo? São debates excludentes?  

Partilho do entendimento da socióloga 

Helieteh Saffioti (2011; 2015), de que ho-

mens e mulheres se constroem nas rela-

ções sociais(1), ou seja, em sociedade. 

Para ela, patriarcado é a relação histórico-

social de dominação e opressão do ho-

mem sobre a mulher, que se materializa 

não só nas relações de gênero(2), mas em 

todas as formas de produção e reprodu-

ção da vida social, ou seja, em bases ma-

teriais e simbólicas. Seus principais ele-

mentos são: o controle da fidelidade femi-

nina; a conservação da ordem hierárquica 

com a autoridade do masculino sobre o 

feminino, bem como dos mais velhos so-

bre os mais novos; e a manutenção dos 

papéis sociais: ao homem fica incumbida 

a responsabilidade da provisão material e 

a mulher pelos afetos e cuidados no lar.   

A violência contra a mulher, em suas di-

versas expressões, é apenas a expressão 

material do patriarcado. Por isso, parece 

natural que estudantes de medicina fa-

çam pose que estimulam o abuso sexual. 

Por isso, a clássica pergunta do que a mu-

lher fez quando é vítima de abuso sexual 

ou de violência doméstica soa como ino-

fensiva. Por isso, homens, incluindo fa-

mosos, acharem que tem o direito de to-

car o corpo de uma mulher simplesmente 

porque ele quer, aparenta ser natural e é 

corriqueiro. Por isso, companheiros/

maridos destruírem emocionalmente suas 

companheiras, seja através da humilha-

ção, insultos ou isolamento, mostra-se 

apenas como uma questão de tempera-

mento ou coisas comuns nos relaciona-

mentos. Nada disso é natural! Mas o pa-

triarcado faz parecer que é.  

Para Saffioti (2011; 2015), ainda que não 

possamos aceitar a hipótese de socieda-

des matriarcais, por falta de comprovação 

histórica, há evidências significativas de 

que existiu outra ordem societária de gê-

nero distinta da mantida pela dominação 

masculina. Isso significa dizer que o patri-

arcado não é natural, não existiu sempre e 

não precisa continuar existindo.  

Importante destacar que essa forma de 

organização social que subjuga e domina 

as mulheres é também uma prisão para os 

homens, pois os coloca em determinado 

papel na sociedade, que os ensina e impe-

le a agir de modo machista, o que também 

é uma forma violência. Com isso quere-

mos dizer que o fruto do patriarcado – o 

machismo –, não é simplesmente uma 

escolha de homens e mulheres, “[...] a 

máquina funciona até mesmo acionada 

por mulheres. Aliás, imbuídas da ideolo-

gia que dá cobertura ao patriarcado, 

mulheres desempenham, com maior ou 

menor frequência e com mais ou menos 

rudeza, as funções do patriarca 

[...]” (SAFFIOTI, 2015, p. 108).  

Nós, mulheres e homens, reproduzimos o 

machismo ao reproduzirmos as nossas 

relações sociais, ou seja, precisamos 

transformar as relações sociais para supe-

rar o machismo. Para isso, precisamos 

desnaturalizá-lo, o que requer reconhecer 

que ele existe e buscar estratégias para 

transformar essas relações. Parece fácil, 

mas não é. Nas palavras da autora, o pa-

triarcado “[...] enovelado com – classes 

sociais e racismos, apresenta não apenas 

uma hierarquia entre as categorias de 

sexo, mas traz também, em seu bojo, 

uma contradição de interesses 

[...]” (SAFFIOTI, 2015, p. 113-114)(3).  

Logo não basta que uma parte das mulhe-

res ocupe posições econômicas, políticas e 

religiosas tradicionalmente reservada aos 

homens. É necessário a superação da so-

ciabilidade que reproduz essa contradi-

ção, demandando transformações radi-

cais na busca da preservação das diferen-

ças e da eliminação das desigualdades. 

A realidade vivida pelas mulheres à época 

de Kardec o levou a questionar sobre a 

relação de igualdade entre homens e mu-

lheres e o conteúdo aparece no Livro dos 

Espíritos na questão 822: “[...] A lei hu-

mana, para ser justa, deve consagrar 

a igualdade de direitos entre o homem e 

a mulher; todo privilégio concedido a um 

ou a outro é contrário à justiça. 

A emancipação da mulher segue o pro-

gresso da civilização, sua escraviza-

ção marcha com a barbá-

rie” (KARDEC, 2006, p. 275, grifos nos-

sos), o que mostra que a relação entre 

patriarcado e espiritismo não só já existe, 

como não é novo, não é um modismo, 

surgiu junto com o Livro dos Espíritos.  

Mesmo diante dessa perspectiva emanci-

padora da Doutrina Espírita, muitas mu-

lheres e homens estudiosos do espiritis-

mo e atuantes no movimento reproduzem 

a lógica do patriarcado. Isso acontece 

primeiramente pela própria dinâmica das 

relações sociais patriarcais que está im-

pregnada no cotidiano de todos nós, ma-

terial e simbolicamente.  

Uma importante expressão dessa repro-

dução é a idealização de relacionamentos 

abusivos e violentos, quando esses são 

travestidos em processos naturais, caben-

do às mulheres o papel de “transformar” 

o homem violento. No meio espírita essa 

idealização tem cariz especial, pois ele 

aparece como se fora um caminho para 

redenção espiritual, e a realidade violenta 

passa a ser vista apenas como uma ex-

pressão da lei do retorno, desconsideran-

do que ela também é produto das relações 

sociais e que precisa ser combatida e pode 

ser transformada. Essa apropriação sim-

plista e equivocada da Doutrina Espírita, 

que muito se aproxima da visão punitiva 

das matrizes cristãs mais conservadoras, 

reforça o patriarcado, ampliando a subju-

gação das mulheres. 

Se a proposta da Doutrina Espírita é con-

tribuir para a transformação da socieda-

de, que é um processo dialético (homens, 

mulheres e sociedade se transformam 

mutuamente) como ser conivente com 

essa realidade? Sim, somos coniventes! A 

conivência começa ao não tratarmos do 

assunto no meio espírita, ao fazermos de 

conta que essa questão não existe; passa 

por palestras e livros que fortalecem essa 

construção social e esse lugar para a mu-

lher; e culmina com as saídas apontadas 

quando nos deparemos com situações de 

violência, que responsabilizam as pró-

prias mulheres, muitas vezes incentivan-
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 do que a mulher permaneça em uma rela-

ção abusiva.  

O que estamos transformando de verda-

de? Esse lugar subalternizado e de culpa-

bilização para as mulheres não é novida-

de. Ao reafirmar esse lugar, o movimento 

espírita nega a emancipação da mulher 

contida na Doutrina e nega a proposta 

libertadora da doutrina pela via da educa-

ção, pois estamos educando para a repro-

dução das mesmas relações vigentes há 

muitos séculos. 

Uma mulher, de uma determinada deno-

minação religiosa, ao ser questionada 

sobre a reação de sua congregação acerca 

de sua decisão de permanecer casada 

com o marido agressor, ela respondeu: 

“A igreja não vai dizer nada, eu que 

tenho que ver meus problemas e a 

Lei. A igreja ajuda a gente a 

ficar ali sofrendo – eles 

erram nisso”(4).  

A decisão dessa mulher 

(que é permeada por mui-

tas ausências, incluindo o 

Estado, e por uma cultura 

machista que conforma escolas, famílias, 

instituições religiosas, empresas/

indústrias) caracteriza-se, na verdade, 

pela falta de escolha. Além das questões 

objetivas (ter um lugar seguro para ir; ter 

condições econômicas para sustentar a si 

e aos seus filhos; assegurar a segurança 

física e emocional de si mesma e de seus 

filhos, dentre outros) e das questões sub-

jetivas (o envolvimento sentimental; os 

padrões sociais de sucesso/fracasso em-

butidos em ser mulher solteira, casada ou 

separada – uma mulher solteira ou sepa-

rada, para esse padrão, é uma mulher que 

ninguém quis ou que não soube manter 

um relacionamento), há também a ques-

tão com a sua espiritualidade, que em 

grande medida está relacionada não só 

com a interpretação dos textos que orien-

tam sua religiosidade, mas sobretudo, 

com os espaços de partilha de sua espiri-

tualidade. Ou seja, em como essa comuni-

dade conversa, lida e reage sobre o assun-

to. A pergunta que fica para nós, espíri-

tas, é: estamos contribuindo para a per-

manência do sofrimento dessas mulhe-

res? Fortalecer o sofrimento, é essa nossa 

missão? Quantas mulheres nessas condi-

ções estão sentadas ao nosso lado estu-

dando “O Livro dos Espíritos”?  

Não sejamos coniventes! A reencarnação 

é um processo edu- cativo e não 

um pro-

cesso 

pu-

nitivo. Fa-

lemos sobre o assunto para que possamos 

não só desnaturalizá-lo, mas, sobretudo, 

para contribuir para a construção de ou-

tra sociabilidade que respeite as diferen-

ças, mas que elimine a exploração, a sub-

jugação e a dominação de um ser sobre o 

outro. 

 

Mônica Lanes é professora universitá-

ria 

 

NOTAS: 

(1) Isso quer dizer que as formas de viver 

em determinadas conjunturas sócio-

históricas, a legalidade social (Luckás, 

2012), conformam as formas de ser e vi-

ver dos sujeitos dessa determinada socie-

dade, ou seja, não há um único modo de 

ser homem e ser mulher em todos os tem-

pos históricos e sociedades. Ver questão 

818 do Livro dos Espíritos. 

(2) Para Saffioti (2015) gênero é um con-

ceito mais amplo do que patriarcado, uma 

vez que esse último é um caso específico 

das relações de gênero. No entanto, ela 

recusa o uso exclusivo do conceito gêne-

ro, pois esse não expressa as relações de 

opressão e exploração sobre as mulheres 

e sugere o uso conjugado com o debate 

sobre patriarcado, ou apenas o uso da 

categoria patriarcado. 

(3) Importante salientar que o patriarca-

do não é uma criação da sociedade capita-

lista, é anterior a ela, mas a sociedade 

burguesa o reatualiza de modo a torná-lo 

funcional à reprodução das desigualda-

des, da exploração, e sobretudo, a pró-

pria reprodução do capitalismo. 

(4) Essa e outras entrevistas estão 

disponíveis no blog Evangélicas 

pela Igualdade de gênero: https://

mulhereseig.wordpress.com/ 
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PONTO DE VISTA 

O MARTELO AINDA ECOA, A CHAMA AINDA ARDE: 

A MEDIUNIDADE E A CAÇA ÀS BRUXAS 

O martelo das feiticeiras (Malleus Malefi-

carum Maleficat & earum haeresim, ut 

framea potentissima conterens), obra 

alemã de 1487, com autoria atribuída 

a Heinrich Kraemer e a James Sprenger, 

é um verdadeiro manual de combate a 

heresias, um guia para o processo de in-

quisição que manchou o cristianismo na 

Europa e nas Américas na segunda meta-

de do segundo milênio, na tristeza das 

fogueiras onde se queimavam as intole-

râncias e das salas de tortura que enver-

gonharam a humanidade.  

Parece distante no tempo esse cenário, 

mas eventos recentes trazem sua marca, 

como o ocorrido em fevereiro de 2017, na 

Nicarágua, no qual a Sra. Vilma Trujillo, 

de 25 anos, foi amarrada e queimada viva 

numa fogueira em uma tentativa de exor-

cismo promovida por um grupo cristão, e 

ainda, o linchamento em maio de 2014 da 

dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 

33 anos, em Guarujá-SP, a partir de um 

boato de redes sociais de que ela seques-

trava crianças para utilizá-las em rituais 

de magia negra. 

Ser cristão no mundo atual é ser perse-

guido em alguns locais, mas também é 

perseguir com atos de violência em tantos 

outros, com um espírito que afronta as 

ideias centrais de Jesus. O martelo ainda 

ecoa… 

Essa intolerância etnocêntrica, pautada 

em um medo que se alimenta da ignorân-

cia, vitima todas as crenças não hegemô-

nicas, em ocorrências que vão desde injú-

rias até a depredação de templos, expon-

do nosso lado mais hostil em relação aos 

outros e suas características[1]. 

Mas, além dessa discussão, da intolerân-

cia oriunda de outras religiões, o presente 

artigo traz à baila uma nova abordagem, 

da questão da intolerância endógena, do 

espiritismo com tudo que for mediúnico e 

que difira dele. Questões oriundas de 

relações mal resolvidas com a mediunida-

de. 

Sim, o martelo ecoa também em nossas 

mentes, mas com um timbre diferente. O 

nosso país, surgido para o mundo ociden-

tal poucos anos após a primeira edição de 

o “Martelo”, amargou na sua gênese não 

somente a sombra da inquisição, como 

teve as crenças indígenas e africanas 

proscritas, gerando a necessidade de um 

sincretismo que possibilitasse o exercício 

livre da prática religiosa desses grupos 

em seus aprisionamentos. 

Essa inquisição que rotulou de bruxaria 

as religiões com traços mediúnicos oriun-

das dos escravos e dos nossos habitantes 

originais, se fez presente mesmo após a 

chamada abolição da escravatura e a Pro-
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clamação da República[2], dado que o 

Código Penal de 1890, que até 1942 ainda 

estava vigente, trazia no seu Art. 157 a 

previsão de crime “por se praticar o espi-

ritismo, a magia e seus sortilégios, usar de 

talismans (SIC) e cartomancias, para des-

pertar sentimentos de ódio ou amor, in-

culcar cura de molestais (SIC) curáveis ou 

incuráveis, enfim, para fascinar e subju-

gar a credulidade pública.” 

Esse marcante temor da questão mediúni-

ca, que trazemos insculpido em nossas 

personalidades, por esse longo processo 

histórico sucintamente aqui descrito, as-

sociando o não hegemônico ao negativo, 

contaminou a prática mediúnica no âmbi-

to do próprio movimento espírita, reves-

tindo essa de uma formalidade relevante, 

convertida em uma prática encapsulada, 

assustada e burocratizada, e por vezes, até 

negada como exercício de nossa espiritua-

lidade. 

Assim, ultrapassando os limites do respei-

to e da prudência, essa formalidade torna 

a mediunidade na casa espírita um assun-

to para poucos, reservado, com um ar de 

sigilo, de mistério. Por vezes, visto como 

desnecessária, em uma postura curiosa 

em relação ao pedagogo francês que estu-

dou esse fenômeno em salões de diversão. 

A defesa do presente artigo é de que essa 

postura não é apenas uma questão de 

respeito pelos espíritos desencarnados, 

tratados por vezes como divindades[3], ou 

mesmo de apuro quanto aos escolhos da 

mediunidade, mas sim uma herança desse 

passado de proscrição da questão mediú-

nica, como motivo de vergonha e de me-

do. 

Da mesma forma, muitas vezes no espiri-

tismo torcemos o nariz para outras mani-

festações ditas espiritualistas, que têm 

práticas similares ao que fazemos no espi-

ritismo, com a agrega-

ção de outras culturas, 

vistas muitas vezes pe-

los espíritas como inferi-

ores, mistificadas, animis-

mos, ainda que os espíritos 

insistam nas suas 

falas que não 

importa o local, 

pois onde houver 

trabalho no bem, 

lá eles estarão. 

É mais um triste 

exemplo da lógi-

ca do Educador 

Paulo Freire, 

quando diz que 

se a educação não 

é libertadora, o 

sonho do oprimi-

do é ser o opres-

sor, o que fazemos 

repetindo o som do 

“Martelo” em nos-

sas ações, quando 

tentamos moldar as 

relações mediúnicas aos 

nossos formatos, cheios 

desse medo antepas-

sado, e de preconcei-

tos de toda ordem. 

Todo esse cenário se 

resume, por fim, em desprezo pela impor-

tantíssima dimensão espiritual na prática 

espírita, um fato que se reflete na carência 

literária, de estudos, e de palestras que 

adentrem mais amiúde nessa questão, 

gerando fatos curiosos, da pessoa que 

frequenta a casa espírita e quando tem 

questões de foro mediúnico, termina por 

buscar, meio que clandestinamente, essas 

casas espiritualistas. 

Esse medo, esse aprisionamento, é diver-

so do espírito da doutrina de conhecer e 

pesquisar, de conviver e respeitar, bus-

cando avançar sobre a ideia da “letra sa-

grada” para o campo do crescimento do 

conhecimento, nas trincheiras das discus-

sões sobre energias, Chakras, materializa-

ções, apometria, transcomunicação ins-

trumental e regressão de memória, o que 

só enriquece a chamada mediunidade 

com Jesus, que é essa na prática do bem, 

nas chamadas reuniões de desobssessão. 
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Não existe esse muro. 

Sob a batuta de taxar coisas de antidou-

trinárias, fechamos portas ao conheci-

mento, aos avanços, à discussão, encas-

telados em nossas posições, como se a 

prática espírita fosse uma coisa hermé-

tica e fossilizada no tempo. Kardec se 

posicionaria assim diante dessas ques-

tões nos dias de hoje? 

Não se está advogando aqui a irrespon-

sabilidade e a frivolidade com o tema, 

fiel ao espírito de Kardec no O livro dos 

Médiuns, e sim de enxergar que essa 

trajetória de perseguição de nosso traço 

menos hegemônico nos marcou em uma 

visão encapsulada da prática mediúnica, 

varrida por vezes para baixo do tapete de 

nosso cotidiano espírita e que isso se reflete 

em medos, perseguições e negações. 

Perceber isso – que o martelo ainda ecoa – e 

que a chama ainda arde, é um caminho para 

que rompamos esses modelos de caçar de-

mônios travestidos de obsessores, e de rene-

gar práticas e conhecimentos que fujam do 

estreito aceitável, elitizando e empobrecen-

do a prática mediúnica, ainda que ela insista 

em surgir na natureza de diversas formas, 

que contrariam dia a dia os nossos moldes. 

 

Marcus Vinicius de Azevedo Braga  

 

(texto originalmente publicado no blog da 

Associação Brasileira de Pedagogia Espírita 

e enviado pelo autor para a coluna Crítica 

Livre deste Jornal)  

 

[1] Para saber um pouco mais, recomendo 

ao artigo “A intolerância é uma palavra 

f e i a ” ,  d i s p o n í v e l  e m  h t t p : / /

www.agendaespiritabrasil.com.br/2016/01/

31/tolerancia-e-uma-palavra-feia/ 

[2] Para se aprofundar mais no as-

sunto, recomendo o artigo “ O baixo 

espiritismo e a história dos cultos 

mediúnicos”, de Emerson Giumbelli 

e  d i s p o n í v e l  e m  h t t p : / /

www.sc ie lo .br /p df/h a /v9n19/

v9n19a10.pdf 

[3] Esquecem o contido na Introdu-

ção de “O livro dos espíritos”: “O 

Espiritismo no-la mostra preenchi-

da pelos seres de todas as ordens do 

mundo invisível e estes seres não 

são mais do que os Espíritos dos 

homens, nos diferentes graus que 

levam à perfeição” 
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Atualmente, a conjuntura política e eco-

nômica brasileira é extremamente delica-

da, e o governo assinala como única solu-

ção implementar reformas na legislação 

trabalhista e previdenciária. 

Não é preciso ser nenhum “doutor” para 

perceber que os mais prejudicados com as 

famigeradas reformas serão os mais po-

bres, que estão na base da nossa pirâmide 

social. Indispensável para nos sensibili-

zarmos com a situação em comento é ter 

um olhar generoso para o próximo, viven-

ciar a verdadeira caridade, colocando-se 

no lugar do outro. Desse modo, dificil-

mente erraremos. 

Há um versículo no Evangelho de Lucas, 

12:7, que dispõe: “Portanto, até os fios de 

cabelos da vossa cabeça estão todos con-

tados. Não temais!”  

Isso significa que Deus sabe de todos os 

detalhes da nossa jornada, para conse-

guirmos evoluir. Em tudo que ocorre em 

nossas vidas há um propósito divino, o 

qual muitas vezes não compreendemos 

diante do nosso conhecimento diminuto 

diante da infinidade do saber de Deus, ou 

seja, não alcançamos a dimensão dos de-

signios divinos, nem os instrumentos que 

a Espiritualidade usa para que possamos 

atingir  nosso  objetivo  como  espíritos 

imortais, ou seja, nos aproximarmos cada 

vez mais da perfeição, vencendo nossas 

más inclinações. 

Jesus veio a esse mundo nos ensinar, me-

diante seu  exemplo  de  conduta,  como 

alcançar o “reino dos céus”. Durante sua 

permanência nesse planeta o que Ele mais 

fez foi  ser  a voz dos mais fracos, das 

prostitutas, dos indigentes, dos persegui-

dos. Em nenhum momento ficou do lado 

daqueles que dominavam e massacravam 

a população. 

O rabi da Galileia não foi omisso perante 

injustiças, como no episódio da mulher 

adúltera. Não permitiu que mentiras obs-

curecessem a “verdade”,  a exemplo do 

evento em que expulsou os cambistas do 

Templo de Jerusalém, posto que esses 

vendiam animais para sacrifícios no intui-

to  de  fazerem “negociatas”  com Deus. 

Jesus agiu com firmeza diante de tama-

nha afronta aos seus ensinamentos. 

E nós, espíritas, privilegiados que somos 

por  termos  conhecimento  da  Doutrina 

consoladora, com o auxílio da qual tudo 

se explica de modo fácil, o que estamos 

fazendo para impedir a perversidade que 

nos avizinha? 

Onde estão as agremiações de cunho espí-

rita que não se pronunciam contra esse 

mal que atingirá os mais fracos? Esquece-

ram o ensinamento do Cristo “fora da 

caridade não há salvação”? Ou creem que 

basta fornecer cesta básica aos necessita-

dos? Caridade maior é impedir que se 

tornem  necessitados,  não  perdendo  o 

emprego, ou a saúde por ter que trabalhar 

até idade avançada. 

Como queremos fazer parte de um plane-

ta de regeneração diante de tamanha desi-

gualdade  social,  ante  tanta  omissão? 

Emanuel assevera, no livro “Palavras de 

Emanuel”, “A felicidade tem base no de-

ver cumprido”.  Logo, como cristãos, é 

nossa obrigação defender uma vida digna 

EM QUE A CRISE QUE AFLIGE O PAÍS NOS 

DESAFIA COMO ESPÍRITAS? 
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para todas as pessoas, em especial dos 

mais vulneráveis. 

De pouco adianta nos envaidecermos de 

termos  um  grande  arcabouço  cultural, 

dominarmos o Pentateuco, se não refletir-

mos sobre os saberes acumulados. Temos 

que vivenciar as lições contidas nos inú-

meros livros das nossas bibliotecas, apli-

cando ao que está em nosso entorno. 

Urge que saíamos da nossa zona de con-

forto, do pedestal em que muitos espíritas 

se colocam e sejamos a voz dos mais fra-

cos, que guiemos a problemática que aba-

te a nação para os espaços do Movimento 

Espírita. 

Oportuno é  o pensamento de Vladmir 

Herzog: “Quando perdermos a capacida-

de de nos indignarmos com as atrocida-

des praticadas contra outros, perdemos 

também o direito de nos considerarmos 

seres humanos civilizados”.  

Destarte, nos indignemos para reunirmos 

coragem a fim de mudarmos os atos in-

justos que fazem os mais fracos de alvo. 

Infelizmente, alguns espíritas asseveram 

que não devemos intervir nessa situação, 

pois quem prejudicar o próximo colherá o 

que plantou. Como assim? Quer dizer, por 

ser certo, que resgataremos todas nossas 

dívidas,  ficaremos  de  braços  cruzados, 

enquanto o mal se propaga? Isso é descul-

pa de quem é conformista. É a fala de 

quem não entendeu o Cristo. De quem 

não compreende a diferença entre resig-

nação e inércia. 

Fiquemos com o esclarecimento de Her-

culanos Pires, na obra “O Homem Novo”: 

“A diferença entre resignação ou aceita-

ção, de um lado, e conformismo, de ou-

tro, é que a primeira atitude é ativa e 

consciente, enquanto a segunda é passi-

va  e  inconsciente.  O  Espiritismo  nos 

ensina a aceitar a realidade para vencê-

la”.  

Observemos o que os espíritos disseram 

a Kardec na questão 932 de “O Livro dos 

Espíritos”, quando perguntou por que o 

mal geralmente vence o bem. Eles cuidam 

do assunto certificando que “Por fraqueza 

dos bons é que vemos com frequência no 

mundo, a influência dos maus vencerem 

a influência dos bons. Porque os maus 

são intrigantes e audaciosos, e os bons 

são tímidos. E que, quando os bons quise-

rem,  predominarão.”  Sejamos,  então, 

alvissareiros! 

E para quem não consegue discernir o que 

vem a ser o bem e o mal, o Livro dos Espí-

ritos também traz luz ao tema, na Questão 

630: afinal, o que é o bem e o mal? O Bem 

é proceder de acordo com a Lei de Deus; e 

o Mal é desrespeitá-la.  

Saquear direitos, colocando o trabalhador 

em uma situação penalizante, é contra a 

Lei Divina. 

A insensibilidade ao clamor dos fracos 

revela o quão distante está de Deus. Faz-

se imperativo que aquele que teve a ben-

ção de entender a “Boa Nova” se posicio-

ne contra os opressores, e se engaje nas 

fileiras para a edificação de uma socieda-

de mais justa,  mais solidária,  onde o 

amor e a paz reinem. Contudo, não pode-

mos esquecer que existe paz conquistada 

somente com muita luta. 

Inadiável que deixemos o “Homem Ve-

lho” e nos transformemos no “Homem 

Novo”, pronto para modelar o Mestre 

Jesus em todas nossas ações. 

Deixo vocês com a irrepreensível letra da 

música “Velha Roupa Colorida”, do com-

positor Belchior (1946-2017), que dispõe 

que todos precisamos rejuvenescer, ou 

seja, tornarmo-nos “Homem Novo”. 

     

        “Você não sente não vê 

          Mas eu não posso 

          Deixar de dizer, 

          Meu amigo, 

          Que uma nova mudança  

          Em breve vai acontecer 

          O que há algum tempo 

          Era jovem novo 

          Hoje é antigo 

          E precisamos 

          Todos rejuvenescer”. 

 

Jacyara Sant'Ana de Oliveira Men-

donça, é Delegada de Polícia de Sergipe, 

Evangelizadora da Federação Espírita de 

Sergipe e Coordenadora de Eventos da 

Associação Jurídico Espírita de Sergipe 

(AJE-SE). 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

OPINIÃO DO EDITOR 

Política e religião se discutem sim. São 

dois grandes temas da filosofia e da socio-

logia e, mesmo internamente, política e 

religião são matérias autônomas, que con-

tam com uma tradição secular de pensa-

dores, teorias e reflexões. Mesmos as cor-

rentes mais antagônicas podem ser com-

preendidas em seus pormenores, podem 

dialogar e fornecer elementos para lidar-

mos melhor com o mundo. 

O que não se discute é o fundamentalismo 

religioso, vulgo fanatismo, e o fundamen-

talismo político, conhecido como totalita-

rismo ou ditadura. E o que temos visto na 

política brasileira há décadas é a investida 

ininterrupta de setores religiosos fanáti-

cos contra a democracia, impondo as suas 

crenças e visões de mundo (válidas para 

eles) para todos os demais cidadãos por 

meio de leis e políticas públicas.  

Essas investidas são variadas, mas se con-

centram na questão da sexualidade, espe-

cialmente quanto à mulher (como o abor-

to) e ao público LGBT (como o casamento 

homoafetivo, a população trans e a educa-

ção sexual em escolas públicas). Recente-

mente, recebi uma postagem no facebook 

da página de um Deputado Estadual do 

ES, Esmael Almeida (PMDB), publicada 

em 18/04/2017, cujo teor exprime bem o 

que esses setores religiosos pensam sobre 

o assunto: 

“Tenho alertado com insistência que nos-

sos filhos e netos podem estar recebendo 

materiais didáticos com conteúdos em 

desacordo com as convicções familiares e 

religiosas que aprendem em casa. Temas 

como diversidade sexual, gênero, mas-

turbação e colocação de preservativos 

estão sendo apresentados a crianças e 

adolescentes em salas de aula, o que con-

figura violação de direitos e até crime. 

O procurador da República Guilherme 

Schelb desenvolveu um modelo de notifi-

cação extrajudicial que tem o objetivo de 

fazer com que pais possam proteger os 

filhos do ensino da Ideologia de Gênero 

nas escolas. [...] Em algumas cidades, há 

familiares que criaram grupos de what-

sapp para a troca de mensagens a respei-

to de como tem sido a educação dos fi-

lhos, aproveitando para vigiarem a dou-

trinação deles, principalmente sobre o 

tema sexualidade.” 

Em 20/02/2017, esse parlamentar apre-

sentou o Projeto de Lei Estadual nº 

50/2017, que, sob a ideia de dispor sobre 

o respeito dos serviços públicos à dignida-

de de crianças e adolescentes, tem a real 

intenção de fazer com que as convicções 

religiosas ditem as regras do que a criança 

ou o adolescente deve aprender na escola. 

As mitocôndrias, a fórmula de Bhaskara 

ou as placas tectônicas estarão em perigo 

caso sejam consideradas um atentado à 

glória de Deus, assim como já ocorreu 

com o movimento da Terra em torno do 

Sol. Mas, o foco é a questão sexual. Nou-

tra postagem, de 21/04/2017, o parlamen-

tar afirma que: 

“Não é de hoje que ouvimos casos de dou-

trinação política e incentivo à sexualiza-

ção precoce em escolas públicas e priva-

das. Por isso, no período escolar, os pais 

precisam estar atentos ao relacionamen-

to do filho com professores, alunos e fun-

cionários, pois a convivência neste ambi-

ente pode ser bem diferente do que é ensi-
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  nado em casa. As instituições de ensino 

podem cooperar para formação de nos-

sas crianças e adolescentes, mas os ex-

cessos precisam ser combatidos. Afinal, 

família educa e escola ensina.” 

Por fim, em 03/05/2017, o parlamentar 

postou em sua página o seguinte: 

“A história se repetiu. A Comissão de 

Justiça do Senado aprovou, em votação 

simbólica (sempre assim!), projeto de lei, 

de autoria da Senadora Marta Suplicy 

(sempre ela!), que permite o reconheci-

mento legal da união estável entre pesso-

as do mesmo sexo e a intitula Casamen-

to. Sou contra esse casamento, que não é 

natural. A família conjugal intacta é o 

melhor para as crianças, que precisam 

do pai e da mãe, da compreensão do pa-

pel de cada um deles. Se aprovado for, 

haverá um aumento no uso da lingua-

gem de gênero neutro como “parceiros” 

e, mais pressão social e cultural para 

castrar nosso pensamento e comporta-

mento no casamento.”  

Ler coisas desse tipo dá uma espécie de 

náusea, como se estivéssemos retornando 

no tempo, ao século XIV, quando religio-

sos hipócritas e interesseiros buscavam 

punir comportamentos diferentes da or-

todoxia.   

De um lado, é louvável o esforço do parla-

mentar em incentivar a participação dos 

pais na vida escolar dos filhos, assim co-

mo também podemos entender louvável a 

sincera preocupação dos inquisidores em 

salvar a alma do ímpio. Porém, é incrível 

o esforço de alguns religiosos fanáticos 

em querer tapar o Sol com a peneira e 

preferir a ignorância ao conhecimento, e 

esse parlamentar representa um movi-

mento significativo e pernicioso para 

qualquer democracia: o fundamentalismo 

cristão e seu uso político. 

Como toda discussão que em você tem 

que falar o óbvio dificilmente leva a al-

gum lugar, vou pontuar apenas três ques-

tões para nossa reflexão. 

Primeiro ponto, de caráter prático: 

a escola é um espaço para tratar cientifi-

camente os temas naturais, humanos e 

sociais, como a sexualidade. É certo que a 

sexualidade dos filhos é um tema que 

afeta os pais, os quais têm o dever de ori-

entá-los (ou doutriná-los?). Mas à escola 

cabe apresentar ao jovem tudo o que a 

ciência – a psicologia, a biologia, a medi-

cina, a sociologia, etc. – sabe sobre esse 

fato: a descoberta do próprio corpo, as 

funções dos órgãos sexuais, a reprodução 

e o planejamento familiar, o desejo sexu-

al, as doenças sexualmente transmissíveis 

e as formas de prevenção, as construções 

sociais sobre o masculino e o feminino, e 

as demais facetas dessa importante parte 

de nós.  

Porém, essa “cruzada” estúpida de setores 

religiosos quer negar esse conhecimento 

aos jovens. Para eles, o ideal talvez fosse 

ensinar que o desejo sexual é demoníaco, 

que o homossexual é um ser deformado, 

que as crianças nascem da cegonha e ou-

tras pérolas que só uma compreensão 

fanatizada da religião proporciona.  

No fundo, o que vemos é o uso da religião 

como salvaguarda de preconceitos e o 

discurso de “defesa da família” esconden-

do a necessidade de dominar corpos e 

consciências, jogando questões sobre se-

xualidade para debaixo do tapete. Para 

isso, invocam partes do Antigo Testamen-

to, uma narrativa antiquíssima de um 

povo rude e machista, e partes de Paulo 

de Tarso, igualmente intolerante e ma-

chista. Jesus, que é bom mesmo, dificil-

mente aparece, pois o que importa é sus-

tentar o farisaísmo das aparências, mes-

mo que os jovens estejam em relações 

sexuais clandestinas ou sofrendo profun-

dos conflitos de identidade.  

Para alguns desses religiosos fanáticos, é 

até preferível o(a) filho(a) se matar a tor-

nar pública a sua homossexualidade. E 

são esses fanáticos, pessoas doentes, que 

levam os desavisados de roldão, que com-

pram esses comportamentos estapafúr-

dios como algo positivo, como uma vitória 

dos “bons costumes”. 

Logo, enquanto sociedade, é muito me-

lhor um professor qualificado abordando 

esses temas em sala de aula, com método, 

programação e fundamentação científica, 

do que crianças e adolescentes aprenden-

do sozinhos, pela internet, em ambientes 

familiares excessivamente castradores ou 

liberais, ou com os amigos, ou, ainda pior, 

com a bíblia e os péssimos exemplos de 

Abraão e suas mulheres, de Ló e suas fi-

lhas ou de Davi e suas peripécias. 

Os resultados práticos de discutir sexuali-

dade em sala de aula são inegáveis: tocam 

em temas como a violência contra a mu-

lher e às transexuais, o machismo, a gra-

videz na adolescência, o aborto, o estupro, 

etc. Logo, quanto à sexualidade, partici-

par da vida dos filhos nos espaços públi-

cos é válido. Mas é essencial saber o que 

ocorre no espaço privado, respeitar o 

mundo afetivo de cada um, e dar à criança 

e ao adolescente ferramentas adequadas 

(científicas e críticas) para se portar num 

mundo plural e democrático.  

Segundo ponto, de caráter teórico: a 

relação entre política e religião existe, 

mas é extremamente complexa. Por isso, 

estudar a fundo esses dois temas é essen-

cial para não ser vaquinha de presépio.  

Nesse sentido, é claro que a visão religio-

sa do crente não é separada de sua vida 

como cidadão. Os valores essenciais que a 

religião coloca como indispensáveis para 

a salvação tornam-se a base ética e moral 

para a sua vida pública. Isso vale para 

todas as comunidades de fé. 

Com isso, de um lado, é possível que dis-

cursos religiosos sejam socialmente posi-

tivos. A luta de Martin Luther King a fa-

vor dos direitos civis dos negros america-

nos se deu numa reinterpretação bíblica 

do Êxodo. Gandhi reuniu elementos do 

hinduísmo para fazer frente à dominação 

inglesa. Na América Latina, a teologia da 

libertação procurou encontrar um sentido 

concreto da caridade no domínio social e 

político. O atual Papa Francisco está dan-

do uma lição de engajamento religioso 

positivo no plano político e no social, po-

sicionando-se contra os desmandos e as 
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   misérias que nos assolam. São casos em 

que a religião vem relembrar e motivar a 

solidariedade e o comprometimento com 

o próximo.  

Portanto, um fenômeno religioso bem 

compreendido, capaz de dialogar e de 

extrair o que há de melhor para a convi-

vência humana é bem-vinda e, em regra, 

traz muitos benefícios.  

Mas, de outro lado, a tendência é que essa 

relação seja nefasta, basta ver a Inquisi-

ção e o Nazismo. Daí, quando setores 

religiosos contestam a educação sexual 

nas escolas, eles impedem que questões 

naturais sejam entendidas adequadamen-

te, mantendo o povo na ignorância. E, o 

que é pior, ao se imaginarem lutando 

contra a “ideologia de gênero”, eles reafir-

mam outras ideologias que legitimam 

violências de vários tipos e que determi-

nam os papeis sociais que homens e mu-

lheres devem continuar cumprindo.  

E é por isso que precisamos estar atentos 

a essas movimentações de religiosos que 

tentam impor a toda a sociedade as suas 

convicções íntimas, de fé, sem qualquer 

amparo científico, pois a história nos 

mostra os danos que isso costuma causar. 

A defesa de todo aquele que deseja o pro-

gresso social deve ser de uma escola como 

lugar para desenvolver o pensamento 

científico e crítico, ainda que isso afete 

convicções pessoais, por mais sinceras 

que sejam. 

Terceiro ponto, de viés moral: haver 

pessoas que defendam esse tipo de postu-

ra fanática é possível de se entender. Há 

quem sabe o que Deus quer, gosta, o que 

o deixa bravo, etc. E a sexualidade sempre 

foi um ponto nodal para a dominação 

religiosa. Perder esse filão é um perigo, e 

por isso que defender uma bandeira reli-

giosa retrógrada quanto à sexualidade é 

também um exercício de poder sobre a 

vida alheia.  

Agora, surreal é saber que essa postura 

anacrônica é aprovada por muitos espíri-

tas, que aqueles que se dizem adeptos de 

uma doutrina de caráter científico e filo-

sófico apreciem e fortaleçam o fundamen-

talismo religioso e a ignorância científica, 

e mesmo militem contra o aprendizado e 

a felicidade de outros seres. 

Para nós, trata-se de um das maiores con-

tradições um espírita, que poderia conhe-

cer melhor as relações entre espírito 

imortal e corpo físico, entrar na onda do 

fanatismo religioso e rejeitar a educação 

sexual nas escolas por conta do discurso 

de modinha da “doutrinação ideológica”. 

Esses desavisados também acham que a 

homossexualidade é doença, que as crian-

ças e adolescentes não podem descobrir 

seus próprios corpos, que a sociedade não 

distribui papéis desiguais aos homens e às 

mulheres, etc. 

Aliás, o próprio silêncio do movimento 

espírita federativo quanto a essas ques-

tões é sintomático, já que, se o Espiritis-

mo é uma doutrina que defende a laicida-

de do Estado, o pensamento científico e 

uma moral tão arrojada como a de Jesus, 

deveria haver um movimento para, no 

mínimo, problematizar os danos que o 

uso político da religião e o fundamentalis-

mo cristão têm causado à sociedade brasi-

leira, como na educação.  

Se a ciência afirma que homossexualidade 

não é doença, e você ainda acha que é 

doença; se a ciência descobre métodos 

contraceptivos e que evitam doenças, e 

você ainda acha que seus filhos não de-

vem saber disso; se a ciência discute as 

relações ideológicas e de poder sobre os 

sexos, e você ainda acha que só existe 

homem e mulher, então só sobrou a sua 

preguiça mental e o seu preconceito que, 

por dever moral, você deve manter em 

sua esfera privada.  

Afinal, não há torpeza maior em querer 

levar para a esfera pública as podridões 

que habitam o “homem velho”. Seja cari-

doso, fique com elas para você e deixe os 

seus irmãos de caminhada seguirem em 

paz, desfrutando dos avanços da ciência e 

se realizando do modo como entenderem 

correto. 

E para quem já venceu isso, para quem 

tudo isso é óbvio, há ainda as questões de 

nosso tempo, a que o espírita consciente 

de suas responsabilidades deve estar 

atento: a luta contra o fundamentalismo e 

o fanatismo, e a favor da democracia e de 

uma educação pública, de qualidade e 

libertadora. 

Por fim, todos nós defendemos a famí-

lia, especialmente a que surge das pala-

vras de Jesus: “Quem é minha mãe e 

meus irmãos? Todo aquele que cum-

pre a Lei de Deus é meu irmão e mi-

nha mãe”, ou seja, toda forma de famí-

lia onde o amor irrestrito e abrangente 

esteja presente. E você?  

 

Raphael Faé é mestre em filosofia. 
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RESENHA 

Nos primeiros minutos do filme THE 

DISCOVERY (no Netflix), um cientista 

concede uma entrevista. Depois de mui-

tos meses ele vem a público para falar de 

sua descoberta. Ele conseguiu 

provar que partículas subatômi-

cas de nossa consciência deixam 

nossos corpos quando morremos 

e vão para um outro nível de exis-

tência – nossa existência conti-

nua após a morte! Ele reforça que 

não sabe como é esse outro nível 

de existência, como as coisas fun-

cionam por lá, qual o sentido de 

tudo isso, mas que é inegável que 

a nossa consciência permanece. 

A repórter então pergunta se ele 

decidiu vir a público por causa do 

aumento exponencial de suicídios 

atribuídos a essa descoberta, se 

ele se sentia responsável por isso. 

Ele responde que não, mas é in-

terrompido por um dos membros 

da equipe de filmagem que se 

levanta, agradece ao cientista pela opor-

tunidade de um novo começo e dispara 

uma arma contra a própria cabeça. 

Para a ciência, a sobrevivência da nossa 

consciência depois da morte do corpo 

físico não tem obrigatoriamente nenhu-

ma consequência moral. Enquanto os 

cientistas partem da medição dos fenô-

menos das partículas da matéria e da 

energia, tentam entender como elas 

se influenciam mutuamente e quais as 

consequências dessas relações para os 

fenômenos em escala cósmica e em 

escala sub-atômica, nós espíritas já 

temos um modelo pronto e acabado 

de realidade. 

É por causa dessas certezas que nós 

temos uma relação ambivalente, de 

amor e ódio com a ciência. Comparti-

lhamos qualquer notícia que tenha a 

prova da vida após a morte na man-

chete, e ao mesmo tempo nos apropri-

amos de conceitos complexos e os 

distorcemos, como por exemplo, a 

física quântica, para adequá-los às 

nossas certezas. Buscamos a aval da 

autoridade da ciência para mostrar 

ao mundo que sempre estive-

O DESASTRE DA CIÊNCIA PROVANDO A 

VIDA APÓS A MORTE 
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mos certos, e ao mesmo tempo, desacredi-

tamos a ciência porque entendemos que 

ela é limitada e não consegue atingir as 

verdades maiores que só nós conhecemos. 

Essa relação complicada fica clara nesse 

vídeo do professor dr. Laércio Fonseca 

sobre a Existência de Mundos Paralelos 

explicada pela física quântica. As fórmu-

las, os gráficos e o jargão usados criam 

uma aura de ciência séria, mas claramente 

o objetivo dele é usar todo esse aparato 

para confirmar uma hipótese que já veio 

pronta. Essa atitude tem um nome – viés 

de confirmação. 

A interpretação de evidências de forma 

tendenciosa, a construção de rela-

ções forçadas entre ideias que não conver-

sam entre si  para sustentar uma ideia pré

-existente, são tendências mais fortes 

quando falamos sobre temas com os quais 

temos uma inten-

sa relação emocio-

nal e uma crença 

profundamente 

arraigada. 

Essa postura não é 

exclusividade dos 

espíritas, nem de 

pessoas adeptas 

de outras formas 

de religiosidade. A 

universidade tam-

bém é palco dessa mesma tendência. Os 

materialistas resistem a olhar fatos e pes-

quisas que possam evidenciar a reencar-

nação, por exemplo. Por isso, a partir da 

segunda metade do século XX, surgiram 

ideias pós modernas extremamente radi-

cais em relação à ciência: a de que ela 

seria apenas mais uma narrativa, sem 

valor de verdade e de evidência factual – 

lembrando a proposta de Nietzsche de 

que não há fatos, apenas interpretações. 

Esse relativismo é desdobramento des-

se paradigma da matéria que hoje domi-

na os meios acadêmicos e a ciência. 

Em sua tese de doutorado, depois publica-

da como livro, A Pedagogia Espírita, um 

projeto brasileiro e suas raízes, Dora In-

contri se preocupou exatamente em discu-

tir o que seriam os parâmetros de 

um paradigma do espírito. Para ela, Kar-

dec teria tido – coisa que ainda não conse-

guimos seguir – um bom equilíbrio no seu 

conceito de ciência, e no caso, a ciência 

espírita de que foi o fundador. Nem relati-

vismo nihilista, negando qualquer possi-

bilidade de acesso à verdade; nem dogma-

tismo ideológico, filosófico ou científico, 

que leva à manipulação pelo viés de con-

firmação. 

A ciência exercitada por Kardec esta-

va sempre aberta a novos fatos, investiga-

ções e reinterpretações. Para Incontri, 

ele já teria adiantado as críticas dos pós-

modernos às influências pessoais, emocio-

nais e de interesses no discurso científico, 

mas não teria caído no radicalismo da 

negação de qualquer ciência possível. 

E sobretudo, para Kardec, a objetividade 

dos fatos e as ideias filosóficas em torno 

deles precisam sempre ser balizadas por 

um parâmetro ético. Com isso, qual-

quer evidência da vida pós-morte necessa-

riamente vem acompanhada de uma di-

mensão de sentido moral, o que impediria 

as terríveis consequências que o filme 

acima citado nos apresenta. 

 

Mauricio Zanolini 

Text0 originalmente publicado no blog  
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