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Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita@gmail.com 

QUADRINHOS 

“” NOTA 10 NOTA 0 

Para alunos de arquitetura da 

Universidade federal de Minas 

Gerais (UFMG) que se recusaram 

a projetar mansão de 800m com 

área para 8 empregados alegando 

que “incorpora a senzala e  reforça 

os moldes de dominação em pleno 

século XXI.”  

Monalysa Alcântara, a Miss Brasil 

2017, merece nota 10. Porém, como 

toda vitória de um negro no Brasil 

gera ódio, a nota 0 vai para as vá-

rias manifestações racistas e classis-

tas, dizendo que ela "tem cara de em-

pregadinha" ou que "deveria morrer 

antes do Miss Universo" para ser 

substituída pela 2ª colocada, do Rio 

Grande do Sul.  

 

    "Eu não tô nem aí" 
 Em meio a ações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que contestam os 

altos valores pagos aos magistrados, um juiz de Mato Grosso surprendeu ao 

ter o valor de seu contracheque do mês passado revelado: cerca de meio 

milhão de reais. Titular da 6ª Vara de Sinop, a 477 quilômetros de Cuiabá, o 

juiz Mirko Vicenzo Giannotte recebeu, em valores brutos, R$ 503.928,79. 

Em entrevista, disse que o pagamento é justo, está dentro da lei e que ele 

não está "nem aí" para a polêmica. 
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Mensagens de Leitores 

Edição n°31—Agosto de 2017 

6.073 seguidores na página 
28.251 pessoas alcançadas 
1.096 curtidas em publicação 
223 compartilhamentos 

João Carlos de Freitas Parabéns ao pessoal do Jornal Critica Espírita pela linha 

social progressista e pela boa qualidade dos textos  

Miguel Rios Franklin Felix arrasou no resgate histórico e de experiências pessoais 

sobre a reaçaria espírita e como tornaram centros e federações ninhos panfletários de discur-

sos retrógrados. 

Outra grande edição. Abraço aos envolvidos  

Gláucia Bueno Faz tempo q precisamos ter autocrítica!! No jornal, não contou muitos 

espíritas deduravam outros espíritas para o Dops.. tem um texto na internet sobre isso... Para 

mim, tenho a seguinte teoria : a arrogância e a prepotência do movimento espírita se intensi-

ficou pós filme Nossos Lar, com a parceria da Globo,... depois disso, no centro onde frequen-

tava, nosssa.... o espiritsmo era o supra sumo e os irmãos de outras religiões não tinham ain-

da evolução para entender a doutrina... um segundo ponto.. é que o pós- Nosso Lar - filme 

começou a atrair muitas pessoas, boas e outras não tão boas !!  

Alexandre Péres ...porquê de Jesus não ter realizado a multiplicação das varas de 

pesca, ao contrário da multiplicação dos peixes? Rsrs  

Fillipe Maciel Euclydes Andréia Martins, dê uma olhada nessa revista espírita. 

Acho que encontramos uma publicação espírita reflexiva e crítica!! Bacana demais 

Parabéns aos idealizadores!!  

Leonor Fischer Infelizmente muitos espíritas se posicionam como muitas religiões 

julgadora longe do q o Cristo ensinou  

Luis Marcio Arnaut de Toledo Li o texto do Franklin com lágrimas nos olhos. Fi-

nalmente, alguém teve a coragem de dizer aquilo tudo, de deixar claro publicamente que o 

Movimento Espírita está tão doente que, talvez, se não se reinventar, vai apodrecer mais, 

porque fede e de longe. Estou impressionado por encontrar pessoas corajosas e tão audacio-

sas que dizem abertamente verdades tão preciosas que os espíritas não querem aceitar. Em 

meio a tanta gente que finge ser espírito de luz, mensageiros do Cristo, profetas do Consola-

dor e “trabalhadores da última hora”, donos da verdade, responsáveis por criação de regras e 

morais para colocar na caixinha; covardes, mistificadores e medrosos em questionar; lançar 

um olhar que vai além do que é imposto, deparar com um texto tão profundo e tão real como 

este, dá uma esperança que há muito tempo não tinha. Nem sei se parabenizo o Franklin, o 

pessoal do jornal ou a espiritualidade amiga que finalmente encontrou corações abertos que 

não negam muitas verdades porque sabem discernir mentiras – ao contrário de muitos. Para-

béns para todos.  
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EDITORIAL 
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Nossa difi-

culdade em escolher temas para abordar nas edições conti-

nua… 

Enquanto a sociedade brasileira vai naufragando no de-

semprego cavalar, na miséria crescente e na violência as-

sustadora, os Poderes do Estado só mostram competência 

em incompetência, em falta de ética e de senso de coisa 

pública. O Congresso Nacional não só protege Michel Te-

mer de ser processado perante o Supremo Tribunal Federal 

por corrupção, mas está aprovando novas regras eleitorais 

e criando um fundo eleitoral com dinheiro público para 

benefício de um grupelho ratazânico. E, nas ilhas de privi-

légios e supersalários, um juiz de Mato Grosso recebeu, em 

julho, mais de meio milhão de reais entre salário, indeniza-

ções, gratificações e “vantagens pessoais”, aliás, algo co-

mum no mundo encantado do judiciário brasileiro.  

Enquanto o filho de uma desembargadora do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, flagrado com 

130kg de entorpecentes e armas no dia 08.04.2017, conse-

gue o beneplácito judicial de sair da prisão para ser inter-

nado numa clínica para tratar de uma suposta “síndrome 

de Boderline”, o preto e pobre Rafael Braga, catador de 

material reciclável, está preso desde 12.01.2016 por ter sido 

(supostamente) flagrado com 0,6g de maconha e 9,3g de 

cocaína, sendo condenado a 11 anos de prisão por tráfico e 

associação para o tráfico.  

Enquanto o mundo está sempre relembrando as misérias 

dos regimes totalitários e do holocausto, uma marcha ade-

mentada de extremistas racistas, nazistas e de ultra-direita 

tomou as ruas de Charllotesville, Virgínia (EUA), no dia 

12.08, encorajados com a postura do atual presidente Do-

nald Trump e seus discursos, aparentemente inocentes, de 

ódio e de supremacia (branca) americana. Diante da mobi-

lização de grupos antinazistas e antifascista, houve tumul-

to, feridos e morte. E, no Brasil, há crescente movimenta-

ção neonazista tupiniquim, algo perturbadoramente curio-

so, pois o nazismo de fato veria em qualquer brasileiro – 

negro, branco, rico, pobre, sulista, nordestino, etc. – um 

sério candidato à morte. 

Enquanto todos sabem que somente uma educação pública 

eficiente salvará esse País, uma escola do município de São 

Paulo está marcando a mão dos alunos com caneta para 

não repetir a merenda...  

Não dá para negar. Estamos num tempo estranho, de acon-

tecimentos estranhos, de pessoas estranhas. Basta jogar 

qualquer porcaria no ar para reunir um número incrível de 

adeptos. É como se fosse um tempo cíclico, como se retor-

nássemos ao passado para ter  que (re)explicar e  (re)

entender conceitos básicos de humanidade e sociedade. 

Diante disso, pensamos que todos aqueles que querem o 

bem, a evolução, a mudança, têm de fazer a sua parte. E 

pensamos que o espiritismo, como uma doutrina moral e 

de fundo pedagógico, tem potencial para lançar reflexões 

de longo alcance moral e social, em benefício de nossa pró-

pria situação.  

Desse modo, em nosso intento de contribuir com essas 

reflexões, de motivar você, leitor e leitora, a aprender e a 

buscar conhecimento, a MATÉRIA DE CAPA é de minha 

autoria, onde trago algumas reflexões iniciais sobre a ques-

tão de Deus. A intenção é provocar, gerar inquietação. Para 

mim, apesar de os “espíritos da codificação” não avança-

rem muito nesse assunto, uma nova civilização, regenera-

da, precisa urgentemente repensar o que seja Deus ou o 

sagrado. 

O PONTO DE VISTA ficou a cargo de nossa querida cola-

boradora Adriana Jaeger Santos, estudante de pedagogia, 

que traz interessante ensaio sobre a essência pedagógica do 

espiritismo e sua relação com a educação pública e de qua-

lidade. Afinal, como mostra o riquíssimo trabalho da Asso-

ciação Brasileira de Pedagogia Espírita – ABPE –, essa 

relação entre educação e espiritismo é um universo supe-

rinteressante e com muito a ser desenvolvido. 

Na OPINIÃO DO EDITOR, abordo a passividade do povo 

brasileiro diante de tamanhos retrocessos políticos e soci-

ais que estamos vivenciando, principalmente diante da 

recente decisão da Câmara dos Deputados em livrar Michel 

Temer de responder perante o STF por corrupção. Uma 

atitude não somente covarde, mas cínica e irresponsável, 

comprada com dinheiro público e a dignidade do povo 

brasileiro.  

Diante de tamanhos descalabros morais e sociais, prosse-

guimos em nossa empreitada humilde, porém, sincera: 

mostrar a cada leitor e leitora, espírita ou não, que a rege-

neração planetária é um processo histórico e social contí-

nuo e desafiador, e como a compreensão dialética do espi-

ritismo pode nos auxiliar nessa tarefa da regeneração. 

Boa Leitura!! 

Os editores 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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  MATÉRIA DE CAPA 

 

Falar sobre Deus pode parecer um tanto 

sem propósito, principalmente quando 

abundam abordagens que saem e chegam 

a pontos já conhecidos, que pouco acres-

centam ao que já existe: Deus como cria-

dor, mantenedor da providência, julga-

dor, fonte de tudo, etc.  

Mas que a aparente falta de assunto sobre 

Deus, ou melhor, sobre o sagrado, não nos 

engane. Ao contrário, trata-se de um dos 

temas mais importantes a ser enfrentado 

não só por espíritas, mas por nossa civili-

zação, na medida em que a ideia que faze-

mos de Deus diz muito nós e nossa huma-

nidade.  

Assim, peço licença para dizer que o modo 

como os espíritos tratam sobre Deus, em 

“O Livro dos Espíritos” (LE) não avança 

muita coisa. Na famosa primeira questão 

do LE, o assunto é colocado da seguinte 

maneira: “Que é Deus? ‘Deus é a inteli-

gência suprema, causa primária de todas 

as coisas.’” (ed. FEB) 

Por anos a fio, os expositores repetiram à 

exaustão a genialidade de Kardec em não 

perguntar “quem” ou “o que” é Deus, para 

não orientar a resposta como se Deus 

fosse uma pessoa ou um objeto. Bom, 

afora a genialidade de Kardec, que deve 

ser sempre reconhecida, nem ele, nem os 

médiuns e nem os espíritos que trabalha-

ram junto a ele eram perfeitos. Por mais 

geniais e inteligentes que fossem, somente 

conseguiriam apresentar uma doutrina 

filosófica e moral coerente se dialogassem 

com os panoramas culturais, morais, ide-

ológicos e materiais existentes em seu 

tempo.  

E talvez esse afã de querer endeusar en-

carnados e desencarnados parece ter feito 

muita gente se esquecer de meditar sobre 

a resposta dos espíritos, que simplesmen-

te não traz nada de novo ao que era co-

nhecido há séculos: os espíritos choveram 

no molhado ao apresentar Deus como 

“inteligência suprema” e “causa primeira”, 

uma ideia já bem difundida desde o final 

da Idade Média.  

E dos séculos XII ao XIX passaram-se 

700 anos de interessantes e sofisticados 

debates sobre crença e descrença, da fé 

teísta, deísta e do ateísmo, da moral reli-

giosa e da moral laica, o que parece ter 

sido negligenciado, consciente ou incons-

cientemente, pelos espíritos. O mesmo se 

diga dos atributos da divindade, discussão 

ainda mais antiga, que remonta aos sécu-

los III e IV d.C. com Dionísio Areopagita e 

Santo Agostinho, assim como dos argu-

mentos lógicos da existência de Deus, de 

UMA CONVERSA INICIAL SOBRE DEUS 
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Santo Anselmo a Tomás de Aquino e a 

Descartes.  

Diante disso, não falta quem queira justi-

ficar à exaustão que, se os espíritos não 

disseram, é porque não deveria ser dito, 

que eles não entram em discussões esté-

reis e que devemos ler “até entender”. De 

fato, uma característica de espíritos evo-

luídos é a objetividade. Mas não deveria 

ser difícil aceitar que os espíritos, mesmo 

os da codificação, não são os donos da 

verdade, não detém toda a ciência e falam 

a partir de seus conhecimentos e de sua 

visão das coisas.  

Além disso, depois de Kardec há toda 

uma tradição filosófica e teológica que 

trata da questão de Deus das formas mais 

incríveis e profundas, que não pode conti-

nuar sendo ignorada por espíritas e estu-

diosos do espiritismo, pois, conforme 

dito, aprofundar as discussões acerca de 

Deus, ou do sagrado, é redescobrir os 

sentidos nos quais nos reconhecemos 

como seres humanos, sociais e espirituais.  

Conforme ensina o filósofo judeu e ale-

mão Erich Fromm, em Espírito de Liber-

dade (Ed. Zahar), o que chamamos 

“Deus” expressa, na verdade, uma meta e 

um valor supremos. A ideia que fazemos 

de Deus é o resultado do que pensamos 

sobre nós, do que somos e do que pode-

mos ser, sobre nossas capacidades, poten-

cialidades e desejos. Na verdade, o Deus 

que cria o homem à sua imagem e seme-

lhança é um produto de homens que o 

criam à sua imagem e semelhança. 

Segundo Fromm, cada mudança na con-

cepção de Deus na tradição judaica – de 

um Deus absoluto do Gênesis ao Deus 

uno e inominável de Moisés – correspon-

de a uma mudança na sensibilidade hu-

mana. Muda essa sensibilidade, muda a 

ideia sobre Deus. E o que significa esse 

“Deus uno e inominável”? Significa uma 

nova experiência humana, que busca a 

meta suprema de superar suas dicotomias 

e se reconciliar com o mundo pelo pleno 

desenvolvimento de suas capacidades de 

amor e de razão.  

O “Deus uno e inominável” é uma respos-

ta para essa nova forma na qual os seres 

humanos passaram a se compreender: 

que se reconhecem cindidos, que vivem 

uma dicotomia interna (sentimento e 

razão) e externa (natureza interior e exte-

rior), mas que desejam encontrar uma 

unidade, alcançar uma síntese pelo desen-

volvimento de nossos poderes de amar e 

de pensar. E o que é essa síntese, essa 

unidade? É o inominável, é o que resulta 

de um aprendizado infinito, que sempre 

deve estar aberto à ressignificação. Se der 

nome, acabou-se; torna-se ídolo, e por 

isso a luta dos profetas judeus contra a 

idolatria.  

Aliás, é curioso notar como as denomina-

das “religiões axiais” expressam, sob mo-

dos diversos, essa mesma meta e valor 

supremos: Buda, Tao, Nirvana, Deus, etc., 

são formas diferentes de falar desse mes-

mo desejo de plenitude, de conciliação 

integral entre sentimento e razão. Quando 

Jesus, dentro da tradição profética judai-

ca, afirma “Vós sois deuses”, ele diz exata-

mente isso: que temos condições de en-

contrar os poderes para desenvolver essa 

plenitude que, no fundo, já está em nós.  

No entanto, no ocidente fomos moldados 

a compreender o sagrado como um Deus 

pessoal, um ser, que intervém na história, 

que “age” como se fosse uma pessoa. Afo-

ra a caricatura do velho barbudo, de ves-

tes longas e cajado nas mãos, há uma 

ideia comum de Deus como um ser que 

criou todas as coisas e estabeleceu leis 

naturais e eternas e, desde então, atua por 

meio da Providência.  

Nessa Providência, há uma complexa 

equação entre justiça e perdão: se algo 

aconteceu é porque Deus quis, se não 

aconteceu é porque não quis, onde todas 

as injustiças se resolvem na crença de que 

sua vontade é boa e soberana. E mesmo o 

espiritismo adicionando a reencarnação 

nessa equação não muda muita coisa.  

Mas isso parece muito distante de nós, de 
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nossas questões, de nossas vidas, das ale-

grias e decepções, expectativas e frustra-

ções, medos e angústias que vivenciamos 

como encarnados e desencarnados. É 

como se a Providência fosse uma enorme 

burocracia, pesada, impessoal, onde você 

roda, roda e nunca encontra o sentido das 

coisas, por mais que muitos estejam con-

fortáveis nessa burocracia e a achem im-

portante.  

É como se Deus como inteligência supre-

ma ou como causa primeira e nada fos-

sem a mesma coisa. Portanto, falar de 

Deus como “inteligência suprema, causa 

primeira” vem satisfazer uma pré-

compreensão que nos é dada cultural-

mente, e parece justificar a rápida adesão 

acrítica à resposta dos espíritos.  

Retomando a resposta dos espíritos, que-

ro enfatizar apenas um ponto. Em mo-

mento algum eles afirmam que Deus é um 

“Um SER de inteligência suprema...”. 

Afirmam simplesmente que “Deus é a 

inteligência suprema...”. Isso pode não 

ser nada. Mas, para mim, significa, pri-

meiro, que Deus, em si, é algo que não 

cabe em nossas categorias, e, segundo, 

que as tentativas de pensá-lo como cria-

dor, julgador, mantenedor da providên-

cia, ou seja, como um ser (seja o velhinho 

de barba branca, seja uma grande luz), 

são equivocadas, ingênuas ou superficiais, 

assim como é, para nós hoje, a ideia de 

um Deus guerreiro. 

Disso tudo, talvez por ficarmos nessa su-

perfície e por aceitarmos uma ideia de 

Deus tão distante de nós, é que tenhamos 

tantas dificuldades para viver nossas vi-

das, com tamanha insegurança, falta de 

sentido, violência, indiferença, ódio, guer-

ras, misérias morais e materiais, enfim, 

com nossas dificuldades em lidar com o 

outro, com a natureza e conosco mesmos. 

E enquanto continuarmos assim, distan-

tes de um sagrado que nos traga a pleni-

tude, outras formas sociais continuarão 

tomando o lugar de Deus: o mercado, o 

dinheiro, o consumo, a família, a carreira, 

a vida, etc.  

Portanto, se o sagrado e o humano são 

intrinsecamente relacionados, a tarefa de 

repensar Deus é urgente e necessária para 

redefinirmos o humano que somos e para 

encontrarmos bases mais seguras em nos-

sa caminhada evolutiva. E o espiritismo, 

em sua proposta de recuperar o que há de 

melhor da tradição cristã, deve não só 

mergulhar no passado para trazer toda a 

sabedoria antiga para nós hoje, mas tam-

bém deve dialogar com o que há de me-

lhor no pensamento atual, permitindo-

nos entendimentos cada vez mais eleva-

dos sobre nós, sobre nossas capacidades e 

nossos poderes. Uma sociedade regenera-

da exige isso. 

 

Raphael Faé é editor do Jornal Crítica 

Espírita 
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PONTO DE VISTA 

Revendo o excelente documentário “Allan 

Kardec: o educador” (Versátil Home Ví-

deo e Vídeo Spirite), chamou-me a aten-

ção a referência da pesquisadora Dora 

Incontri ao livro “A mesa, o livro e os es-

píritos: gênese, evolução e atualidade do 

movimento social espírita entre França e 

Brasil” (em francês: “La table, le livre et 

les Esprits - Naissance, évolution et actu-

alité du mouvement social spirite entre 

France et Brésil, originalmente publicado 

em Paris, 1990,  dos  antropólogos Marion 

Aubrée e François Laplantine, editora 

Edfal - Universidade Federal de Alagoas, 

edição fora de estoque) que menciona 

sobre a “Liga Parisiense de Ensino” ter 

sido originalmente formada por seis mili-

tantes laicos: Jean Macé, Camille Flama-

rion, Emmanuel Vauchez, Alexandre De-

lanne, Pierre-Gaëtan Leymarie e André 

Vautier sendo que os autores do livro des-

tacam que, fora Jean Macé, todos os ou-

tros eram espíritas.  

E eles foram pioneiros do que veio a se 

tornar depois, em 1881, a “Liga Francesa 

de Ensino”, que lutava pela instrução 

“gratuita, laica e obrigatória”, confesso 

que ainda gostaria de saber ainda mais 

sobre essa liga e as ações promovidas por 

eles e peço, a quem puder, que mande o 

material para os amigos do “Jornal Crítica 

Espírita”.  

Percebemos, assim, como disse Laplanti-

ne (1990) que “a educação está no centro 

do espiritismo”, sendo que podemos ob-

servar uma militância social dos espíritas 

franceses na França do século XIX pelo 

ensino gratuito, obrigatório e laico, que é 

flagrante e que isso não é à toa, já que o 

próprio Kardec escreveu o “Plano propos-

to para a melhoria da educação públi-

ca” (Plan proposé pour l'améliora-

tion de l'éducation publique) em 

1828 (apoiado por Ampere, um compa-

nheiro de Lyon) e por ele que recebeu o 

prêmio da Academia Real de Arras, em 

1828, na França, e acho que merece uma 

visita ao site do “Instituto Frances de 

Educação” onde mencionam que o plano 

“contém coisas excelentes e particular-

mente desenvolve a ideia de que a educa-

ção deve ser considerada uma ciên-

cia” (disponível aqui: <http://

www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/

d i c t i o n n a i r e - f e r d i n a n d - b u i s s o n /

document.php?id=3544> e a academia o 

descreve, então, como um “educador 

Francês”.  

Para Kardec, por todo o conjunto da obra, 

não temos como não identificar que trata 

da “educação do espírito” sendo que a 

educação também era a causa máxima do 

seu mestre  Pestalozzi  (que foi discípulo 

“A EDUCAÇÃO ESTÁ NO 

CENTRO DO ESPIRITISMO” 

“A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar 
os do vício; de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades; enfim de 
formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento 
simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Eis o que todos repetem, mas o que não se prati-
ca.” (Hippolyte Léon Denizard Rivail, Plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique,1828) 
 
“A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral.” (O Livro dos Espíritos, 
questão 917, da perfeição moral) 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pestalozzi


 

                                                                                                                                                                                                                                  9 

Rousseau, cuja vida também foi dedicada 

à causa da educação), tudo vindo a, de 

certa forma,  “preparar o terreno” para as 

idéias que iriam surgir.  

O próprio Pestalozzi, segundo nos lembra 

Dora Incontri, dizia se sentir como “João 

Batista”, no sentido de só preparar a vinda 

para “aquele que há de vir” e que seria 

“maior do que ele”. A pedagogia tradicio-

nal, ainda está longe dos ensinamentos de 

Kardec, a academia não o referencia, nem 

por mera curiosidade para objeto de estu-

do, mas acredito ser somente uma ques-

tão de tempo, pois, de fato “A educação 

está no centro do espiritismo”. 

Agora, se os espíritas franceses lutavam 

por educação em sua pátria, que era o 

centro difusor da cultura ocidental, 

“centro de luz” diríamos nós espíritas com 

acerto, porque não tomamos essa bandei-

ra? A exemplo da “Liga Parisiense de En-

sino”, dos espíritas franceses, de Allan 

Kardec?  

Se já foi afirmado no Livro dos Espíritos 

que “a educação, convenientemente 

entendida, constitui a chave do pro-

gresso moral” (KARDEC, 1857. Questão 

917, grifo meu), por que nos contentamos 

a ouvir ou fazer palestras, ir ao Centro 

Espírita, por que não construímos refe-

rência na educação de forma que fique 

impossível nos ignorar? Por que não te-

mos mais exemplos de trabalhadores que 

abraçam a causa das crianças, da educa-

ção, fornecendo alimento para a alma? 

Temos muito bons exemplos espíritas, e 

estão no caminho certo, mas precisamos 

de mais! Precisamos que quando alguém 

pense em espiritismo lembre de 

“educação!” e lembre daqueles chatos que 

estão sempre lutando pela educação.  

Espíritos bons podem nascer aqui sim, 

espíritos já evoluídos que farão a diferen-

ça, mas precisamos fazer por nós mesmos 

também, precisamos oferecer uma alter-

nativa às diversas almas que estagiam 

aqui na Terra, conhecer educadores amo-

rosos, que podem mudar destinos. Veja o 

que aconteceu com Kardec, a semente que 

se plantou, a partir de um bom mestre.  

E a educação precisa ser pública, obriga-

tória e laica, como pediam os espíritas, 

como pedia Rivail. Precisa ter um viés 

humanitário, acolhedor, integral, e por 

“laica” se entenda que não deve ter 

“religião” mas pode conter o “ensino reli-

gioso”, que é diferente, abrangendo um 

“espírito universalista”, formando “livre-

pensadores” e não “catequizando” crian-

ças para pensarem todas iguais (o que 

gera uma distopia social, pois isso na prá-

tica é impossível – e para entender me-

lhor o conceito de distopia, neste link tem 

um vídeo interessante produzido pelo 

TED-Ed – veja-o aqui: https://

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=6a6kbU88wu0&t=158s). 

Deixo, para meditação, uma frase especial 

e famosa para nós espíritas, uma frase 

especialmente trazida pelo O Espírito de 

Verdade e que, novamente, traz a educa-

ção, a instrução, como peça-chave, não 

descuidando do amor, colocado em pri-

meiro plano, o que nos diz algo como que 

ensinar, aprender e instruir sem amor não 

dá certo, pois que a rigidez mata os bons 

sentimentos: “Espíritas! amai-vos, 

este o primeiro ensinamento; ins-

truí-vos, este o segundo”. E mais, nos 

alerta que “no Cristianismo encon-

tram-se todas as verdades; são de 

origem humana os erros que nele se 

enraizaram”, motivo pelo qual ainda 

devemos estudar muito, tirar o Cristo da 

prateleira da religião e trazê-lo para o 

entendimento humano, estudá-lo, aceitá-

lo não como mera revelação mística, mas 

aceitá-lo como Kardec nos ensinava a 

fazer: à luz da razão, e lutar para que a 

educação nos torne livres de dogmas e de 

ressentimentos, oxalá, espíritos evoluídos.  

 

Adriana Jeager Santos é colaboradora 

do Jornal Crítica Espírita e estudante de 

pedagogia. 
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OPINIÃO DO EDITOR 

Em 02.08.2017, a Câmara dos Deputados 

rejeitou a possibilidade de o presidente 

Michel Temer ser processado perante o 

Supremo Tribunal Federal, depois de o 

Procurador-Geral da República denunciá-

lo por crime de corrupção passiva.  

É mais um ato da classe política brasileira 

que atualiza as definições de desonestida-

de e cinismo, e vem coroar o esforço de 

Michel Temer na compra explícita de 

apoio político, agraciando parlamentares 

com verbas generosas. Com um deficit 

multibilionário no orçamento e faltando 

recursos para serviços públicos básicos – 

universidades e hospitais fechando as 

portas, serviço policial sem dinheiro para 

emitir passaporte e abastecer viaturas, 

crianças sendo marcadas para não repetir 

a merenda nas escolas públicas de São 

Paulo, etc. – há um verdadeiro oásis fi-

nanceiro para atender interesses escusos. 

E, nessa política suja e secular do “toma-

lá-da-cá”, continuamos no mesmo lugar 

em termos de desenvolvimento socioeco-

nômico, ou seja, em condições ruins, ou 

até pior.  

Agora, uma Comissão da Câmara dos 

Deputados que discute mudanças nas 

regras eleitorais aprovou novas regras 

para as eleições já de 2018, pervertendo 

maquiavelicamente o voto distrital (com o 

tal “distritão”) e criando o fundo eleitoral, 

que garantirá facilmente bilhões de reais 

de dinheiro público para a reeleição de 

muitos parasitas há décadas no poder. 

Parece que a nossa classe política tem 

reunido toda a imundície e todo o escár-

nio possível no mundo para jogar na cara 

do povo brasileiro, enquanto a sociedade 

vai se esfacelando... 

Mas o que causa espanto é a pouquíssima 

resistência popular, a aceitação desse 

estado de coisas, dizendo “é assim mes-

mo”, “sempre foi assim”, “é tudo farinha 

do mesmo saco”, “o Brasil não tem jeito”. 

Esse silêncio é assustador diante dos con-

tínuos ataques à ética pública, à democra-

cia e aos direitos sociais, trabalhistas, e 

agora previdenciários. O que deveria ser 

uma luta contínua contra a miséria 

(material e moral) e a favor de melhorias 

nas condições de vida – com fortes inves-

timentos em educação, saúde, segurança, 

infraestrutura, transportes, lazer, etc. – 

tornou-se numa tosca cruzada neolibera-

lizante que só favorece a meia dúzia e 

prejudica todo o restante.  

Estamos numa espécie de letargia políti-

ca. Por não sairmos do “lulismo x antilu-

lismo” não conseguimos fazer uma dis-

cussão política com profundidade. As 

coisas caíram em lugares-comum e em 

discussões rasas que só pioram as coisas. 

Isso nos torna incapazes de ver como pe-

quenos grupos políticos, econômicos e 

midiáticos estão atuando para fazer com 

que as coisas permaneçam como estão… E 

elas permanecem: esses grupos que, hu-

milhando e espezinhando a grande maio-

ria trabalhadora, se usa das instituições e 

dos cargos públicos para assaltar os cofres 

públicos e perpetuar projetos pessoais de 

poder, não apenas em termos de corrup-

ção, mas também de privilégios e supersa-

lários.  
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É por isso que precisamos urgentemente 

desenvolver uma consciência política e 

uma habilidade em debater e analisar o 

panorama atual com mais acuidade, não 

só sobre política, mas sobre tudo: geopolí-

tica, economia, direitos humanos, socie-

dade, meio ambiente, etc. Mais do que 

nunca, carecemos de referências boas, de 

pessoas que consigam articular a situação 

em que vivemos de modo honesto e pro-

por alternativas em benefício de todos. 

Isso é evolução.  

Mas um planeta de Regeneração não cai 

do céu e nem surge só com orações. Ele se 

constrói a cada dia com o desenvolvimen-

to do senso de justiça e de hombridade, de 

dever e de honestidade, de competência e 

de ética.  

E os espíritas, com uma doutrina tão li-

bertária e avançada, poderiam fazer isso. 

Poderiam ser a resistência moral em tem-

pos de corrupção e ser a ponta de lança de 

um movimento propositivo, que discuta a 

questão humana de modo mais aprofun-

dado, como fizeram, com muita compe-

tência, os primeiros espíritas brasileiros, 

como Batuíra, Anália Franco e Eurípedes 

Barsanulfo. Um passo importante seria 

superar o espiritismo medieval – que ado-

ra o misticismo, o sofrimento e a pobreza 

alheia – e desenvolver um espiritismo 

dialético, que dialogue com o seu tempo e 

suas questões. 

A fala muito comum no meio espírita de 

que “a mudança começa em mim” é ver-

dadeira, mas não suficiente. A mudança 

começa em mim, mas não fica só em mim. 

Essa mudança só é coerente se sair de 

mim e se comunicar com os outros. Ela 

começa na esfera privada, mas só se aper-

feiçoa na esfera pública. E os Centros Es-

píritas, então, poderiam abrigar debates 

sobre o mundo como um todo, desde os 

temas evangélicos às questões que nos 

rodeiam a todo o momento. Lembro que, 

em anos de movimento espírita, assisti 

somente a uma única palestra sobre a 

violência contra a mulher… 

É urgente e necessário discutir corrupção, 

democracia, gestão da coisa pública, re-

forma política, violência urbana e policial, 

ética, educação e saúde públicas, mobili-

dade urbana, lixo e consumo, guerras e 

suas motivações, imigração, fome e de-

semprego. Isso não é deixar a abordagem 

“espiritual” de lado. É incluí-la sob novos 

horizontes de compreensão do mundo.  

Reitero a feliz fala de Herculano Pires, de 

que se os espíritas soubessem o que signi-

fica o Centro Espírita, o espiritismo seria 

o maior movimento cultural do planeta.  

Pelos espíritos terem dito, muito antes de 

Luther King, que os maus prosperam pela 

omissão dos bons, e diante de um tempo 

tão sombrio e angustiante em que esta-

mos vivendo no Brasil e no mundo, nós, 

do Jornal Crítica Espírita, convidamos a 

todos a lançar essas questões nos centros 

ou grupos espíritas (ou não) que partici-

pe, a abordar ou pedir a abordagem des-

ses temas nas palestras públicas, a criar 

grupos que se interessem por isso e dar 

voz a esses debates necessários… Precisa-

mos engrossar o caldo dos bons, canalizar 

nossa indignação para construir, ajuntar 

os que querem o melhor e que não acei-

tam o que há, lembrando que um planeta 

de provas e expiações, onde o mal é tão 

audaz e rapidamente acolhido, é um lugar 

onde devemos estar com nosso senso de 

justiça e de indignação sempre no nível 

máximo de alerta.  

Raphael Faé 
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