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Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita@gmail.com 

Edição n°34—Novembro de 2017 

6.289 seguidores na página 
36.920 pessoas alcançadas 
1.2 mil curtidas em publicação 
207 compartilhamentos “” 

Eles argumentavam que eu havia fundado algo chamado 

‘ideologia de gênero’. Não me parece que conhecessem meu 

livro Problemas de Gênero. Acreditam que promovo a ideia 

de que todos podem ter o gênero que quiserem e que não 

há leis naturais. A teoria que propus aceita que nascemos 

em meio a normas sociais que definem nossos gêneros, mas 

que também podemos construí-los em meio a limites. Meu 

objetivo era oferecer uma linguagem para quem se vê no 

ostracismo por não se adequar às ideias restritivas sobre o 

que é ser homem ou mulher. Mas a teoria nunca negou a 

existência de limites. Minha impressão é de que quem me 

agrediu pretende defender que o Brasil é um lugar onde 

pessoas LGBTQ não são bem-vindas, famílias são heteros-

sexuais e o aborto é ilegal. Querem que não exista qualquer 

complexidade a respeito disso. O esforço é antifeminista, 

antitrans, homofóbico e nacionalista. Lembra as formas de 

neofascismo que estão aparecendo mundo. 

Judith Butler, filósofa estadunidense, palestrou em São Paulo no ini-

cio de novembro. Veio ao Brasil falar sobre democracia. Mas grupos 

homofóbicos e machistas organizaram um abaixo assinado que alcan-

çou 360 mil assinaturas pedindo o cancelamento do evento. Enquan-

to Judith palestrava, manifestações pró e contra ocorriam do lado de 

fora. Entre as palavras de ordem contra Judith ouvia-se “Queime a 

Bruxa!”. 

QUADRINHOS 
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

A 5 de novembro de 2015, o mundo sofria o mai-

or crime ambiental já praticado, quando seres 

humanos gananciosos e lenientes (agindo por 

meio de uma mineradora e do poder público) 

mataram seres humanos e destruíram recursos 

naturais e sonhos por onde passou o rio de lama. 

E num país onde judiciário, legislativo e executi-

vo só se preocupam em assaltar o dinheiro públi-

co por meio de desvios e de auxílios-qualquer 

coisa, não é de estranhar que, após dois anos, 

continuem os responsáveis impunes e as vítimas 

duplamente prejudicadas. 

Falando em vítima, elas não são só as que morre-

ram no rompimento da barragem de Mariana. 

Também não são só os milhares de habitantes 

das 39 cidades de MG e ES atingidas diretamen-

te. As vítimas somos todos nós, os presentes e as 

gerações futuras, porque todo crime ambiental 

afeta a todos e a destruição perdura por décadas.  

O prejuízo, portanto, é incalculável. Perda de 

vidas humanas e animais, perdas na agricultura e 

na pesca, perdas na qualidade de vida, perda da 

água, perda da possibilidade de vida. E, mais do 

que achar e punir culpados, o que corta o coração 

é saber que a empresa responsável e o poder pú-

blico pouco fizeram para reparar os danos. Tudo 

muito emergencial, mas nada muito efetivo para 

reviver um dos rios mais importantes do Brasil. 

Na edição de Novembro de 2015, em nosso pri-

meiro ano, abordamos essa questão, enfatizando 

a nossa responsabilidade quanto a esses eventos. 

E, em nossa página no Facebook, não faltou 

quem comentasse  que a espiritualidade já havia 

previsto aquela situação, que se aconteceu foi 

porque “Deus quis” e que estava na conta da “lei 

de destruição” agindo em prol do progresso. Uma 

compreensão arrogante, cínica e mesquinha, mas 

que, infelizmente, atrai e leva muitos espíritas de 

roldão… 

Com isso, renovamos nossa indignação com esse 

crime, com o desrespeito às pessoas diretamente 

afetadas e com a omissão para reverter os danos 

causados, certos de que o progresso material 

deve vir acompanhado de progresso moral. Te-

mos o dever, a todo o momento, de refletir sobre 

o nosso padrão de consumo e de tomarmos cons-

ciência de como nossas ações – quaisquer que 

sejam – repercutem no mundo. Isso que é 

“reforma íntima” de verdade. 

Diante dessa necessidade urgente de melhorar-

mos a nossa relação com o mundo, a MATÉRIA 

DE CAPA é de autoria de Vanessa Lima, oceanó-

grafa, que relaciona especismo, alimentação e 

espiritismo numa abordagem muito interessante 

e atual. Apesar da resistência de se falar sobre 

esse tema nos meios espíritas, talvez por acha-

rem que não é importante, não temos dúvidas 

que uma sociedade regenerada possui elevado 

grau de responsabilidade sobre aquilo que coloca 

em seu prato.  

No PONTO DE VISTA, a contribuição é de Os-

mar Carvalho, da Página Ativismo Protestante, 

que fala sobre liberdade e casamento entre pes-

soas do mesmo sexo, mostrando como aqueles 

que defendem o progresso devem se unir contra 

o avanço do fundamentalismo religioso cristão. 

Na OPINIÃO DO EDITOR, denunciamos o estra-

go que a “bancada da bíblia” está deixando na 

democracia brasileira, em sua sanha de dominar 

a vida moral e sexual das pessoas. Agora, esses 

fariseus hipócritas e cristãos de conveniência 

conseguiram aprovar, numa Comissão Especial 

da Câmara dos Deputados, regras para proibir o 

aborto mesmo nos casos de estupro. 

Na CRÍTICA LIVRE, Carol Régis fez a cobertura 

do XV Simpósio Brasileiro do Pensamento Espí-

rita (SBPE), um evento que precisa ser mais co-

nhecido pelo público espírita. 

 

Tenham uma excelente leitura! 

 

Raphael Faé e Felipe Sellin  
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  MATÉRIA DE CAPA 

 

ESPECISMO E ESPIRITISMO: ALGUMAS REFLEXÕES 
Dos nossos vícios, aqueles ligados a ali-

mentação parecem muitas vezes os mais 

difíceis de serem quebrados. Aceitamos 

com facilidade a necessidade da melhora 

moral, mas permanecemos relutantes e 

resistentes quando a proposta é estender 

essa moral ao nosso prato. Quando em 

Nosso Lar, André Luiz narra os protestos e 

até mesmo o contrabando de alimentos 

quando se propôs na colônia uma mudança 

dos seus hábitos alimentares, podemos 

perceber o tamanho do buraco em que nos 

encontramos nessa questão. 

Apesar do silêncio sobre esse assunto pela 

maior parte dos oradores e das casas espí-

ritas, o questionamento a respeito da ali-

mentação baseada em produtos de origem 

animal é abordado na codificação e em 

obras complementares.  

Quando Kardec levanta essa questão na 

pergunta 723 de “O Livro dos Espíritos” e 

recebe como resposta a afirmativa de que 

“a carne alimenta a carne, do contrário o 

homem perece”, os espíritos da codificação 

estavam certos naquele momento. Pouco 

ou praticamente nada se sabia sobre o pa-

pel da nutrição no funcionamento do cor-

po, as necessidades nutricionais dos indiví-

duos, os valores nutricionais dos alimentos, 

e a carne, apesar de não ser um alimento 

milagrosamente completo, solucionava 

algumas necessidades nutricionais básicas. 

A nutrição entrou nas escolas de medicina 

como objeto de estudo apenas em 1937. Em 

1857, quando questionou os espíritos sobre 

a necessidade de se alimentar de animais, 

Kardec ouviu a resposta que correspondia 

àquele momento, com a ressalva final de 

que os corpos deveriam ser alimentados 

“conforme sua organização”. 

Agora, em 2017, seguindo o conselho do 

mesmo Kardec de acompanharmos a ciên-

cia, vemos o avanço das descobertas no 

campo da nutrição e podemos afirmar, 

cada vez mais embasados cientificamente, 

que a carne não alimenta mais a carne. O 

que nos alimenta “conforme nossa organi-

zação” não é a carne: são proteínas, ferro, 

zinco, vitaminas e tantos outros nutrientes 

que hoje conhecemos as fontes, as quanti-

dades diárias recomendadas, os mecanis-

mos de absorção. E o mais importante, essa 

mesma ciência descortina para nós que 

essas necessidades podem ser supridas 

com alimentos de origem vegetal, elimi-

nando a necessidade da exploração e abate 

de animais. 

Baseado nessas questões e no exemplo dos 

nossos amigos de Nosso Lar, não é difícil 

entender que a alimentação baseada em 

produtos de origem animal não é uma ne-

cessidade física, e sim uma cultura milenar, 

um vício, e muitas vezes uma zona de con-

forto para muitas pessoas. Emmanuel, na 

obra “O Consolador”, já em 1941 é incisivo 

ao afirmar que “a ingestão das vísceras 

dos animais é um erro de enormes conse-

quências, do qual derivaram numerosos 

vícios da nutrição humana” e completa 

dizendo que “é de lastimar semelhante 

situação, mesmo porque, se o estado de 

materialidade da criatura exige a coope-

ração de determinadas vitaminas, esses 

valores nutritivos podem ser encontrados 

nos produtos de origem vegetal, sem a 

necessidade absoluta dos matadouros e 

frigoríficos” (questão nº 129). 

Nós, espíritas, que tanto exaltamos a ne-

cessidade de quebrarmos em nós as barrei-

ras que nosso orgulho e nosso egoísmo 

construíram, perpetuamos esses mesmos 

comportamentos ao colocarmos animais 

em nosso prato, em nossas vestimentas, em 

nossos objetos.  

Como também aborda André Luiz, no capí-

tulo 4 do livro “Missionários da Luz”, es-

cravizamos e sacrificamos aos milhões ani-
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mais a quem não foram dados a capacidade 

de se defenderem da nossa ganância, e que 

foram colocados na nossa convivência para 

regime de colaboração mútua, enquanto 

princípios espirituais em evolução. Esta-

mos para os espíritos superiores como os 

animais estão para nós, porém, no nosso 

tratamento para com eles não há a mínima 

misericórdia e benevolência que a espiritu-

alidade superior tanto nos dedica.  

Segundo o IBGE, só no Brasil, em 2015, 

foram abatidos 39,26 milhões de suínos, 

5,79 bilhões de frangos, 30,64 milhões de 

bovinos(1). Números esses que não abran-

gem os animais que permanecem vivos sob 

exploração e tortura nas fazendas leiteiras, 

granjas poedeiras, testes industriais. 

Nossa cultura foi moldada no especismo, 

a ideia de que, enquanto humanos, temos o 

direito de explorarmos, escravizarmos e 

matarmos as demais espécies por conside-

rá-las inferiores. Mesmos nos nossos mais 

bonitos discursos de luta contra as explora-

ções, por direitos humanos básicos, da 

nossa busca por uma sociedade pautada 

por respeito e igualdade, o especismo se 

infiltra e nos cega. Mesmo aí selecionamos 

quem merece o nosso respeito e a nossa 

luta.  

O especismo mostra uma face ainda mais 

cruel: os animais não têm voz. Jamais ve-

remos os animais se unindo, criando cole-

tivos, denunciando seus abusos, abrindo ao 

mundo a verdade sobre as experiências a 

que são submetidos diariamente. A voz que 

se levanta contra essa exploração é a dos 

nossos semelhantes humanos, que são 

muitas vezes ridicularizados nos espaços 

que ocupam, sejam eles as casas espíritas, 

seus lares e muitas vezes nos seus locais de 

militância. 

Pra nós, que temos acesso abundante à 

informação em poucos cliques, não cabe 

mais o argumento da ignorância. Pra nós, 

espíritas, que temos as vozes de Emmanu-

el, André Luiz e Irmão X há anos nos ad-

vertindo da nossa cegueira, não cabe mais 

o comodismo.  

A todos que se dispõem a tirar essa venda 

dos olhos mascarada no ato distante de 

comprar uma peça de carne ou uma caixa 

de leite no supermercado, não cabe mais 

ignorarmos que precisamos saber e enten-

der o custo da morte e da exploração do 

“produto” que chega às nossas casas. So-

mos corresponsáveis, somos omissos.  

Precisamos elevar os nossos olhos do nosso 

egoísmo e expandirmos o amor que temos 

pelos animais que habitam a nossa casa, 

para os animais enclausurados nos cria-

douros e abatedouros que nos servem. Am-

bos são princípios espirituais que necessi-

tam de amparo, de cuidado, de liberdade e 

direito aos próprios corpos. Fora da barrei-

ra do nosso egocentrismo, precisamos en-

tender que os animais não vieram ao mun-

do para nos servir, que não viemos ao 

mundo para sermos servidos por nada e 

por ninguém. 

Rogo que lembremos o conselho do Irmão 

X, no livro “Cartas e Crônicas”, que nos 

orienta: “Comece a renovação de seus cos-

tumes pelo prato de cada dia. Diminua 

gradativamente a volúpia de comer a car-

ne dos animais. O cemitério na barriga é 

um tormento depois da grande transi-

ção” (p. 09). 

Precisamos trazer essa questão para nossas 

casas espíritas, para os nossos lares, para 

os espaços que ocupamos. Não existe 

Igualdade se meu irmão, animal ou huma-

no, sofre. Não existe Justiça se uma socie-

dade se apoia em exploração de qualquer 

tipo. Não existe Paz se nos beneficiamos de 

violência contra qualquer ser. E, principal-

mente, não existe Amor se escolhemos 

aqueles que são dignos desse amor.  

Toda mudança que nos tira das nossas 

posições de privilégio e conforto é dolorosa 

e desconfortável. Enquanto sociedade, será 

longa e difícil, mas deve ser feita e seremos 

nós a fazê-la.  

Senão agora, quando? 

 

Vanessa Lima é oceanógrafa, vegana e 

feminista.  

 

NOTAS: 

(1) Dados disponíveis em http://

agenciabrasil.ebc.com.br/economia/

noticia/2016-03/ibge-diz-que-suinos-e-

frangos-tem-abate-recorde-em-2015 e 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/

Fasciculo_ Indicadores_IBGE/abate-leite-

couro-ovos_201701caderno.pdf 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/ibge-diz-que-suinos-e-frangos-tem-abate-recorde-em-2015
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/ibge-diz-que-suinos-e-frangos-tem-abate-recorde-em-2015
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/ibge-diz-que-suinos-e-frangos-tem-abate-recorde-em-2015
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/ibge-diz-que-suinos-e-frangos-tem-abate-recorde-em-2015
ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Fasciculo_%20Indicadores_IBGE/abate-leite-couro-ovos_201701caderno.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Fasciculo_%20Indicadores_IBGE/abate-leite-couro-ovos_201701caderno.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Fasciculo_%20Indicadores_IBGE/abate-leite-couro-ovos_201701caderno.pdf
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Espiritismo na Prática no XV SBPE 

CRÍTICA LIVRE 

Foi em clima de grande emoção que ocor-

reu em Santos (SP) o XV Simpósio Brasi-

leiro do Pensamento Espírita (SBPE), no 

primeiro feriado de Novembro. O SBPE 

foi o reencontro de grandes amigos que 

há décadas, ou recém-chegados, se unem 

bienalmente para apresentar trabalhos, 

debater, criar e fazer o Espiritismo Mo-

derno.  

Nesta edição, algumas coincidências de 

pontos discutidos em diversas apresenta-

ções e na mesa redonda indicam tendên-

cias de pensamentos e práticas para os 

próximos anos da Doutrina, mostrando 

necessidades comuns aos espíritas, ainda 

que em centros, cidades e países diferen-

tes. 

A humanização das práticas doutrinárias 

foi o ponto alto dos debates e esteve pre-

sente em, 

pelo me-

nos, qua-

tro traba-

lhos apre-

sentados. 

A retoma-

da de as-

pectos 

mais hu-

manos, 

como a 

atenção às questões diárias que levam os 

frequentadores às casas e os esforços para 

levar o Espiritismo às ações rotineiras de 

cada um de nós são alguns exemplos de 

preocupações expostas e que foram apon-

tadas como desafios para o Espiritismo 

daqui para frente. 

Se, por muitos anos, o desenvolvimento 

filosófico e aprofundamento teórico foram 

vertentes norteadoras das pautas de pa-

lestras, congressos e grupos, agora as Ins-

tituições precisam praticar o olhar genuí-

no sobre os problemas das pessoas, devol-

ver ao Ser Humano a sua devida impor-

tância como objetivo principal do Espiri-

tismo frente as estruturas organizadas 

com seus cronogramas, hierarquias e polí-

ticas. 

A adequação de conteúdos e formas de 

transmissão de conhecimento para as 

novas gerações também estiveram em 

pauta no XV SBPE, e essas preocupações 

já tiveram reflexo em quase todas as apre-

sentações, que vieram acompanhadas de 

vídeos e fotos ilustrativas, complementan-

do o conteúdo Espírita com teorias de 

mercado, filosóficas, inspiradoras, trazen-

do dinamismo e multidisciplinaridade.  

De tudo, o que vai deixar mais saudade é 

o amor. Amor ao ideal, ao Espiritismo, 

aos colegas de jornada. O mais bonito de 

se ver é que, ainda que existam discordân-

cias, dúvidas e debates até acalorados, é o 

amor e o respeito ao próximo que nortei-

am o SBPE.  

Em sua XV edição, o que continua fazen-

do com que ele seja um dos melhores mo-

delos de produção de conteúdo Espírita é 
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o amor e a liberdade de expressão genuí-

na. Você pode não concordar com nada 

do que determinado palestrante está fa-

lando, mas respeita sua liberdade de ex-

por. 

E dentre os desafios para o próximo Sim-

pósio Brasileiro do Pensamento Espírita, 

que acontecerá em 2019, estão aprimorar 

o uso da tecnologia, por exemplo, benefi-

ciando aqueles que não podem compare-

cer pessoalmente, através de transmis-

sões ao vivo das palestras. Também, bus-

car maneiras de envolver mais o público 

jovem, vindo de mocidades ou não, apre-

sentando trabalhos ou participando como 

ouvinte.  

A quem foi este ano, fica o gostinho de 

dever cumprido. Espiritismo estudado e 

transpirado, que já deixa saudade, mas 

uma imensa esperança de que no próximo 

encontro mais cultura, mais amor e mais 

aprendizado teremos. Já fica o convite 

para quem tiver o que falar ou quiser fa-

zer parte dessa família SBPE, ir se progra-

mando para a próxima edição. Quanto 

mais gente, mais amor. 

 

Carol Régis é jornalista. 

 

Mais informações sobre o XV SBPE: 

http://icksantos.blogspot.com.br/ ou 

ickardecista@terra.com.br. 

 

Depoimentos:  

Gustavo Molfino – Rafaela 

(AR): “Creio que este Simpósio 

teve uma nota comum: passar 

do pensar e falar à ação, ao 

fazer. Fazer além das ideologias 

e dos preconceitos, fazer com o 

coração conectado e em sintonia 

com a necessidade do outro. 

Pensar em rede, atuar local-

mente, sabendo das repercus-

sões globais da transparência 

total e assumindo nossa respon-

sabilidade cidadã. Sairmos, 

inclusive, de nosso próprio mol-

de e questionar nossos paradig-

mas. Ser coerente entre o pen-

sar e o agir. Ser solidários e 

começarmos a mudar o mundo 

a partir das minhas pequenas 

ações cotidianas. Atuar com 

generosidade e entender que 

somos energia, podemos moldar 

nossa realidade, co-criar nosso 

entorno e escolher viver me-

lhor.” 

 

Jailson Mendonça – Presi-

dente da CEPA Brasil - San-

tos (BR): “Depois de 28 anos, 

continua sendo um dos raros 

eventos que inquieta e serve de 

laboratório ao movimento espí-

rita livre pensador ao estimular 

a pesquisa, com apresentação 

de trabalhos e reflexões, propor-

cionando um ambiente agradá-

vel e fraterno entre seus partici-

pantes.” 

 

Roberto Rufo – Presidente do ICKS 

(organizador do evento) – Santos 

(BR): “Em linhas gerais os temas abor-

daram a necessidade do Espiritismo de 

se envolver com as grandes questões que 

os seres humanos estão inseridos, tais 

como a Natureza, a Política, a Desigual-

dade Social e a Espiritualidade Humana. 

O envolvimento e o comprometimento 

dessas pessoas nos três dias de Simpósio 

foi intenso.”  

 

Reinaldo Di Lucia – Santos 

(BR): “Essa edição trouxe uma 

renovação ao movimento livre-

pensador sem abandonar sua 

característica de trazer visões 

novas e questionadoras sobre 

teses Espiritas. Nota-se um espí-

rita cada vez mais engajado 

com a prática, com a preocupa-

ção social, com seu estar no 

mundo. Foi um grande encontro 

entre amigos que se amam, gos-

tam de estar juntos e que espe-

ram ansiosos pelo próximo.” 

 

 

http://icksantos.blogspot.com.br/
mailto:ickardecista@terra.com.br
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CRÍTICA LIVRE 

 

 

LIBERAR O CASAMENTO GAY É LIBERAR A VERDADE 

Essa é uma reflexão acerca da liberdade e 

da verdade, tomando como base a libera-

ção do casamento gay nos EUA. O título 

que dei a essa breve reflexão parece con-

flitar com nossa posição religiosa protes-

tante, mas não.  

Na verdade, quero expor a visão de liber-

dade e verdade norte-americana e a visão 

europeia, que é seguida pelo Brasil. Com 

isso, espero convencer ou perturbar um 

pouco os pensamentos mais conservado-

res, principalmente os dos cristãos protes-

tantes: o casamento gay nos traz a verda-

de, a existência dos próprios gays. 

A visão da esquerda brasileira e europeia 

acerca da relação verdade-liberdade vem 

nessa ordem: a busca e o cuidado pela 

verdade devem prevalecer, para que se 

obtenha a liberdade. Essa visão filosófica 

vem do iluminismo, que tem a busca pela 

verdade endeusada, principalmente a 

busca da verdade por métodos científicos. 

A ciência era a deusa da verdade na idade 

moderna. 

Para a esquerda americana, a relação é o 

contrário: o cuidado pela liberdade levaria 

à verdade. Essa visão filosófica é levada à 

política. Ou seja, para os americanos, 

quanto mais liberdade, mais a verdade 

aparecerá por si própria. Ao contrário da 

Europa, que cuida da liberdade, deve-se 

velar pela liberdade, e a verdade aparece-

ria por seus próprios esforços. 

É claro que a liberação do casamento gay 

soa ridícula, pois um pedaço de papel 

nunca impediu e nunca impedirá duas 

pessoas de viverem juntas e se relaciona-

rem. Mas uma coisa é certa: sua liberação 

tirou muitos do armário e os levou às ru-

as. Estão por aí em toda parte agora, se 

beijando, se assumindo, en-

fim...apareceram! 

A verdade é que sempre estiveram por aí, 

escondidos, reprimidos pela falta de liber-

dade: a liberação! Bastou a liberdade 

(liberação) vir e parece que se multiplica-

ram? Não! Sempre existiram, mas sob a 

visão europeia, ainda não eram uma ver-

dade, não eram comprovados pela ciência. 

Logo, não tinham a liberdade de ser. 

O próprio conceito de verdade, aquele que 

vem do Iluminismo da idade moderna, 

está agonizando pelo relativismo pós-

moderno. Não há mais espaço pra verda-

des eternas, mas apenas verdades provi-

sórias, até que outras verdades apareçam. 

Face ao exposto, defendo a liberdade co-

mo um caminho para que a verdade apa-

reça. E parece estar funcionando isso.  

Não temos que temer as verdades que 

venham da liberdade plena, das libera-

ções, sejam elas quais forem.  

Para os mais conservadores cristãos, dei-

xo um argumento final, antes que me 

queimem na praça igual a Joana D'arc: o 

próprio Deus parece concordar com a 

filosofia de esquerda americana, pois ele 

mesmo deu liberdade total aos seres hu-

manos, para fazerem de suas vidas o que 

bem entenderem. 

 

Osmar Carvalho, do Ativismo Protes-

tante. 
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OPINIÃO DO EDITOR 

A ofensiva dos atuais vendilhões do tem-

plo, fariseus hipócritas e sepulcros caia-

dos contra a democracia e o progresso 

continua, e sem enfrentar maiores resis-

tências. Aliás, ainda conta com o apoio de 

incautos facilmente seduzidos pelo doce e 

perigoso canto da sereia, canto que já 

levou povos e nações ao extermínio e ao 

genocídio.  

Sedentos de poder e de dominação, no dia 

08.11.2017, uma Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados aprovou a Propos-

ta de Emenda à Constituição (PEC) nº 

181/2015 que, inicialmente prevendo o 

aumento da licença-maternidade nos ca-

sos de prematuridade, acabou sendo usa-

da pela famigerada “Bancada da Bíblia” 

para incluir no texto que a vida começa 

desde a concepção, o que, na prática, iria 

acabar com as possibilidades legais de 

aborto, mesmo nos casos de estupro. Na 

comissão, composta por 19 membros, o 

único voto contrário foi, justamente, o da 

única mulher presente no colegiado.  

Trata-se de mais uma ofensiva de setores 

evangélicos para tomar o poder político 

no Brasil e impor a sua cosmovisão a to-

dos. O objetivo deles é implantar uma 

espécie de Estado Islâmico no Brasil, um 

regime de califado-gospel cristão, o que já 

está acontecendo em leis, decisões judici-

ais e atos do poder executivo. Já há leis 

beneficiando igrejas (especialmente leis 

que as isentam de tributos e perdoam 

dívidas), há juiz justificando a agressão 

contra a mulher citando a Bíblia e prefeito 

fazendo evento religioso (da Igreja dele, 

claro) em escolas públicas. Tudo pago 

com o seu dinheiro.  

E a mesma bancada que se diz a “favor da 

vida” é também a favor da redução da 

maioridade penal e da pena de morte. 

Eles conseguem ser contraditórios e me-

díocres ao ponto de serem apenas favorá-

veis ao nascimento, nada lhes interessan-

do com o que acontece depois com a cri-

ança, o adolescente, o jovem, o adulto e o 

idoso. Não lhes interessa criar condições 

de dignidade para todos os brasileiros. Ao 

contrário, eles são, em sua maioria, contra 

os trabalhadores, contra a juventude, con-

tra o progresso, contra a ciência, contra a 

democracia, contra as mulheres, contra a 

diversidade. Mas são a favor da corrupção 

e do clientelismo, tendo sido essenciais 

para livrar Michel Temer duas vezes de 

ser processado perante o STF. E, no canto 

da sereia, vão destilando o seu ódio en-

crustado contra tudo o que afronte o seu 

projeto de poder em curso. 

O objetivo deles é o desejo de submeter as 

pessoas ao domínio de sua religião. O que 

buscam é só isso: domínio político e reli-

gioso. O domínio que não conseguem por 

meio das Igrejas, conseguem por meio das 

instituições públicas. E a melhor forma de 

fazer isso é interferindo na vida moral e 

sexual, mexendo em ideias e temas que 

ainda afetam as pessoas.  

Como o aborto ainda é um tema sensível, 

acaba sendo muito explorado por minori-

as de fanáticos e de seres mal-

intencionados. E por compartilhar uma 

mesma tradição cristã, o público espírita 

acaba repetindo jargões, reproduzindo 

lugares-comuns que eles usam e servindo 

aos interesses desses grupos. Em suma, 

acabam ajudando a implantar o califado-



 

                                                                                                                                                                                                                                  

gospel cristão no Brasil. 

Isso dá um debate interessante. Mas en-

curtando a conversa: somos contrários ao 

aborto, mas também somos a favor da 

autodeterminação das pessoas, na medida 

em que cada um de nós responde por seus 

atos perante sua própria consciência. Isso 

vale para tudo, por que não para o aborto?  

Também somos a favor da democracia, de 

que os temas importantes devem ser leva-

dos e discutidos pela sociedade como um 

todo, e não por meia dúzia de homens, 

brancos, religiosos fanáticos, de classe 

média alta ou rica.  

Portanto, não há nada o que comemorar, 

como podem pensar aqueles que adoram 

flertam com a ideia de tomar conta da 

vida alheia. Aborto é questão de foro ínti-

mo da mulher e deve ser tratado como 

política de saúde pública, e não como caso 

de polícia, e a vida é tão divina quanto a 

liberdade.  

Os espíritos da codificação já nos alerta-

ram sobre os perigos de viver num plane-

ta de provas e expiações, onde temos que 

estar sempre atentos à vida moral e social 

e não podemos ficar em cima do muro. 

Faz-se o mal por ação ou por omissão. Ou 

você está contra o mal ou é conivente a 

ele.  

Assim, não é necessário se unir ao mal, a 

interesses escusos, para lutar contra o que 

você entende que é errado. Existem outras 

lutas contra a aborto que seriam muito 

mais eficazes se nos dispuséssemos a en-

frentá-lo com menos religião e mais ciên-

cia, com menos hipocrisia e mais maturi-

dade, com menos machismo e mais empa-

tia. 

Uma discussão sem a pieguice e o cinismo 

de estar “protegendo a vida” e seu heroís-

mo de fachada. Achar que ser “contra o 

aborto” basta. Proteger a vida, de 

verdade, é garantir que TODOS 

tenham acesso aos bens básicos 

da vida e à dignidade humana. É 

a luta pela qualidade na educa-

ção pública e no SUS. É exi-

gir direitos e cumprir deve-

res. É ter o uso correto do dinheiro públi-

co, sem patrimonialismo e corrupção. É 

cada dar o melhor de si, com senso de 

ética e de coisa pública. É viver numa ci-

dade com infraestrutura e num país que 

dê condições mínimas para cada um tocar 

a sua vida. 

Uma discussão sem o catolicismo medie-

val do Deus-Vingador, de que “se o aborto 

for aprovado, o Brasil  sofrerá catástrofes 

climáticas”. Nossa sociedade já é um des-

calabro, já é um absurdo, já é terra de 

desrespeito e de falta de dignidade com 

ou sem aborto.  

A Bancada da Bíblia é um câncer para a 

democracia e a vida dos brasileiros, por-

que ela mesma odeia a democracia e a 

vida. Ela só quer uma coisa, pela qual é 

insaciável: poder. Ela quer estar em todos 

os lugares e ter controle sobre a vida de 

todos, mesmo os que não compartilham 

suas visões.  

Esses hipócritas poderi-

am dar o 

exemplo do 

amor que 

só existe 

na 

retórica deles. Seria legal vê-los não mais 

procurando clínicas clandestinas ou indo 

ao exterior para fazer aborto em suas fi-

lhas adolescentes grávidas, ou saber que 

eles assumirão o filho do estuprador de 

suas esposas. Isso sim seria inspirador… 

Enquanto isso não acontece, e nem vai 

acontecer, o que esperamos é que tome-

mos consciência do que está ocorrendo e 

tentemos reagir de alguma forma, alimen-

tando o profundo desejo que os espíritas 

sejam aqueles que, num tempo de igno-

rância, de fanatismo e de hipocrisia, se-

jam os primeiros a lutar pela democracia 

e pela vida em toda a sua extensão, forne-

cendo alternativas e caminhos para me-

lhorar a nossa condição humana e social.  

 

Raphael Faé é editor do Jornal Crítica 

Espírita 


