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“DEUS - CRISTO - CARIDADE”

Semeando o Bem!

SAL DA TERRA

É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos 
Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec que consti-
tuem a Codificação Espírita: O Livro dos Espíritos, O Livro dos 
Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o In-
ferno e A Gênese.

“O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem 
e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o 
mundo corporal.”   Allan Kardec (O que é o Espiritismo – Pre-
âmbulo)

“O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador 
prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem 
saiba donde vem, para onde vai e por que está na Terra; atrai 
para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela 
fé e pela esperança.”   Allan Kardec (O Evangelho segundo o 
Espiritismo – cap. VI – 4)

•  O que é reencarnação?
Os Espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem ne-

cessárias ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação 
é a evolução.

•  O que é mediunidade?
A mediunidade, que permite a comunicação dos Espíritos 

com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas tra-
zem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da 
diretriz doutrinária de vida que adotem. Mas atenção: prática 
mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos 
princípios da Doutrina Espírita e dentro da moral cristã. Por-
tanto, em hipótese alguma o médium poderá cobrar dinheiro, 
exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa (presentes, 
dádivas, agrados, etc.) por suas atividades mediúnicas.

•  O que são os Espíritos?
Os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Consti-

tuem o mundo dos Espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. 
Os Espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem, inte-
lectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para 
outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável 
felicidade. Os Espíritos preservam sua individualidade, antes, 
durante e depois de cada encarnação.

•  O que o Espiritismo informa sobre Jesus?
Jesus é o guia e modelo para toda a Humanidade. E a 

Doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura 
da Lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o 
roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua 
prática é a solução para todos os problemas humanos e o 
objetivo a ser atingido pela Humanidade.

•  Onde vivem e o que fazem os Espíritos desencarnados?
Além do mundo corporal, habitação dos Espíritos encarna-

dos, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação 
dos Espíritos desencarnados. Eles estudam, trabalham e de-
senvolvem diversas atividades no mundo espiritual.

•  O Espiritismo tem entre seus princípios a crença em Deus?
Sim. O Espiritismo explica que Deus é a inteligência su-

prema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, 
imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O 
Universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais 
e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. 
Todas as leis da Natureza são leis divinas, pois que Deus é o 
seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais.

•  O Espiritismo tem, entre seus princípios, a existência de 
vida em outros mundos?

Sim. A Doutrina Espírita esclarece que no Universo há ou-

O que é o Espiritismo?
tros mundos habitados, com seres de diferentes graus de 
evolução: iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os 
homens.

•  Quantos adeptos do Espiritismo há no Brasil?
De acordo com o Censo 2010 (IBGE), há 3,8 milhões de 

espíritas no Brasil.
•  Quantos Centros Espíritas existem no Brasil?
Cadastrados junto à Federação Espírita Brasileira há 14 mil 

Centros Espíritas.
•  Os Espíritos sabem todas as coisas?
Os Espíritos são as almas dos homens que já perderam o 

corpo físico. A exemplo do que observamos na Humanidade 
encarnada, o conhecimento que eles têm é correspondente 
ao seu grau de adiantamento moral e intelectual. A morte é 
uma passagem para a vida espiritual e não dá valores morais 
ou de inteligência a quem não os tem.

•  Os Espíritos podem reencarnar em corpos de animais?
Não. Os Espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas 

existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regri-
dem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende 
dos esforços que façam para chegar à perfeição.

•  Espiritismo é o mesmo que Umbanda ou Candomblé?
Não. O Espiritismo é uma doutrina que surgiu na França, 

em 1857. O Candomblé (de origem africana) e a Umbanda 
(originária do Brasil) são doutrinas espiritualistas.

•  Todos os Espíritos são iguais?
Não. Os Espíritos pertencem a diferentes ordens, con-

forme o grau de perfeição que tenham alcançado: Espíritos 
Puros, que atingiram a perfeição máxima; Bons Espíritos, nos 
quais o desejo do bem é o que predomina; Espíritos Imper-
feitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e 
pelas paixões inferiores.

•  Somente pelo Espiritismo se pode ter contato com os 
Espíritos?

Não. As relações dos Espíritos com os homens são cons-
tantes e sempre existiram. Os bons Espíritos nos atraem para 
o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a 
suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos 
induzem ao erro.

•  O que é lei de causa e efeito?
É uma lei criada por Deus e que dispõe que o homem tem 

o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas conseqüências 
de suas ações. O que fazemos de mal e de bem retornará 
para nós nessa mesma vida ou em existência posteriores. A 
vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis 
com o procedimento de respeito ou não à Lei de Deus.

•  O que é a prece, de acordo com o Espiritismo?
A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e 

é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como 
é inata a idéia da existência do Criador. A prece torna melhor 
o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais 
forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons Espíri-
tos para assisti-lo. é este um socorro que jamais se lhe recusa, 
quando pedido com sinceridade.

• Nas instituições espíritas há algum tipo de pagamento?
Não. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o prin-

cípio moral do Evangelho: “Dai de graça o que de graça re-
cebestes”.

• O Espiritismo revela algo novo?
Sim. O Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofun-

dados a respeito de Deus, do Universo, dos Homens, dos 

Espíritos e das Leis que regem a vida. Revela, ainda, o que 
somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da 
nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento.

• O Espiritismo tem rituais ou sacerdotes?
Não. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem 

nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus 
deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não 
tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e 
em suas práticas: altares, imagens, andores, velas, procis-
sões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, 
bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, 
amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou 
quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior.

• O Espiritismo é proselitista? Existem campanhas para 
que as pessoas se tornem Espíritas.

Não. O Espiritismo não impõe jamais os seus princípios. 
Convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os 
seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los.

• Como o Espiritismo se relaciona com as demais religi-
ões?

O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valo-
riza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela 
confraternização e pela paz entre todos os povos e entre to-
dos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacio-
nalidade, crença, nível cultural ou social.  Reconhece que “o 
verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de 
amor e de caridade, na sua maior pureza”.
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Mateus, do hebraico Mattiyyah, significa dom de Deus, 
presente de Deus ou dádiva de Deus, era o outro nome de 
Levi, o Publicano (9:9) que deixou tudo para seguir Jesus 
(Lc 5:27-28). Ele foi um dos doze Apóstolos (10:3; Mc 3:19; 
Lc 6:15; At 1:13). Ele próprio se intitula o publicano (10:3). 
Somente no Evangelho que leva o seu nome ele é chamado 
publicano; em todos os demais é chamado de Levi.

Mateus escreveu o “seu” Evangelho para o público Ju-
deu. “Seu” Evangelho faz mais de sessenta citações das 
profecias do Antigo Testamento que anunciavam o advento 
do Cristo para demonstrar que Jesus é o Cristo, o Messias, o 
Rei dos Reis. Para Mateus, Jesus é o cumprimento de todas 
as profecias. As abordagens principais de “seu” Evangelho, 
baseadas que estão no Antigo Testamento, são feitas com 
base nas expectativas messiânicas do Povo de Israel (2:17-
18; 4:13-15; 13:35; 21:4-5; 27:9-10).

Outrossim, corroborando o entendimento acima, Mateus 
cita muito dos costumes judaicos da época de Jesus, sem, 
contudo, explicá-los, diferentemente dos outros evangelis-
tas. Ele se refere a Jesus, constantemente, como sendo o 
Filho de Davi e se refere, ao nome de Deus com uma sensi-
bilidade muito própria, como os Judeus faziam: ele se refere 
a reino dos Céus, ao passo que os demais evangelistas se 
valem da expressão reino de Deus. A expressão reino dos 
Céus aparece trinta e duas vezes em “seu” Evangelho.

Num restaurante, o casal bebericava.  
Ele, cerveja bem gelada. Ela, suco de laranja natural.
Guardavam silêncio. Não era aquela quietude tranquila, sem 

constrangimento, nascida da intimidade, mera pausa na conver-
sação. Situava-se como o silêncio de cônjuges que perderam o 
gosto pela conversa, relacionamento desgastado.

Em dado momento ele murmurou, carinhoso:
– Eu te amo!
Ela o contemplou atônita, surpreendida. Há séculos o marido 

não lhe falava assim! Seria efeito do álcool?
Exprimiu sua dúvida, perguntando:
– É você quem está falando ou a cerveja?
E ele:
– Estou falando com a cerveja.
Bem, caro leitor, não sei se ela quebrou a garrafa na cabeça 

do infeliz ou simplesmente procurou o advogado para pedir divór-
cio… Não obstante, esse episódio sugere algumas ponderações 
sobre a vida conjugal.

Aprendemos com o Espiritismo que geralmente os casamen-
tos são planejados na Espiritualidade pelos próprios cônjuges ou 
seus mentores.

Os objetivos são variados, mas basicamente atendem à ne-
cessidade de desfazer aversões ou consolidar afeições, decorren-
tes de relacionamentos passados, num empenho de harmoniza-
ção, o que nem sempre acontece. Na atualidade cresce sempre 
o número de divórcios, porque acabou a afeição ou recrudesceu 
a aversão.

Isso costuma acontecer mesmo entre os casais que perma-
necem juntos, dispostos a suportarem-se por amor aos filhos ou 
respeito à religião. Diz o espírita:

– Já que é meu compromisso cármico, carregarei essa cruz 
até o fim de nossos dias. Depois, na vida espiritual, será cada um 

UM POUQUINHO DO EVANGELHO 
SEGUNDO MATEUS 

DIÁLOGO

José Márcio Almeida

Richard Simonetti - richardsimonetti@uol.com.br 

Ademais, a genealogia de Jesus, logo no primeiro ca-
pítulo, busca demonstrar as credenciais do Cristo como o 
legítimo Rei de Israel; para Mateus, Jesus é o herdeiro da 
linhagem real de Davi. Ao longo de todo o livro Mateus de-
monstra, cabalmente, que o Cristo Jesus é o cumprimento 
das dezenas de profecias do Antigo Testamento.

O Evangelho segundo Mateus registra cinco grandes 
sermões: o sermão da montanha (capítulos 5 a 7), o co-
missionamento dos Apóstolos (capítulo 10), as parábolas 
sobre o Reino (capítulo 13), um sermão da semelhança do 
crente com uma criança (capítulo 18) e o sermão da segun-
da vinda (capítulos 24 e 25).

O conflito entre Jesus e os Fariseus é outro tema comum 
em “seu” Evangelho; também menciona os Saduceus mais 
que qualquer dos outros Evangelhos. Segundo Mateus, 
as doutrinas dos Fariseus e Saduceus é um fermento que 
deve ser evitado (16:11-12). Mateus também retrata, como 
nenhum dos outros Evangelhos, os veementes, duros e 
frontais ataques que são proferidos contra Jesus.

Alguns eventos somente são encontrados em “seu” 
Evangelho: o sonho de José (1:20-24); a visita dos ma-
gos (2:1-12); a fuga para o Egito (2:13-15); A matança de 
Herodes (2:16-18); o arrependimento de Judas (27:3-10; 
At 1:18-19); o sonho da mulher de Pilatos (27:19); outros 
aparecimentos do Cristo ressurreto (27:52); o suborno dos 

por si! Praza aos céus não nos vejamos nunca mais! Quero es-
quecer que estivemos juntos!

Quem age assim provavelmente reencontrará o cônjuge em 
futura reencarnação. Viverão nova experiência em comum, por-
quanto não foi cumprida uma das finalidades básicas do matrimô-
nio: a harmonização das almas, em convivência pacífica. 

Em favor desse objetivo há um recurso indispensável: o cultivo 
do diálogo, a disposição de conversar, trocar ideias, exercitar os 
miolos, abrir o coração…

Um homem culto e inteligente apaixonou-se por linda jovem. 
Sentindo-se correspondido, pretendeu pedi-la em casamento, po-
rém não usou a fórmula tradicional:

– Você me daria a honra de ser minha esposa?
Disse-lhe, simplesmente:
– Você gostaria de passar os próximos quarenta anos a con-

versar comigo?
Eis a base do casamento perfeito: longa conversa, a estender-

-se vida afora. Pode o tempo passar, a paixão esgotar-se, a beleza 

soldados (28:11-15); e, a grande comissão (18:19-20).
A principal doutrina de Mateus é de que Jesus é o 

Messias (2:17-18; 4:13-15; 13:35; 21:4-5; 27:9). Em “seu” 
Evangelho Mateus nos apresenta alguns dos atributos da 
divindade: Deus é acessível (6:6; 27:51); Deus é bom 
(5:45; 19:17); Deus é santo (13:41); Deus é magnânimo 
(23:37; 24:48-51); Deus é perfeito (5:48); Deus é poderoso 
(6:13; 10:28; 19:26; 22-29); Deus é providente (6:26,33-34; 
10:9,29-30); Deus é incomparável (19:17); Deus é único 
(4:10; 19:17); e, Deus é sábio (6:8,18; 10:29-30; 24:36).

Enfim, para Mateus, Jesus é o Rei vitorioso que um dia 
virá nas nuvens do céu com poder e grande glória (24:30).

O Evangelho segundo Mateus possui vinte e oito capí-
tulos e mil e oitenta e quatro versículos e é chamado de um 
dos Evangelhos sinóticos (do grego sýn + optico, ver junto 
ou ver em conjunto); os outros são os Evangelhos segun-
do Marcos e Lucas. Esses três Evangelhos relatam uma 
série de episódios em comum e na mesma sequência do 
ministério de Jesus; a estes, acrescentemos o Evangelho 
segundo João e temos os Evangelhos canônicos (a pala-
vra cânone foi empregada originalmente para designar os 
livros que a Igreja Católica escolheu oficialmente para ser 
incluídos na Bíblia).

Em Mateus, a pergunta de Jesus que toca fundo em 
nossas almas: Que fazeis de especial? (5:47).

física desfazer-se, mas, se o diálogo permanece, o amor fica.
Um amigo dizia:
– Não ocorre o contrário? Cessa o diálogo porque o amor foi 

embora?
Está confundindo amor com paixão. Se o casamento foi ba-

seado na paixão, na atração física, o diálogo acaba quando se 
esgota o desejo. Isso acontece frequentemente na atualidade, de 
liberdade sexual confundida com libertinagem, de namoros que 
começam no motel.

Diálogos francos, abertos, aquele desvelar a alma, represen-
tam a poção mágica para uma união amigável e perfeita, com ple-
no entendimento entre os cônjuges.

Naturalmente, diálogos civilizados, de respeito mútuo, jamais 
resvalando para a lamentável pancadaria verbal, quando as pes-
soas põem-se a gritar e a ofender, conturbando a vida conjugal.

Diálogos bem-humorados, sinceros, amigos, de tal forma que 
sempre haverá assunto, e quando o marido disser eu te amo a 
esposa saberá que ele não está falando com a cerveja.
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Rodrigo Ferretti

Marta Antunes de Moura

Segundo a idéia, muito falsa, de que não se pode reformar sua 
própria natureza, o homem julga-se dispensado de fazer esforços 
para corrigir os defeitos em que se compraz voluntariamente. Isso 
lhe exigiria muita perseverança; é assim, por exemplo, que o ho-
mem inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu tem-
peramento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta a seu 
organismo, acusando assim a Deus dos defeitos que são dele. É 
ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a 
todas as suas imperfeições.

Hahnemann. Paris, 1863. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
Cap. IX, item 10.

Muito mais comum do que se imagina, a violência doméstica 
é algo que continua a causar diversos tipos de danos emocionais, 
físicos e até mortes.

Muitas vezes velada em função da vergonha, do medo de reta-
liações, da dependência ou mesmo da ausência do conhecimen-
to do que fazer, a violência doméstica continua a fazer vítimas por 
toda parte, independentemente da classe social.

A violência doméstica é aquela praticada no contexto familiar, 
geralmente por um membro da família muito próximo. Pai, esposo, 
namorado, ex-marido, ex-namorado, tio, avós, mãe, filhos, netos, 
etc.

A atitude de crueldade e violência está posta de diversas for-
mas. Física, verbal, emocional, sexual, material, etc, quantas pen-
sarmos que podem causar danos à vítima.

Uma das coisas que devemos destacar é que muitas das 
agressões geradas no lar, não são consideradas como sendo 
violências, nem por aquele que comete a agressão, muitas vezes 
nem pelo próprio agredido.

Podemos encontrar na relação pais e filhos, genitores que 
usam de chantagens emocionais ou que apresentam palavras 

O advento do Cristo foi previsto e anunciado por vários pro-
fetas do Velho Testamento, dentre os quais destacamos ape-
nas uma citação, a de Isaías, 9:6-7.1

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, um raio 
raiou para os que habitavam uma terra sombria (…).

(…)
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
Ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado 

este nome:
Conselheiro maravilhoso, Deus-forte,
Pai-eterno, príncipe da paz,
Para que se multiplique o poder, assegurando o estabeleci-

mento  de uma paz sem fim (…).
 Confirmando essa e outras profecias, Jesus nasceu na Ter-

ra em um ambiente de lutas e conspirações, e, ainda que en-
vergasse as vestes luminosas dos Espíritos puros e celestiais, o 
Mestre se apequenou para conduzir aos píncaros da evolução 
a humanidade que lhe fora concedida por Deus, jamais se ne-
gando em trilhar a poeira da estrada, a fim de que a sua men-
sagem alcançasse todos os corações humanos.  Humilhado e 
desprezado, amou e perdoou sem cessar, prosseguindo firme 
em sua gloriosa missão, tomando sobre si o fardo das nossas 
dores, como assevera Emmanuel:

Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada 
povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-
-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para 
o terreno franco da dissolução e da imoralidade; mas o Cris-
to vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade 
e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os 
infortunados e todos os pecadores.  Escolheu os ambientes 
mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
EM UMA VISÃO ESPÍRITA

Jesus e a Boa Nova

ríspidas, ditas de forma rotineira, evoluindo à criticas duras sobre 
determinados comportamentos, gerando sentimentos de menos 
valia por parte dos filhos e que são justificados como instrumentos 
de educação.

Maridos que agridem as esposas, insultando-as em função de 
suas roupas, de sua aparência, dos seus gostos e interesses, che-
gando até aos extremos da violência física.

Mas também encontramos filhos que agem como verdadeiros 
ditadores nos lares. Caprichosos, agressivos, sem noções de limi-
tes. Intimidam os pais com colocações chulas, impondo-se fisica-
mente e fazendo o que bem entendem.

Muito comum o agressor agir sob efeito de álcool ou droga. 
O agressor geralmente acusa a vítima do móvel de sua violência, 
mas os motivos, geralmente banais envolvem discussões sobre a 
educação dos filhos, ciúmes, dinheiro, a limpeza e a organização 
da casa ou mesmo distribuição de tarefas, etc.

Segundo a benfeitora espiritual Joanna de Ângelis, no livro 
Conflitos Existenciais, a obsessão nestes casos não pode ser ne-
gligenciada, pois a inclinação para a violência atrai equivalentes do 
Além túmulo, gerando intercâmbio pernicioso, no qual a ferocida-
de das personalidades intrusas mescla-se com o temperamento 
desorganizado do hospedeiro, tornando-se mais grave a doença 
que ameaça o cidadão e a sociedade

A vítima geralmente mais fraca é dependente psicologicamen-
te, financeiramente ou fisicamente do agressor.

Quanto ao gênero, indiscutivelmente a mulher é a mais agredi-
da, mas quando se fala em violência doméstica, devemos incluir 
a agressão de menores, desde bebês, crianças e adolescentes. 
Quando se fala de violência a bebes e crianças inclui-se o abando-
no físico e afetivo, até a privação de alimentos. Os idosos e mesmo 
homens são vítimas que muitas vezes não denunciam as agres-

suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade 
dispensava o cenário suntuoso dos areópagos*, dos fóruns e 
dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. (…).2

 O nascimento de Jesus ocorreu durante o reinado do impe-
rador romano Augusto (Caio Júlio César Otávio), descrita pelos 
historiadores como a Era de Ouro de Augusto, ante a beleza e 
harmonia existentes se comparada a épocas anteriores ou pos-
teriores. Humberto de Campos destaca, porém, que a chega-
da do Cristo envolveu a Terra em excelsas vibrações celestiais, 
sendo que a Era de Augusto consistiu, na verdade, do século 
do Evangelho ou da Boa Nova:

(…). É por essa razão que o ascendente místico da era de 
Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que, instintiva-
mente, se sentia no limiar de uma transformação celestial.

Ia chegar à Terra o Sublime Emissário. Sua lição de verdade 
e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bên-
çãos magníficas e confortadoras. A Humanidade vivia, então, o 
século da Boa Nova. (…).3

O âmago ou essência do Evangelho de Jesus — também 
conhecido pela expressão  Boa Nova (do grego, aungelion, 
onde, eu= bom, e –angelion= mensagem, noticia),  significa, 
literalmente, “boa mensagem”, “boa notícia”4 — é encaminhar 
a Humanidade terrestre ao bem. Assim, a missão de Jesus, 
se resume  em “(…) transmitir aos homens o pensamento de 
Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode expri-
mir esse pensamento. Foi por isso que ele disse: Toda  planta 
que meu Pai celestial não plantou será arrancada.”5 (Grifos no 
original)

 (…) vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de 
fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. (…). Com-
bateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, 

sões por vergonha. 
Lembramos um Espírito amigo que no item paciência de O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, no cap. Bem-aventurados os 
que são dóceis e pacíficos diz: Coragem, amigos, o Cristo é vosso 
modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada 
a se repreender, enquanto vós tendes que expiar vosso passado 
e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cris-
tãos, essa palavra encerra tudo.

É importante perceber que tanto quanto a vítima da violência 
que necessita de apoio e cuidados, o agressor, também necessi-
ta talvez, mais de cuidados e tratamento do que propriamente da 
punição. 

E quando pensamos nos agressores, não podemos deixar de 
perguntar: 

Como eram as personalidades dos pais? De que maneira 
transcorreu sua infância? Em que ambiente social viveu a infância? 
Quais foram as influências morais, emocionais, religiosas e econô-
micas também na infância? Como foi seu desempenho escolar? 
Que tipo de amizades teve? Sua vida sexual, como teve começo?

O indivíduo que se apresenta com distúrbios de compor-
tamento e emoção voltados para a crueldade e violência, pode 
melhorar muito seu comportamento. É importante reconhecer seu 
transtorno, para a partir daí receber tratamento psiquiátrico, psico-
lógico e espiritual adequados, para não continuar reincidindo no 
gravame, mantendo muitas vezes um ciclo que teve início antes 
dele mesmo.

Lembrando que após Jesus com seu inigualável Bem-aventu-
rados os que são dóceis, porque possuirão a Terra (Mateus 5: 4), a 
doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, 
tornaram-se leis para serem vivenciadas no dia-a-dia, mas princi-
palmente no lar.

renovando a Lei Antiga com a doutrina do esclarecimento, da 
tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida 
imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo supe-
rior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua 
palavra profunda, enérgica e misericordiosa, refundiu todas as 
filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado 
todas as religiões da Terra, se a impiedade dos homens não 
fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção.6                              

 A palavra do Evangelho é límpida e cristalina, revela-se livre 
de fórmulas e misticismo tão ao gosto de muitas interpretações 
religiosas, cristãs ou não cristãs. E, por tocar diretamente o co-
ração, incentiva o Espírito medir as consequências nocivas dos 
próprios pensamentos e atos.

 Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fór-
mulas complicadas. Guardando, embora,  o devido respeito a 
todas as escolas de revelação da fé com os seus colégios inici-
áticos, notamos que o Senhor desce da Altura, a fim de libertar 
o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da 
luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento.

Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam he-
róis ou santos de um dia para outro. Não pede que os seguido-
res pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível.

Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais 
simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada 
dia. (…).7

 Em suma, pela Boa Nova Jesus nos ensina o que é essen-
cial ao cristão para que ele possa ser feliz e consiga progredir 
sem cessar, ensina Allan Kardec: “Amar a Deus acima de todas 
as coisas e ao próximo como a si mesmo”, e acrescentando: 
“aí estão toda a lei toda e os profetas.”8

Tudo o mais é consequência desses dois ensinos de Jesus.
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A pergunta é de relevância para a humanidade. Anu-
almente, milhares de pessoas deixam este mundo pelas 
portas falsas do suicídio. Os motivos variam: desgosto 
sentimental, falências financeiras, misérias, solidão, doen-
ças incuráveis.

No fundo, porém, a causa verdadeira do suicídio é a 
falta de fé em Deus e o desconhecimento da realidade 
espiritual. O materialista acha que sua existência é um 
acaso da natureza. Ele existe e daqui a pouco vai deixar 
de existir. Se a vida não lhe parece boa, se não teve sorte, 
não há razão para continuar vivendo. Já o incrédulo acre-
dita em Deus, mas duvida de sua misericórdia e de sua 
justiça, achando que alguns foram privilegiados e outros 
relegados ao sofrimento. Não vê justificativa para tanta dor 
e miséria, considera-se vítima e, sem perspectivas de mu-
dança, resolve abandonar a vida e mata-se.

Como a fé não é sentimento que se consiga transferir 
de uma criatura para outra, as religiões não têm ofereci-
do argumentos suficientes para baixar a taxa de suicídios. 
Isso só será possível quando todas as pessoas tiverem 
conhecimento de como a vida continua depois da morte. 

Movimentam-se os gêneros da sombra, no fundo 
vale humano... São os milenares polvos da guerra e 
do arrasamento a se reerguerem da cinza dos sécu-
los, ameaçando a civilização. Invadem países e domi-
nam povos, devoram lares e templos, escarnecem das 
ideias superiores que alimentam a humanidade e sepa-
ram irmãos com o gládio da morte. Todavia, dos círcu-
los escuros em que persevera a gritaria do mal, emerge 

AUTOR: DONIZETE PINHEIRO
LIVRO: RESPOSTAS ESPÍRITAS – EDIÇÕES SONIA MARIA – 1ª EDIÇÃO – CAPÍTULO: 22 SÃO PAULO – 1997

CHICO XAVIER - IRMÃO X PEDRO LEOPOLDO, 14 DE DEZEMBRO DE 1947

Como explicar o Suicídio?

LUZ ACIMA

Até pouco tempo atrás, havia para o homem três alternati-
vas: o céu, o purgatório ou o inferno. Acredita-se ainda no 
céu beatífico, porque satisfaz o nosso ego. Mas ninguém 
mais admite um inferno onde o pecador – a grande maio-
ria – vai arder para sempre. O homem moderno, que avan-
çou na inteligência, precisa de informações mais lógicas 
quanto à espiritualidade, pois senão descamba mesmo 
para a incredulidade ou até para o materialismo. É preciso 
que a nossa fé seja robustecida pela razão.

E a mediunidade é instrumento eficaz na luta contra o 
suicídio. Por mais que se a combata, ninguém vai conse-
guir evitar a manifestação dos espíritos, porque eles estão 
por todos os lados, nas casas e até nos templos religio-
sos. Nossos decretos não os atingem. Dê-se aos espíri-
tos o nome que se quiser, anjo, demônio, espírito imundo, 
espírito santo, não deixarão de ser o que são: os próprios 
homens, mas sem o corpo morto.

E são as almas dos chamados “mortos” que nos rela-
tam o que acontece com o suicida na espiritualidade. A pri-
meira grande decepção é saber que não morreu, que não 
deixou de existir ou que não dormirá para sempre. A segun-

da é que não conseguiu por fim à dor que o atormentava, 
mas, pelo contrário, a centuplicou. Além do mal que atingia 
o físico, e que com a morte é transferido para o corpo es-
piritual, é atormentado por outras dores e perturbações em 
decorrência do tipo de morte que escolheu: por exemplo, 
se foi enforcamento ou afogamento, carregará por onde for 
a asfixia, a falta de ar, a dor no pescoço ou no peito. A ter-
ceira decepção, causa de grande dor, é a solidão, a sepa-
ração das pessoas que amava e que poderia lhe ajudar, e 
a convivência com estranhos, almas no mesmo sofrimento 
ou espíritos inferiores que dele se aproveitam.

O princípio da salvação para esse irmão infeliz é aceitar 
Deus e suas leis; após, terá ainda que retornar à Terra em 
outro corpo, possivelmente em condições de sofrimento, 
para o reequilíbrio, e só depois recomeçara a jornada evo-
lutiva que interrompeu com o ato insano.

Por esses motivos, valorizemos a nossa vida, con-
fiemos que Deus nos ampara nos momentos difíceis, 
suportemos as nossas dores com resignação ativa, 
que a felicidade em breve virá ao nosso encontro.SUI-
CÍDIO JAMAIS!

a voz do Pastor Divino: “Eu, porém, vos, digo”: Sede 
misericordiosa. Amais os vossos inimigos. Bendizei os 
que vos maldizem Auxiliai os que vos odeiam. Orai pelos 
que vos perseguem e caluniam. Abençoai vossa cruz. 
Ao que vos obriga a seguir mil passos, marchai com 
ele dois mil. Ao que pretenda contender convosco, por 
roubar-vos a túnica, dai-lhe também a capa. Perseverai 
no bem até ao fim. Tende bom ânimo!”  Nos conflitos 

ideológicos da atualidade as forças perturbadoras do 
ódio e da separatividade conclamam, enfurecidas, em 
todas as direções: - Regressemos à barbárie! desça-
mos às trevas!... Mas, atentos à celeste plataforma, os 
verdadeiros cristãos de todas as escolas e de todos os 
climas, de almas unidas em torno do Mestre, repetem, 
contemplando os clarões do mundo futuro: Luz acima! 
Luz acima! . . .
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RODRIGO FERRETTI

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
EM UMA VISÃO ESPÍRITA

Segundo a idéia, muito falsa, de que não se pode re-

formar sua própria natureza, o homem julga-se dispensa-

do de fazer esforços para corrigir os defeitos em que se 

compraz voluntariamente. Isso lhe exigiria muita perseve-

rança; é assim, por exemplo, que o homem inclinado à 

cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. 

Em vez de se considerar culpado, atribui a falta a seu or-

ganismo, acusando assim a Deus dos defeitos que são 

dele. É ainda uma consequência do orgulho que se en-

contra misturado a todas as suas imperfeições.

Hahnemann. Paris, 1863. O Evangelho Segundo o Es-

piritismo. Cap. IX, item 10.

Muito mais comum do que se imagina, a violência do-

méstica é algo que continua a causar diversos tipos de 

danos emocionais, físicos e até mortes.

Muitas vezes velada em função da vergonha, do medo 

de retaliações, da dependência ou mesmo da ausência 

do conhecimento do que fazer, a violência doméstica con-

tinua a fazer vítimas por toda parte, independentemente 

da classe social.

A violência doméstica é aquela praticada no contexto 

familiar, geralmente por um membro da família muito próxi-

mo. Pai, esposo, namorado, ex-marido, ex-namorado, tio, 

avós, mãe, filhos, netos, etc.

A atitude de crueldade e violência está posta de diver-

sas formas. Física, verbal, emocional, sexual, material, etc, 

quantas pensarmos que podem causar danos à vítima.

Uma das coisas que devemos destacar é que mui-

tas das agressões geradas no lar, não são consideradas 

como sendo violências, nem por aquele que comete a 

agressão, muitas vezes nem pelo próprio agredido.

Podemos encontrar na relação pais e filhos, genitores 

que usam de chantagens emocionais ou que apresentam 

palavras ríspidas, ditas de forma rotineira, evoluindo à criti-

cas duras sobre determinados comportamentos, gerando 

sentimentos de menos valia por parte dos filhos e que são 

justificados como instrumentos de educação.

 Maridos que agridem as esposas, insultando-as em 

função de suas roupas, de sua aparência, dos seus gos-

tos e interesses, chegando até aos extremos da violência 

física.

Mas também encontramos filhos que agem como ver-

dadeiros ditadores nos lares. Caprichosos, agressivos, 

sem noções de limites. Intimidam os pais com colocações 

chulas, impondo-se fisicamente e fazendo o que bem en-

tendem.

Muito comum o agressor agir sob efeito de álcool ou 

droga. O agressor geralmente acusa a vítima do móvel 

de sua violência, mas os motivos, geralmente banais en-

volvem discussões sobre a educação dos filhos, ciúmes, 

dinheiro, a limpeza e a organização da casa ou mesmo 

distribuição de tarefas, etc.

Segundo a benfeitora espiritual Joanna de Ângelis, no 

livro Conflitos Existenciais, a obsessão nestes casos não 

pode ser negligenciada, pois a inclinação para a violência 

atrai equivalentes do Além túmulo, gerando intercâmbio 

pernicioso, no qual a ferocidade das personalidades in-

trusas mescla-se com o temperamento desorganizado do 

hospedeiro, tornando-se mais grave a doença que amea-

ça o cidadão e a sociedade.

A vítima geralmente mais fraca é dependente psicolo-

gicamente, financeiramente ou fisicamente do agressor.

Quanto ao gênero, indiscutivelmente a mulher é a mais 

agredida, mas quando se fala em violência doméstica, 

devemos incluir a agressão de menores, desde bebês, 

crianças e adolescentes. Quando se fala de violência a 

bebes e crianças inclui-se o abandono físico e afetivo, até 

a privação de alimentos. Os idosos e mesmo homens são 

vítimas que muitas vezes não denunciam as agressões 

por vergonha. 

Lembramos um Espírito amigo que no item paciência 

de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no cap. Bem-

-aventurados os que são dóceis e pacíficos diz: Cora-

gem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais 

que qualquer um de vós, e não tinha nada a se repre-

ender, enquanto vós tendes que expiar vosso passado 

e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, 

sede cristãos, essa palavra encerra tudo.

É importante perceber que tanto quanto a vítima da 

violência que necessita de apoio e cuidados, o agressor, 

também necessita talvez, mais de cuidados e tratamento 

do que propriamente da punição. 

E quando pensamos nos agressores, não podemos 

deixar de perguntar: 

Como eram as personalidades dos pais? De que ma-

neira transcorreu sua infância? Em que ambiente social vi-

veu a infância? Quais foram as influências morais, emocio-

nais, religiosas e econômicas também na infância? Como 

foi seu desempenho escolar? Que tipo de amizades teve? 

Sua vida sexual, como teve começo?

O indivíduo que se apresenta com distúrbios de com-

portamento e emoção voltados para a crueldade e violên-

cia, pode melhorar muito seu comportamento. É impor-

tante reconhecer seu transtorno, para a partir daí receber 

tratamento psiquiátrico, psicológico e espiritual adequa-

dos, para não continuar reincidindo no gravame, man-

tendo muitas vezes um ciclo que teve início antes dele 

mesmo.

Lembrando que após Jesus com seu inigualável Bem-

-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a Terra 

(Mateus 5: 4), a doçura, a moderação, a mansuetude, a 

afabilidade e a paciência, tornaram-se leis para serem vi-

venciadas no dia-a-dia, mas principalmente no lar.
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Em 2017 Belo Horizonte terá o CONGRESSO DA ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA – AME – de BELO HO-
RIZONTE, no Hotel Dayrell, para 1.000 participantes. Esse evento está sendo planejado / trabalhado pela AME 
BH.

O evento busca resgatar o Projeto 1868, de Kardec, apresentado no livro Obras Póstumas que propõe: 
...difundir o gosto pelos estudos sérios... fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas. 

No momento em que observamos o apogeu das inclinações más, conflitos de toda ordem entre povos, 
conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos sociais, conflitos na família e pesados desequilíbrios íntimos pela 
ausência de valores mais nobres, vemos como resultante o homem predisposto a viver como se a vida fosse 
única, somente o agora. Quando a dissimulação atinge níveis dramáticos da arte cênica, a desfaçatez des-
medida cria um horizonte moralmente promíscuo, os princípios espiritistas surgem como um sol de intensa 
luminosidade, norteando caminhos, renovando a esperança, trazendo ao ser um sentido maior para a vida. 
Afinal, nesse cenário iluminado o homem tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos 
bens temporais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou 
expiações. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito de que terá de 
prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas pai-
xões. Diante de quadro tão impróprio à felicidade do homem contemporâneo, difundir o gosto pelos estudos 
sérios espíritas, torna-se um imperativo.

Sabemos que os ideais espíritas cultivam o homem de bem e que reconhecemos o verdadeiro espírita 
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E isso motiva 
a Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte no seu propósito de 

• Levar o Espiritismo além da casa espírita;
• Despertar o gosto pelo conhecimento; 
• Mobilizar os grupos espíritas; 
• Agregar o Movimento à AME-BH.

Belo Horizonte, MG     abril de 2017
Assessoria de Comunicação Social - AME BH

RELEASE – CON-
GRESSO AME BH
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A Beneficência
Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos 

dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, 

no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é 

algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres; mas é qua-

se sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o 

que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao 

beneficiado e se disfarça de tantos modos! Pode-se ser 

caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sen-

do uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mu-

tuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor-próprio 

de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira 

de proceder para com os que não pensam como vós, in-

duzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, 

sem investir contra as suas convicções e, sim, atraindo-os 

amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos 

e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha 

para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da cari-

dade.

Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, 

os deserdados deste mundo, mas recompensados de 

Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que 

de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo.

Vejo, várias vezes, cada semana, uma reunião de se-

nhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como 

sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, 

muito depressa; têm ágeis os dedos. Vede como trazem 

alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os 

corações. Mas, com que fim trabalham? É que vêem apro-

ximar-se o inverno que será rude para os lares pobres. As 

formigas não puderam juntar durante o estio as provisões 

necessárias e a maior parte de suas utilidades está empe-

nhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando 

nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio 

e fome! Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus ins-

pirou a outras mais aquinhoadas do que vós; elas se reuni-

ram e estão confeccionando roupinhas; depois, um destes 

dias, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos 

lamentardes, dizendo: “Deus não é justo’’, que é o que vos 

sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de 

uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obrei-

ras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham as-

sim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado 

que no coração dos infelizes o a amor acompanha de bem 

perto o ódio.

Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, 

vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações 

dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa so-

ciedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes 

uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recom-

pensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, 

prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes 

pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso 

no Céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, 

que essa moeda não lhes faltará. - Cárita. (Lião, 1861.)

KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 

FEB. Capítulo 13. Item 14. Livro eletrônico gratuito em http://

www.febnet.org.br.

“E a caridade é esta: que andemos segundo os seus 
mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o prin-
cipio ouvistes; que andeis nele.” - João. (II JOÃO, 6.)

Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será 
sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor.

Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio 
ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edifica-
ção do Reino Divino, em qualquer setor da existência ou da 
fé religiosa a que foi chamado.

A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã 
das mãos que alimentam o corpo.

Assistência, medicação e ensinamento constituem mo-
dalidades santas da caridade generosa que executa os pro-
gramas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude 
única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e dig-
no.

Ninguém pode assistir a outrem, com eficiência, se não 
procurou a edificação de si mesmo; ninguém medicará, com 
proveito, se não adquiriu o espírito de boa-vontade para com 
os que necessitam, e ninguém ensinará, com segurança, se 
não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que 
se refira à compreensão e ao auxílio fraternais.

Em razão disso, as menores manifestações de caridade, 
nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são ati-
vidades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão 
sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando ale-
gria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas.

Antes, porém, da caridade que se manifesta exterior-
mente nos variados setores da vida, pratiquemos a carida-
de essencial, sem o que não poderemos efetuar a edifica-
ção e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de 

Caridade Essencial

pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos 
do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos 
verdadeiramente nEle para que Ele viva em nós. Sem esta, 
poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar 
intercessões valiosas, em nosso benefício, espalhar notáveis 

obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes 
de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desola-
dos, na condição de mendigos de luz.

XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz. Pelo Espírito 
Emmanuel. 14.ed. Rio de Janeiro, RJ: FE
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Os que defendem a legalização do aborto encontraram na 
associação do aumento da  microcefalia com o surto de zika 
vírus uma oportunidade para retomar a discussão da libera-
ção do aborto no Brasil.

Recentemente foi noticiado que grupo liderado pela Dé-
bora Diniz, do instituto de bioética Anis, prepara uma ação no 
STF para a liberação do aborto em casos de microcefalia. É o 
mesmo grupo que propôs a ação para interrupção da gravi-
dez de anencéfalos, acatada pelo STF em 2012.

A bióloga e feminista Ilana Löwy, numa entrevista para a 
Revista ÉPOCA, vê no surto de zika vírus uma oportunidade 
para se debater o direito de decisão da mulher de ter ou não o 
bebê, como aconteceu com a epidemia de rubéola no Reino 
Unido. Interessante é que a Rubéola hoje em dia é uma doen-
ça totalmente controlável e passível de prevenção através da 
vacinação, deixando de ser um risco epidêmico, usado como 
justificativa para a liberação do aborto na Europa.

Os argumentos utilizados se baseiam na liberdade da mu-
lher poder escolher o que é melhor para si, esquecendo que 
existe uma vida a qual se está negando o primeiro e mais 
fundamental dos direitos humanos, o direito à vida.

Cabe ressaltar que os fundamentos utilizados para liberar 
o aborto dos fetos anencéfalos não se aplicam nesses casos. 
O diagnóstico da microcefalia é tardio, em torno da 28ª sema-
na, diferentemente da anencefalia, que é feito a partir da 12ª 
semana de gestação. As lesões da microcefalia geralmente 
aparecem na ultrassonografia depois da 24ª e não são in-
compatíveis com vida, como nos casos de anencefalia.

Além disso, o diagnóstico ecográfico de lesão neurológica 
não é 100% seguro, já que depende da análise de um pro-
fissional passível de equívocos. Existem inúmeros relatos de 
erros em fetos com diagnóstico de malformações neurológi-
cas e que nasceram perfeitamente normais. No entanto, os 
que argumentam em favor do aborto querem transformar o 
diagnóstico de microcefalia em atestado de morte para todas 
as crianças das mães que contraíram o zika vírus e que opta-
rem pela interrupção da gravidez, mesmo com possibilidades 
de nascerem normais ou com poucas sequelas neurológicas.

Com o avanço da medicina fetal e da genética médica, 
hoje é possível a detecção, ainda no útero, de várias ano-
malias fetais. Diversas técnicas como ultrassom morfológico, 
ultrassom de terceira dimensão, a biópsia de vilos coriais, a 
amniocentese, a cordocentese, o desenvolvimento da técni-
ca citogenética molecular permitem o diagnóstico  intrauterino 
de várias doenças. O diagnóstico permite iniciar o tratamento 
antes do nascimento, como cirurgias intrauterinas para corre-
ções de más-formações, assim como a preparação psico-
lógica dos pais para o enfrentamento das graves anomalias.

Querer selecionar apenas as crianças saudáveis com 
direito à vida é retomar a prática da eugenia feita na Grécia 
antiga e pelo nazismo, abrindo um precedente para a libe-
ração do aborto em outros casos de microcefalia como as 
causadas por hipóxia neonatal, desnutrição grave na gesta-
ção, fenilcetonúria materna, rubéola congênita na gravidez, 
toxoplasmose congênita na gravidez, infecção congênita por 
citomegalovírus ou em doenças genéticas como Síndrome 
de Down, Síndrome de Cornelia de Lange, Síndrome Cri du 
Chat, Síndrome de Rubinstein – Taybi, Síndrome de Seckel, 
Síndrome de Smith-Lemli–Opitz e Síndrome de Edwards.

Nesses casos, pessoas como Ana Carolina Dias Cáce-
res, moradora de Campo Grande (MS), hoje com 24 anos e 
formada em jornalismo, e tantas outras crianças em situações 
parecidas, não teriam direito à vida. Ao saber da iniciativa de 
alguns em defender o aborto de fetos com microcefalia, Ana 
Cáceres veio a público dar seu depoimento à BBC do Brasil 
em defesa dos portadores de microcefalia.

Nos casos microcefalia não se pode falar na opção de 
abortamento, pois não se trata de patologia letal que invia-
bilize a vida extrauterina. Embora as limitações que possam 
surgir, a expectativa de vida das crianças com microcefalia 
não são diferentes das outras crianças, exigindo, no entanto, 
estimulação e cuidados especiais para melhorar a sua quali-
dade de vida.

A discussão do aborto em casos de microcefalia retrata 
bem o momento pós-moderno em que vivemos, o que Bau-

Zika Vírus e o Aborto
man, um dos maiores pensadores da atualidade, chama de 
modernidade líquida. Na modernidade líquida os indivídu-
os não possuem mais padrões de referência, nem códigos 
sociais e culturais que lhes possibilitem, ao mesmo tempo, 
construir sua vida e se inserir dentro das condições de classe 
e cidadão. A modernidade líquida trouxe descentramento do 
homem, do sujeito, produzindo identidades híbridas, locais 
e globais, efêmeras sobre tudo. É a cultura do efêmero, da 
destruição criativa, “tudo que é sólido desmancha no ar” na 
imagem trazida por Berman.

Para a maioria dos autores, a pós-modernidade é marcada 
como a época das incertezas, das fragmentações, do narci-
sismo, da troca de valores, do vazio, do niilismo, da deserção, 
do imediatismo, da efemeridade, do hedonismo, da substitui-
ção da ética pela estética, da apatia, do consumo de sensa-
ções e do fim dos grandes discursos.

A educação recebida dos pais e das escolas, os valores 
morais que orientam as boas relações sociais, o fortaleci-
mento da família e a busca do bem comum está perdendo 
espaço para novas formas de comportamento regidas pelas 
leis do mercado, do consumo e do espetáculo. Existe uma 
crise de valores com perda de referenciais importantes em 
detrimento de uma vida superficial e de um discurso liberal. 
Na sociedade pós-moderna predomina o ter acima do ser, o 
prazer pelo prazer, o prazer acima de tudo, a permissividade 
que justifica que tudo é bom desde que me sinta bem, o re-
lativismo no qual não há nada absoluto, nada totalmente bom 
ou mau e as verdades são oscilantes, o consumismo, se vive 
para consumir, e o niilismo caracterizado pela subjetividade, a 
paixão pelo nada, numa indiferença assustadora.

Renata Araújo descreve muito bem o sujeito pós-moder-
no: “A pós-modernidade nos apresenta um sujeito imediatis-
ta, fragmentado, narcisista, desiludido, ansioso, hedonista, 
deprimido, embora também informatizado, buscando in-
dependência, autonomia e defesa de seus direitos. Mas, a 
supervalorização e autonomia geram um individualismo, um 
egocentrismo, uma ênfase na subjetividade, sendo o outro 
apenas para a consecução de seus objetivos pessoais.” 
(ARAÚJO, p. 1 e 2)

Vive-se numa época de grande competitividade e de pou-
ca solidariedade. Em nome dessa nova ideologia, os indiví-
duos se permitem agir passando por cima de valores funda-
mentais. A coisificação da vida e o predomínio dos interesses 
pessoais em detrimento do coletivo são bem característicos 
dessa fase em que vivemos. Entretanto, aprendemos com a 
genética que a diversidade é a nossa maior riqueza coletiva. 
E o feto anômalo, mesmo o portador de grave deficiência, 
como é o caso da microcefalia, faz parte dessa diversidade. 
Deve ser, portanto, preservado e respeitado. Necessário se 
faz proteger também a gestante, dando a ela apoio em sua 
gravidez e proporcionando tratamento ao seu futuro filho. Re-
conhecemos que a mulher que gera um feto deficiente preci-
sa de ajuda psicológica por longo tempo; constatamos, po-
rém, que, na prática, esse direito não lhe é assegurado.

O aborto provocado é um procedimento traumático com 
repercussões gravíssimas para a saúde mental da mulher e 
que geralmente aparecem tardiamente. O aborto produz um 
luto incluso devido à negação da ocorrência de uma morte 
real, mas esse aspecto é totalmente desconsiderado.

As mulheres sofrem uma perda e suas necessidades 
emocionais são relegadas ou escondidas. Elas não conse-
guem vivenciar o seu luto e lidar com a culpa. Esse processo 
vai gerar profundas marcas e favorecer o surgimento da Sín-
drome pós-aborto (PAS).

Psiquiatras e psicólogos especializados em atender mu-
lheres que abortaram alertam para o aumento dos transtornos 
emocionais causados pelo aborto provocado. Eles afirmam 
que os efeitos psicológicos do aborto são extremamente va-
riados e não são determinados pela educação recebida ou 
pelo credo religioso. Esclarecem que a reação psicológica 
ao aborto espontâneo e ao aborto involuntário é diferente, 
está relacionada com as características de cada um desses 
dois eventos. O aborto espontâneo é um evento imprevisto 
e involuntário, enquanto o aborto provocado interrompendo 
o desenvolvimento do embrião ou do feto e extraindo-o do 

útero materno contempla a responsabilidade consciente da 
mãe. As mulheres que se submeteram ao aborto afirmam que 
a culpa não é gerada de fora para dentro, infundida nelas por 
outras pessoas ou pela religião, ao contrário, ela surge e cres-
ce em seu mundo íntimo a partir do ato abortivo.

Os problemas emocionais gerados pelo aborto são tão 
graves que em muitos países onde ele é legalizado foram 
criadas, pelas próprias mulheres vitimadas pelo aborto, as-
sociações como a Women Exploited by Abortion (Mulheres 
Exploradas pelo Aborto) nos EUA, e a Asociación de Víctimas 
del Aborto (Associação de Vítimas do Aborto) na Espanha, 
que orientam e alertam sobre as consequências prejudiciais 
do aborto.

O aborto não é definitivamente uma “solução fácil” como 
afirmam muitos, mas um grave problema, um ato agressivo 
que terá repercussões contínuas na vida da mulher.

As consequências danosas provocadas pelo aborto à 
saúde mental nos países onde ele foi legalizado é tão grave 
como a depressão profunda, que o Royal College of Psychia-
trists (associação dos psiquiatras britânicos e irlandeses), 
alertaram que a mulher deve ser comunicada para os graves 
riscos emocionas que se submete caso opte pela interrupção 
da gravidez. Portanto, aborto nunca será uma solução, sem-
pre um lado ou ambos serão prejudicados. Não é dando a 
mulher autonomia para matar seu filho dentro de seu ventre 
que resolveremos os problemas sociais. Isto não passa de 
demagogia. É necessário investir na educação das massas 
para prevenção da gravidez indesejada, mas jamais matar 
uma criança inocente. Os fins não podem justificar os meios. 
A sociedade que apela para o aborto declara-se falida em 
suas bases educacionais, porque dá guarida à violência no 
que ela tem de pior, que é a pena de morte para inocentes. 
Compromete, portanto, o seu projeto mais sagrado que é o 
da construção da paz.

A Associação Médico-Espírita do Brasil reitera seu posicio-
namento contra qualquer forma de violência a uma nova vida 
que não põe em risco a vida materna e que surge aguardan-
do o auxílio de braços fortes e sensíveis que lhe ampare em 
sua fragilidade. Concitamos a todos os colegas das AMEs 
para continuarmos firmes em defesa da vida e da paz.

AME-Brasil
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A VIDA FORA DA TERRA: UMA 
VISÃO DO ESPIRITISMO E UMA 
VISÃO DA CIÊNCIA ATUAL

A visão do espiritismo:

Nós, espíritas, conhecemos através do Livro dos 
Espíritos (Alan Kardec), Narrações do infinito, Urânia 
(Camille Flammarion) entre outras obras espíritas, que 
a vida povoa o Universo, sendo uma das bases do 
Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados.

“São habitados todos os globos no espaço?”, pergunta 
55 do Livro dos Espíritos:[1] “Sim e o homem terreno está 
longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em 
bondade e em perfeição”, a resposta. Entende-se por 
humanidade a família espiritual de todas as criaturas de 
Deus que povoam o Universo[2]. Elas podem ser muito 
diferentes ou terem características próximas umas das 
outras, dependendo das propriedades do planeta e da 
história da humanidade local. Há mundos com riquezas 
de percepções, com habitantes com quinze, dezoito e 
até vinte e seis sentidos[3], enquanto nós na Terra temos 
oficialmente cinco (visão, olfato, audição, tato, paladar), 
de acordo com a ciência tradicional.

[3]Os mundos habitados são classificados em 
primitivos, expiação e provas, regeneradores, felizes 
e celestes. Nos mundos primitivos verificam-se as 
primeiras encarnações da alma humana, nos primeiros 
estágios de evolução. Nos mundos de expiação e provas, 
como o nosso próprio, os habitantes se caracterizam 
pela predominância do mal sobre o bem, como bem 
sabemos, através de todas as mazelas causadas pelos 
seres humanos. Nos planetas regeneradores, as almas 
que ainda precisam passar pelas provas e expiações, 
repousam das fadigas da luta para adquirir novas forças. 
Os mundos felizes são os locais onde o bem supera o 
mal praticado pelos habitantes. Finalmente, os mundos 
celestes são as moradas dos espíritos purificados, onde 
o bem reina sem mistura. Vemos um exemplo deste último 
tipo de mundo na obra de Camille Flammarion, “Urânia”, 
onde descreve um mundo do sistema solar de Gama 
de Andrômeda[4]: “Não se ocupam, de resto, senão de 
pesquisas científicas, isto é, do estudo da Natureza. As 
três paixões que absorvem a maior parte da vida terrestre, 
o ávido desejo da riqueza, a ambição política e o amor 
lhes são desconhecidas, porque de nada carecem para 
viver, nem há divisões internacionais, nem outro governo 
além de um conselho de administração, e porque são 
andróginos (ambisséxuais).”

As humanidades evoluídas venceram, primeiramente, o 
ávido desejo pela riqueza, depois a ambição pelo poder, e 
por fim, sublimaram o amor carnal[5] . Nós, a humanidade 
aqui da Terra, ainda temos um longo caminho pela frente. 
Nós como espíritos, com certeza chegaremos lá, mais 
cedo ou mais tarde, devido à lei do progresso. A vida, o 
pensamento e o progresso eterno são a meta da criação. 
O que não sabemos é se o planeta Terra sobreviverá 
até lá, nos fornecendo as condições necessárias para 
tal progresso, uma vez que a raça humana não evoluída 

revela-se egoísta, orgulhosa, perigosa para si mesmo 
e para o próprio planeta. Apesar disso, o espaço sem 
limites é povoado de túmulos e berços; outros sóis, 
outras Terras, outras humanidades surgirão[3]. O planeta 
Terra não representa mais do que uma ilha flutuante 
perante o cosmo. É uma aldeia na pátria solar, e este é 
uma província[5]. É a nossa aldeia, é a nossa casa, e nos 
compete cuidar bem dela para que gerações e gerações 
ainda possam aqui viver e progredir.

Camille Flammarion - O poeta das estrelas

Figura 1: Camille Flammarion – O Poeta das Estrelas

A visão da ciência moderna:

De acordo com a ciência atual, o planeta Terra é 
o único lugar no universo no qual existe vida. Apesar 
dos esforços, a ciência ainda não conseguiu provar a 
existência de vida em outro planeta, porém temos feito 
progressos. No mês passado (setembro de 2015), a NASA 
anunciou a descoberta de água líquida na superfície de 
Marte [6], o componente mais básico para a existência de 
vida como a conhecemos. Isso sugere que Marte pode vir 
a abrigar vida bacteriana atualmente e pode ter abrigado 
outras formas de vida mais complexas nos primórdios dos 
sistema solar, quando este era mais quente.

Os cientistas, quando estão à procura de vida 
extraterrestre, procuram principalmente por sinais de agua 
líquida no planeta, em sua superfície ou em seu interior. 
Entretanto, para existir água na superfície de um planeta, 
ele tem que estar na chamada zona habitável da estrela, 
ou seja, nem tão longe, pois a água se congelaria, e nem 
tão perto, pois toda a água se evaporaria. No sistema 
solar, a Terra é o único planeta nessa zona.

Apesar disso, existem planetas orbitando outras 
estrelas, os chamados exoplanetas. Até 27 de março 
de 2014, 1779 exoplanetas foram detectados, dentre 
os quais 80 parecem ser semelhantes à Terra, e 5 deles 
estão na zona habitável de suas estrelas, sendo, portanto, 
potenciais candidatos a abrigar vida extraterrestre[7].

Além de água líquida, os cientistas também estudam 
como outros tipos de vidas, que não sejam dependentes 
da água, podem se comportar. O metano líquido, presente 
em Titã (uma das maiores luas de Saturno), desempenha 
no satélite um ciclo semelhante ao da água na Terra, 
porém ainda sabemos muito pouco sobre isso e estudos 
posteriores são necessários [9].

Outra descoberta recente que vem chamando a 
atenção até do público leigo é a redução drástica 
do brilho de uma estrela chamada KIC 8462852, na 
constelação de Cisne (no hemisfério norte), durante a 
passagem de algo à sua frente, fenômeno chamado 

trânsito. Cientistas descartaram as possibilidades de 
o trânsito ser causado por um planeta, ou outra estrela 
e sugeriram que pode ser originado por um enxame 
de cometas ou menos provavelmente por gigantescas 
estruturas alienígenas construídas por uma civilização 
avançada, para obter grandes quantidades de energia de 
sua estrela (civilização tipo 2). Os cientistas buscam agora 
sinais de vida inteligente vindos desse sistema, apesar de 
que as chances que algum evento natural venha explicar 
esse fenômeno são bem maiores. [10]

Apesar do fato dos cientistas ainda não terem 
encontrado vida fora da Terra, muitos acreditam que ela 
de fato existe, afinal existem entre 200 e 400 bilhões 
de estrelas na nossa galáxia e cerca de 300 bilhões 
de galáxias no universo observável. De acordo com 
estimativas dos cientistas, mesmo que a vida inteligente 
ocorra em uma minúscula porcentagem de planetas, 
ainda haveria um grande número de civilizações existentes 
na Via Láctea. Onde estão essas civilizações? Esse 
é o paradoxo de Fermi! Ainda não temos uma solução 
definitiva para ele, porém algumas são propostas: “ainda 
não houve o surgimento de nenhuma outra civilização”; “a 
vida inteligente tende a se auto-destruir”; “comunicação é 
um problema devido a escala”; “civilizações inteligentes 
estão muito separadas, no tempo ou no espaço”; “os 
seres humanos não procuraram por tempo suficiente”; 
entre outras[11].

Os cientistas continuam a buscar pela solução do 
paradoxo de Fermi, pela vida fora da Terra e por planetas 
os quais seriam habitáveis. Enquanto isso, ainda não 
conhecendo outro lugar onde a nossa espécie possa 
explorar e quem sabe um dia se mudar, temos que olhar 
para nossa própria casa e cuidar do nosso próprio jardim, 
o planeta Terra, o único lugar até hoje onde a ciência tem 
conhecimento que existe vida. 
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Deolindo Amorim

á se sabe que o perispírito não é uma invenção 
do Espiritismo, como não é um conceito abstrato. 
É um elemento real, que tem propriedades e 
toma formas visíveis. Com o Espiritismo, 
entretanto, em virtude das experiências 
mediúnicas que já se acumularam até hoje, o 
estudo desse “corpo intermediário” 
necessariamente se tornou mais específico, 
permitindo que se lhe reconheçam propriedades 
relevantes no mecanismo psico-fisiológico. Além 
de outros autores, considerados clássicos na 
literatura espírita, Gabriel Delanne dedicou boa 
parte de seus trabalhos ao perispírito, e trouxe, 
por isso mesmo, uma contribuição significativa e 
ainda válida em toda a plenitude. Estudou ele, 
por exemplo, as “Provas da existência do 
perispírito - sua utilidade - seu papel”, no 
alentado livro O Espiritismo perante a Ciência. E, 
assim, em toda a obra de Delanne, realmente 
portentosa, há o que se estudar e pensar a 
respeito do perispírito. Não se precisaria fazer 
referência a outros, aliás bastante conhecidos no 
meio espírita, porque não temos objetivo de 
erudição nesta breve crônica jornalística. 
Queremos acentuar, sim, o perispírito ou 
mediador fluídico tem funções próprias no 
composto humano, não é uma criação 
imaginária...
Na antigüidade oriental, como na grega, como 
entre doutores da Igreja, admitiu-se claramente 
a existência de uma “substância”, um corpo, um 
elemento equivalente, afinal de contas, entre as 
duas realidades fundamentais: a matéria e o 
Espírito. Os nomes são diversos e, por isso, há 
uma infinidade de expressões para traduzir a 
significação do perispírito (terminologia do 
Espiritismo) no conjunto psicossomático. Existem 
até uns tantos preciosismos de linguagem, 
verdadeiras sutilezas verbais para dizer o que 
seja, no fundo, esse “corpo bioplásmico”, 
segundo a moderníssima denominação 
resultante de experiências realizadas na Rússia. 
Há contextos espiritualistas em que se encontra 
o perispírito, dividido ou apresentado sob outras 
rubricas, com as especificações que lhe são 
atribuídas. Mas o que é fundamental no caso é a 
existência, necessária, de um elemento que se 
interpõe no binômio corpo-espírito. A Doutrina 
Espírita prefere chamá-lo simplesmente de 
perispírito, com explicações acessíveis a todos os 
níveis de instrução.
Sob o ponto de vista histórico, entretanto, além 
do que já se encontra em velhas fontes orientais, 
como noutros ramos da literatura antiga, convém 
considerar que na Escolástica primitiva, muito 
influenciada por Platão e Agostinho, também se 
admitiu a constituição trinária do ser humano:

1) a alma habita numa casa que lhe é 
essencialmente estranha; o corpo é o albergue, o 
hábito, o recipiente, o invólucro da alma; além de 

Visão Espírita 
do Homem

semelhante imagem, é também usada a do 
matrimônio.
2) o corpo e a alma estão unidos por um “spiritus 
physucys”, que serve de intermediário;
3) corpo e alma estão unidos pela personalidade 
como em uma espécie de união hipostática.
(Barnarco Bartmann - “Teologia Dogmática” - I 
vol., Edições Paulinas)

Tão forte lhe parece a união da alma com o 
corpo, com a intercalação desse - “spiritus 
physucus”, que funciona como intermediário, que 
o Autor chega a compará-la a uma espécie de 
união hipostática, isto é, união do Verbo divino 
com a natureza humana. A idéia de um 
“invólucro” ou “intermediário”, uma vez que o 
Espírito precisa de um revestimento para que 
possa conviver com o corpo, faz parte dos 
contextos espíritas, sejam quais forem os nomes 
que se lhe dêem. É o persipírito, sem tirar nem 
por.
Como o perispírito, a reencarnação, por sua vez, 
também já teve adeptos na Igreja, embora contra 
ela se tenha pronunciado e firmado sentença o 
Concílio de Constantinopla. Mas o certo é que 
Orígenes, teólogo e exegeta, defendeu a tese da 
preexistência, o que, aliás, é fato muito citado. 
Outros teólogos, como se sabe, adotaram a tese 
“criacionista”, isto é, a criação da alma com o 
corpo ou para o corpo. Justamente nesse ponto, 
um dos maiores doutores de sua época - Santo 
Agostinho - se defrontou com dificuldades para 
conciliar a criação da alma com o “pecado 
original”. Quem o diz é ainda Bartmann, na 
mesma obra (já referida), e ele próprio, o autor 
de “Teologia Dogmática”, também encontra 
obscuridade. Vejamos: Se é incompreensível que 
a alma derive do ato corpóreo da geração, 
todavia também o criacionismo apresenta não 
pequenas dificuldades. Já Santo Agostinho não 
sabia explicar como a alma, criada por Deus, 
podia nascer com o pecado original. A 
dificuldade conserva seu valor também para nós. 
Outra dificuldade pode surgir da consideração de 
uma criação contínua até o fim do mundo, de um 
número incalculável de atos diretos de Deus. mas 
o ponto-chave do problema, como denuncia o 
Autor, está justamente nesta decorrência da tese 
“criacionista”: Pareceria, por fim, necessário 
admitir uma cooperação imediata de Deus, nas 
numerosas gerações manchadas pela culpa. Não 
se pode responder à primeira dificuldade senão 
recorrendo ao mistério do pecado original. E no 
mistério esbarra tudo, não há mais saída para o 
raciocínio...
Contrapondo-se à idéia da criação do Espírito 
juntamente com o corpo, a Doutrina Espírita 
propõe outra análise do problema, nestes 
termos:
“Donde vem a aptidão extranormal que muitas 
crianças em tenra idade revelam, para esta ou 

aquela arte, para esta ou aquela ciência, 
enquanto outras se conservam inferiores ou 
medíocres durante a vida toda?”
“Donde, em certas crianças, o instinto precoce 
que revelam para os vícios ou para as virtudes, 
os sentimentos inatos de dignidade ou de 
baixeza, contrastando com o meio em que elas 
nasceram?” (O Livro dos Espíritos - questão 222).
Se, realmente, o Espírito fosse criado por Deus 
no ato do nascimento, seria o caso de admitir, 
ainda que por absurdo, criação de indivíduos que 
nascem com tendências para a perversão ou para 
a delinqüência. Seria obra de Deus?!...
A tese da preexistência explica as inclinações 
inatas para o bem ou para o mal, embora a 
Doutrina Espírita não negue a influência 
fortíssima da educação, do meio social, da 
cultura e de outros fatores contingentes. Mas o 
Espírito, ao voltar à Terra, pela reencarnação, 
traz certa bagagem de conhecimentos, virtudes 
ou vícios, responsáveis pelo curso de sua 
existência, com todos os altos e baixos deste 
mundo. Deus não iria criar para a vida um 
Espírito que já estivesse marcado com as paixões 
inferiores. Todos começam “simples e 
ignorantes” - ensina a Doutrina - mas o próprio 
arbítrio, que é indispensável à experiência 
individual, pode desviar o Espírito da rota mais 
justa e levá-lo aos despenhadeiros morais. 
“Simples e ignorantes” é a expressão textual da 
Doutrina “O Livros dos Espíritos - questões 115-
121-133-634. É o ponto de partida. Daí por 
diante, cada qual adquire sua experiência através 
das vidas sucessivas. É um princípio que nos faz 
compreender a responsabilidade individual, ao 
passo que, se admitíssemos a criação juntamente 
com o corpo, chegaríamos a esta conclusão a 
fatal: se a criatura é má, se abusa de suas 
faculdades ou de seus recursos para dar 
expansão a tendências viciosas, não é 
responsável por seu procedimento, uma vez que 
nasceu assim, foi criada assim por Deus, 
colocada no corpo, ao nascer, com todas as suas 
mazelas morais. No entanto, o princípio da 
responsabilidade individual é válido no tempo e 
no espaço, segundo o Espiritismo.
Outra, portanto, é a perspectiva da reencarnação, 
que já teve defensores no seio da Igreja, embora 
condenada, mais tarde, como heresia. O 
desenvolvimento do Espírito modifica o 
perispírito, e este, pela ação plasmadora, tem 
influência sobre o corpo. Como já vimos, não 
apenas Platão, luminar da constelação grega da 
antigüidade, esposou a concepção trinária do 
homem, mas entre escolásticos também houve 
partidários dessa concepção. O homem tríplice 
não desagrega a unidade básica do EU. Com esta 
visão antropológica, a Doutrina Espírita situa o 
homem na Terra, em relação ao presente e ao 
passado, apontando-lhe o caminho do futuro, 
sem ilusões nem quimeras.
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Espiritismo e política
A FEB editora lança livro oportuno para o momento que es-

tamos vivendo. Trata-se da obra Espiritismo e política, de Aylton 
Paiva, cuja apresentação redigida pelo Prof. Ayrton de Toledo, está 
transcrita a seguir:

Apresentação
A obra Espiritismo e política: contribuições para a evolução do 

ser e da sociedade representa mais um esforço de Aylton Guido 
Coimbra Paiva para conscientizar o leitor quanto à real e crescente 
oportunidade de influência da Doutrina Espírita sobre a ordem so-
cial. O texto está em concordância com os princípios fundamen-
tais de nossa Doutrina. Constitui uma efetiva contribuição para o 
estudo, a prática e a divulgação do Espiritismo. A originalidade da 
obra está amparada pela publicação, em 1982, do livro do mes-
mo autor intitulado Espiritismo e política, DICESP — Divulgação 
Cultural Espírita S/C Editora. A linguagem utilizada é bastante sim-
ples e clara, ao alcance da generalidade dos leitores que buscam 
as obras espíritas.

O autor procura demonstrar que, “sob o aspecto filosófico, o 
Espiritismo tem muito a ver com a Política, já que esta deve ser a 
arte de administrar a sociedade de forma justa”. Segundo ele, a 
proposição espírita da lei do progresso é um intenso e profundo 
desafio para que trabalhemos pela evolução intelectual e moral da 
humanidade. Com tal objetivo, o espírita deve estimular a socieda-
de humana a fim de que haja hábitos espiritualizados, desenvol-
vimento da inteligência e elaboração de leis justas, em benefício 
de todos.

Existe, pois, uma inequívoca contribuição política que o Espiri-
tismo oferece à sociedade, a fim de que se estruture, se organize 
e trabalhe alicerçada na verdade, na justiça e no amor.

Não se trata de estimular o leitor a participar da política parti-
dária, nem também de afirmar que o espírita deve ou não deve 
participar, como membro atuante, de uma organização política. 
Trata-se, simplesmente, de reconhecer o direito de que, como 
membro de uma sociedade, o espírita escolha, livremente, a sua 
contribuição para que as relações humanas sejam, progressiva-
mente, melhoradas no sentido da paz, da justiça e do amor fra-
ternal.

Permitimo-nos recordar que reconhecidos trabalhadores do 
movimento espírita desempenharam, com méritos, atividades po-
líticas junto aos poderes públicos. Citaremos apenas três deles:

1. Cairbar Schutel – Conhecido como o “Bandeirante do Es-

piritismo”, fundador da Revista Internacional de Espiritismo – RIE 
(1925), do jornal O Clarim (1905) e da editora do mesmo nome. 
Na inauguração do seu Memorial ocorrida em 13 de novembro de 
2013, foi feita referência aos documentos que mostram o trabalho 
político/social desenvolvido na cidade de Matão, da qual foi seu 
primeiro prefeito. Como um dos pioneiros do Movimento Espírita 
no Brasil, Cairbar Schutel afirma, em publicação da RIE, em 1929, 
que “Em política, em ciência e em religião, só há um norte a seguir, 
a verdade”.

2. José de Freitas Nobre – Advogado e jornalista nascido em 
fortaleza. Em São Paulo, foi vereador, vice-prefeito e eleito depu-
tado federal, exemplificando, na política, honestidade e retidão de 
caráter. Publicou três livros espíritas e foi fundador e editor durante 
vinte e seis anos da Folha Espírita, jornal que circula até nossos 
dias.

3. Adolfo Bezerra de Menezes – Conhecido como o “Médico 
dos pobres” e como o “Kardec brasileiro”, foi Presidente da Fede-
ração Espírita Brasileira em 1889 e de 1895 a 1900. Conheceu o 
Espiritismo em 1872. Nessa época já havia iniciado sua trajetória 
política, que se estendeu até 1885. Cargos ocupados: Vereador, 
Presidente da Câmara Municipal da Corte e Deputado Geral, ten-
do sempre agido em favor da justiça e da honestidade. Citado 
por Freitas Nobre em 1981, Bezerra de Menezes teria afirmado: 
“Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse 
princípio nos firmaremos”.

Apoiado na moral evangélica e sem comprometer-se com le-
gendas ou organizações partidárias, o Movimento Espírita pode 
contribuir, no campo das ideias, para a solução dos problemas 
políticos e sociais que surgem, naturalmente, no processo da 
evolução planetária.

Seria oportuno, neste momento, recordar a afirmação de Kar-
dec no capítulo XVIII, item 25, de A gênese, obra editada em 1868:

O Espiritismo não cria a renovação social; a madureza da hu-
manidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo 
seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela 
amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que 
abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra dou-
trina, a secundar o movimento de regeneração, por isso, é ele 
contemporâneo desse movimento.

Aylton Paiva apoia-se, como dissemos no início desta apre-
sentação, nos fundamentos da Doutrina Espírita, quando enfatiza 
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que a participação do espírita no processo político, social, cultu-
ral e econômico deve ser consciente e responsável, tendo como 
diretriz os princípios e normas contidos em O livro dos espíritos.

Visite o hotsite do livro em http://www.febeditora.com.br/espi-
ritismoepolitica/




