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“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que 
o homem saiba donde vem, para onde vai e porque está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da Lei de 

Deus e consola pela fé e pela esperança .” 
                (Allan Kardec - ESE - Cap 6 - Ítem 4)

O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos princípios espíritas, trazendo temas 
atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre 
e Guia.

Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato 
através do email: idem@geedem.org.br

Irmão José, um dos mentores espirituais do GEEDEM, enseja-nos reflexões a res-
peito do cotidiano à luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e 
vencer todos os problemas e desafios com os quais nos defrontamos.

        O Senhor Está no Leme

 
Realmente a Terra de agora assemelha-se a uma embarcação sob a tempestade...

Alteiam-se as ondas da violência.

Sopra o vendaval da discórdia.

Ameaçadoras nuvens pairam no horizonte.

A tripulação se desarvora.

Nada temamos, porém.

De novo brilhará o Sol no firmamento.

Prossigamos adiante, singrando as águas revoltas com a imprescindível bússola da fé.

Seja o trabalho no bem o nosso farol para a travessia das grandes dificuldades.

O Senhor está no leme!
 

Fonte: Livro Páginas de Fé (Chico Xavier/ Espíritos Diversos)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Espaço dedicado a palestras de expositores, alguns pouco conhecidos 
nacionalmente no  meio espírita, porém com explanações relevantes 
e pertinentes que vale a pena conhecer. 

   Palestrantes:  Feminismo e Espiritismo

   Tema: Francielle Miranda
Assista na íntegra: 

                       https://www.youtube.com/watch?v=ZUFc_fXOplc&t=2350s

https://www.youtube.com/watch?v=ZUFc_fXOplc&t=2350s 
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Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos 
espíritas transmitindo as idéias e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele foi um 
exemplo de edificação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a 
todos nós como será a humanidade do futuro: portadora de conhecimento intelectual e 
moral.

            “... E vos renova no espírito do vosso sentido..."
                     - Paulo. (Efésios, 4:23.).

A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e 
privações, de caráter negativo, quando de nossa permanência na terra.

Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com ideais de elevação, 
em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações.

A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, 
em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis, para a regeneração de nossos 
impulsos inferiores.

A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos 
de paciência e de humildade no anonimato educativo.

Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais 
devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício.

Às vezes, não possuímos, no mundo, nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que 
saibamos trabalhar, com vistas aos nossos próprios interesses para a Vida Superior.

Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, 
em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las, em trilhas de 
acesso ao infinito Bem; e, depois de aceitá-las, construtivamente, verificamos que a Bondade de Deus nos concede a bên-
ção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o Céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, 
renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do espírito, em nosso próprio destino, 
para a edificação do futuro melhor.

Fonte: Livro Ceifa de Luz - cap 28
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Estado Mental

Para ler as edições anteriores do IDEM, acesse 

o link abaixo: 

https://www.geedem.org.br/edicoes-anteriores

https://www.geedem.org.br/edicoes-anteriores
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Viagem Espírita em 1862 

A maioria dos espíritas conhece as obras básicas da Doutrina Espírita, especialmente O Livro dos 
Espíritos, repositório de seus princípios fundamentais, e que Allan Kardec desdobrou nos demais volumes que constituem 
a Codificação Espírita.

Muitos, no entanto, ignoram as dificuldades que Kardec enfrentou para que a Doutrina Espírita se tornasse conhecida e prati-
cada naqueles tempos tão difíceis do século XIX, justamente por não compulsarem outros escritos que ele deixou, enfocando
de maneira surpreendente suas diretrizes para o Movimento Espírita.

Os estudiosos que desejarem conhecer os primeiros passos do Movimento Espírita nascente encontrarão farto material para 
suas pesquisas na Revista Espírita de Allan Kardec, notadamente nos volumes referentes a 1860, 1861, 1862, 1864 e 1867, 
anos em que o Codificador da Doutrina Espírita, aproveitando as férias de verão da Sociedade Espírita de Paris, deslocou-se 
da capital francesa para visitar algumas cidades do interior da França, alcançando, em 1864, Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica.

Hoje, com o avanço da tecnologia e a rapidez dos meios de comunicação, o mundo tornou-se pequeno e acessível à signifi-
cativa parcela de sua população. E possível tomar-se um avião pela manhã, em Paris, e chegar no mesmo dia em Brasília. 
Muito diverso, porém, era o panorama existente na época de Allan Kardec. Para fazer a sua Viagem Espírita em 1862, o
Codificador precisou de quase dois meses para percorrer 693 léguas e visitar cerca de vinte cidades, e isto porque a França, 
na metade do século XIX, já possuía uma malha ferroviária que cortava o país em todas as direções e cujos trens trafegavam 
na incrível velocidade de 50 quilômetros por hora...

De todas as viagens de Allan Kardec, realizadas a serviço da Doutrina Espírita, a de 1862 foi a mais importante, merecendo 
dele um opúsculo especial, publicado no mesmo ano, riquíssimo em observações sobre o estado do Espiritismo - que então 
comemorava o seu quinto aniversário - e em instruções sobre a formação de grupos e sociedades espíritas, afora os conse-
lhos e orientações que prodigalizava aos adeptos da novel Doutrina.

E o que buscava Kardec nessas viagens? É ele mesmo que no-lo revela em "Impressões Gerais" desta obra "(...) nossa viagem 
tinha um duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Queríamos ver 
as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da Doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida; 
estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição 
e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nos-
sos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa mui sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas 
de amizade que nos dão em suas cartas; de dar, em nome da Sociedade de Paris, e em nosso próprio nome, em particular, 
um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros da obra que, por sua iniciativa, seu zelo desinteres-
sado e seu devotamento, constituem os seus primeiros e mais firmes sustentáculos, marchando sempre para frente, sem 
se inquietarem com as pedras que lhes atiram e pondo o interesse da causa acima do interesse pessoal." E, mais adiante, 
arremata: "Sob vários pontos de vista, nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva pelas observações 
que recolhemos. Se pudessem restar algumas dúvidas quanto ao caráter irresistível da marcha da Doutrina e à impotência 
dos ataques, sobre a sua influência moralizadora, sobre o seu futuro, o que vimos bastaria para dissipá-las." 

Durante todo o tempo em que codificou a Doutrina Espírita, Allan Kardec permitiu-se apenas uma viagem de lazer. Em 
agosto de 1864, pouco antes de visitar os espíritas de Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica, ele esteve na Suíça, demorando-se 
nas cidades de Neuchâtel, Berna, Zimmerwald, Interlaken, Oberland, Friburgo, Lausanne, Vevey e Genebra, conhecendo os 
vales de Lauterbrunnen e Grindelwald, os lagos de Brieutz e Léman, as cachoeiras de Staubach e Giesbach, e o castelo de 
Chillon. Mesmo assim, e para provar que nunca se furtava ao trabalho, aproveitou a ocasião para observar e estudar in loco 
o estranho fenômeno de um camponês das cercanias de Berna, que gozava da faculdade de descobrir fontes d'água e ver no
fundo de um copo as respostas às perguntas que lhe eram feitas, inclusive imagens de pessoas e lugares.

Fonte: oconsolador.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Siga a Família Geedem nas  redes sociais:

Clique na imagem para 
ser redirecionado

https://www.facebook.com/familiageedem
https://www.instagram.com/familiageedem/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/results?search_query=familia+geedem
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Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritis-

mo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”, 

o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção de realidade. Segundo 

Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a síntese essencial dos conhecimen-

tos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento debruçado 

sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer ses-

sões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento 

sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a 

conduta através da moral espírita.

                         Dogmatismo e Espiritismo      
O dogmatismo está presente em muitos atos de nossa vida. Nosso propósito é refletir sobre o significado e a ocorrência do 
comportamento dogmático, a fim de nos afastarmos do erro, e conduzirmos o nosso pensamento para uma atitude crítica 
da realidade em que estivermos inseridos.

Conceitos de Dogma

Dogma – do grego dokein – significa opinião certa, decreto, axioma.

Dogma (religião) – É ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa. No Cristianismo, chamam-se dogmas as 
verdades reveladas, propostas pela suprema autoridade da Igreja como artigos de fé, que devem ser aceitos por todos os 
seus membros. (Santos, 1965)

Dogma (pejorativamente) – Chamam-se dogmas todas e quaisquer afirmações que apenas expressam opinião, sem os ne-
cessários fundamentos, mas que são proclamados como verdades indiscutíveis. (Santos, 1965)

Dogmatismo – Atitude do espírito que consiste em pensar e em se exprimir em função de dogmas, ou seja, de verdades 
consideradas definitivas, e que não podem ser sujeitas a discussão. (Legrand, 1982). Entre os gregos era a posição filosófica 
que se opunha ao ceticismo (exame, dúvida).

Dogmática – Parte da teologia que tem por objeto a exposição dos dogmas.

Dogmas da religião católica

O Concílio Ecumênico, Assembléia de Bispos e principais dignitários da Igreja, sob a presidência papal, tem por objeto a 
formulação dos artigos de fé e moral (dogmas) com o caráter de infalibilidade. O Dogma da Infalibilidade Papal, o Dogma 
da Imaculada Conceição, o Dogma das Penas Eternas, o Dogma do Pecado Original etc. são alguns desses dogmas.

Dentre tais dogmas, o Dogma da Santíssima Trindade merece destaque especial.  Segundo este dogma, há três pessoas 
em Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São distintas, iguais, e por conseqüência coeternas, isto é, igualmente eternas e 
consubstanciadas numa só e indivisível natureza. Cada uma destas três pessoas é realmente Deus. O Pai não tem princípio; 
o Filho é originado pelo Pai desde toda a eternidade; procede assim dele por geração, ou, como se dizia outrora, por gênese; 
o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de um só princípio. Entre estas três pessoas existe ordem de origem, mas 
não há nem subordinação nem dependência, nem prioridade de tempo ou de excelência. A palavra Trindade não se encontra 
no Novo Testamento, nem nos escritos dos padres apostólicos. Contudo, segundo os teólogos, o mistério estava arraigado 
na primitiva comunidade cristã, “como o demonstra a fórmula do Batismo”. Mais tarde, para combater a doutrina de Ário, 
que impugnava a divindade de Cristo, a Igreja declarou a consubstancialidade do Pai e do Filho no Concílio de Nicéia (325) 
e a divindade do Espírito Santo no Concílio de Constantinopla (381). (EDIPE, 1987)

Observação: não importa se a razão não consegue entender já que é um princípio aceito pela fé – e seu fundamento é a revelação divina.

Comportamento dogmático

Bornheim, em Introdução ao Filosofar, estuda o comportamento dogmático. Quer saber como o homem passa de um estado 
pré-crítico para uma atitude crítica. O problema do autor consiste em analisar o que Husserl chama de “postura natural”, isto 
é, a concepção da realidade própria a este viver natural, metafisicamente ingênuo, desprovido de um sentido mais profundo 
de problematização. Husserl chama esta compreensão implícita do mundo de Generalthesis, de “tese geral”.
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Dentro da postura dogmática esta “tese geral” nunca é posta em dúvida, e é exatamente por esta razão que pode ser denomi-
nada de dogmática. Nesse sentido, todas as atividades humanas, com exceção da filosófica, partem de uma tese geral, que 
deve ser aceita como premissa. Podemos por em dúvida alguns aspectos desta “tese geral” mas não a tese em si. De acordo 
com Husserl, mesmo a atividade científica, seja da natureza ou do espírito, se processa dentro do horizonte fundamental-
mente ingênuo e dogmático da tese geral. O cientista pode duvidar de um ou outro ponto de sua ciência, contudo nunca põe 
em dúvida a totalidade do real, razão pela qual nenhuma ciência  pode, com os seus próprios meios, justificar-se como ciên-
cia, e no momento em que o fizer assume uma tarefa própria da filosofia.  

Esta tese geral gera segurança, porque não se lhe abre a perspectiva de problematizar. Por isso, a explosão da fé, em que 
basta apenas crer, sem saber muito porque se crê. É esta crença que torna o homem dogmático, esquecido de que terá de edi-
ficar a sua própria existência. Essa mesma crença gera também o preconceito e a falsa aparência da realidade. (1986, cap. III).

Filosofia da negação

Como abandona o homem a postura dogmática para assumir a filosófica? Como passa de uma posição não crítica para uma 
atitude crítica?

O Mito da Caverna de Platão auxilia a nossa explicação. Nesse mito, Platão coloca alguns homens voltados para o fundo da 
caverna, de modo que só podem ver as suas próprias sombras. Eles estão como que acorrentados. Esse mundo das sombras 
seria o comportamento dogmático, ou seja, o mundo da aparente segurança, pois nada além daquilo pode vir a perturbar 
os pensamentos do ser humano. Acontece que por forças das circunstâncias, o homem é obrigado a buscar a luz (conheci-
mento). Mas buscar a luz não é tarefa fácil, pois terá de abandonar o mundo das sombras — que acarreta dor e risco: a dor 
por abandonar o bem preferido; o risco por se introduzir na incerteza.

Essa nova postura é entendida como um comportamento não dogmático. Mas, o que caracteriza essa mudança? Podemos 
vê-la sob dois ângulos: 1.º) mudança espontânea, pelo fato das crenças tradicionais se chocarem com as antagônicas e o 
indivíduo ser obrigado a fazer nova escolha; 2.º) mudança provocada, pelo fato do indivíduo procurar conscientemente um 
novo paradigma para a realidade em que está inserido. (Borheim, 1986, cap. IV e V)

Dogmatismo e Espiritismo

Nossa vivência, na maioria das vezes, é apoiada em crenças dogmáticas. Entrar no Espiritismo não significa dizer que nos 
despojamos de todos os nossos automatismos formados ao longo de inúmeras existências. Na veiculação da idéia espírita, 
observamos a transferência dessas imagens, dando-se a impressão de que o Espiritismo é dogmático. Lembremo-nos de que 
é um erro de nossa interpretação e não expressão verdadeira dos princípios codificados por Allan Kardec.

Ilustremos esta temática com alguns exemplos:

O médium não deve comer carne no dia do trabalho. Allan Kardec, na pergunta 723  de O Livro dos Espíritos – A alimentação 
animal, para o homem, é contrária à lei natural?, obteve dos Espíritos, a seguinte resposta: - “Na vossa constituição física, a 
carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas 
energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua orga-
nização”. A “proibição” da ingestão de carne no dia do trabalho não estaria ligada à reminiscência do pecado original? Ou seja, 
comendo carne iríamos conspurcados, manchados à sessão mediúnica.

O mentor falou, acatemos. Em muitos Centros Espíritas, os dirigentes obedecem cegamente às diretrizes traçadas pelos seus 
mentores. Sem uma crítica serena, podem aceitar determinações incongruentes com relação aos princípios codificados por 
Allan Kardec.

Sigo a orientação de Kardec. Muitos espíritas, para defenderem os seus pontos de vistas, dizem: eu sigo a orientação de Kar-
dec. Esquecem-se de que toda a palavra escrita  deve ser processada, atualizada e melhorada pelas constantes avaliações 
de nosso espírito crítico.

Leio somente romances espíritas. Alguns espíritas, que não estão dispostos a um aprofundamento da Doutrina, acabam fi-
cando apenas com a visão dos romances. Esta visão parcial do fato espírita pode ocasionar raciocínio parciais e criar atitudes 
dogmáticas dentro do movimento espírita.

Concluindo:

“O Espiritismo é uma questão de fundo e não de forma”, diz J. Herculano Pires. Tenhamos coragem e despendamos esfor-
ços para penetrar no âmago de suas questões. Somente assim conseguiremos aprender os fundamentos da doutrina, evitar 
o preconceito e descobrir a verdade que nos liberta.

Sérgio Biagi Gregório
Bibliografia: BORNHEIM, G. A. Introdução ao Filosofar - O Pensamento em Bases Existenciais. 7. ed., Rio de Janeiro, Globo, 1986.
EDIPE - Enciclopédia Didática de Informação e Pesquisa Educacional. 3. ed., São Paulo, Iracema, 1987.
KARDEC, A. O Livro dos Espíritos. São Paulo, FEESP, 1972.
LEGRAND, G. Dicionário de Filosofia. Lisboa, Edições 70, 1982.
SANTOS, M. F. dos. Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais. 3. ed., São Paulo, Matese, 1965.

 Fonte: ceismael.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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A Depressão na Visão Espírita

A depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, 
com desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com idéias fixas 
e pessimistas.

Poderíamos considerá-la como uma emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras, e circularem, normal-
mente, sem desequilibrar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural, que nos leva a entrar em contato conosco, 
à introspecção e à reflexão sobre nossas atitudes. Agora, uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de 
culpa, nos leva a depressão.

Podemos dividir a “depressão”, em três formas, de acordo com o fator causal:

Depressão Reativa ou Neurose Depressiva: - esta depende de um fator externo desencadeante, geralmente perdas ou 
frustrações, tais como: separação, perda de um ente querido, etc.

Depressão Secundária a Doenças Orgânicas: - acidente vascular cerebral (“Derrame”), tumor cerebral, doenças da tireóide, 
etc.

Depressão Endógena: - por deficiência de neurotransmissores. Exemplos: depressão do velho, depressão familiar e psicose 
maníaco-depressiva.

Estima-se que somente no Brasil incida em cerca de 14% da população, ou seja, temos cerca 21 milhões de deprimidos. Se 
partirmos para a população mundial encarnada e desencarnada que povoa o planeta Terra, e segundo as informações dos 
Espíritos, esta está em torno de 21 bilhões de Espíritos. Assim, teremos, então, um número bem maior, aproximadamente, 
em 2.940.000.000 de seres humano-espirituais sofrendo desta enfermidade nos dois planos da vida. Considerando, assim, 
a estatística do Brasil.

Ela afeta todo o ser, acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, sobretudo, comprometendo a qualidade de vida, 
tornando a criatura infeliz e com queda do seu rendimento pessoal.

André Luiz, Espírito que foi médico, atualmente, desencarnado, citado nas suas obras psicografadas pelo médium Francisco 
CândidoXavier,do Brasil, nos diz que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos que são uni-
dades de força psicossomáticas, que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a 
todas as células do nosso organismo, através dos bióforos. Ela funciona ora como sol irradiando calor e luz, equilibrando 
e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que 
desequilibram o ser.

Segundo Emmanuel, Espírito, desencarnado e mentor do mencionado médium Francisco Cândido Xavier, a depressão inter-
fere na mitose (divisão) celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo, 
a deficiência imunitária facilitando às infecções.

Na depressão existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização.

O indivíduo perde energia por dois mecanismos principais:

1°) Perde a sintonia com a Fonte Divina da Energia Vital: o indivíduo não se armando como deve, com o sentimento de au-
toestima em baixa, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, o elo de ligação com a fonte inesgotável do Amor Divino. 
Além do mais, o indivíduo ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo, que difi-
cultada o acesso da Espiritualidade Maior em seu benefício.

2°) A criatura humana fica envolvida em torno de si mesma, não procurando desenvolver potencialidades evolutivas, vi-
vendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia nos sentimentos de auto-
compaixão, tristeza e lamentações. Sofre e não evolui.
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Causas Principais:

A depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e a culpa degenerada em remorso.

Quando por algum motivo infringimos a lei natural, ao tomarmos consciência do erro cometido, temos dois caminhos a se-
guir:

1 - Erro > Consciência> Arrependimento> Tristeza> Reparação.
2 - Erro> Consciência> Culpa-remorso (idéia fixa) > Depressão.

O primeiro caminho é o meio natural de nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência de nossas imperfeições e 
erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras.

De outra maneira, ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nós nos abatemos, com sentimento de desvalia, de au-
topunição, e se permanecermos atrelados ao passado de erros, com idéias fixas e auto-obsessivas, nós estaremos camin-
hando para o estado de depressão, que é improdutivo no sentido de nossa evolução.

Outra condição que nos leva à depressão é citada pelo Espírito François de Geneve, no Evangelho Segundo o Espiritismo, 
Capítulo V item 25 (A Melancolia), onde relata que uma das causas da tristeza que se apodera de nossos corações fazendo 
com que achemos a vida amarga é quando o Espírito aspira a liberdade e a felicidade da vida espiritual, mas, vendo-se preso 
ao corpo, se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, se sentindo infeliz. Para François 
de Geneve, então, a causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, liberdade almejada pelo espírito encarnado, acrescido 
das atribulações da vida com suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de 
espíritos encarnados e desencarnados.

Outro fator que está determinando esta incidência alarmante de depressão nos 
nossos dias é o isolamento a insegurança e o medo que são acometidas as pes-
soas na sociedade contemporânea.

Absorvido pelos valores imperantes como o consumismo, a busca do prazer ime-
diato, a competitividade, a necessidade de não perder, de ser melhor, de não fal-
har, o homem está se afastando de si e sua natureza. Adota então uma máscara 
(persona),que utiliza para representar “um papel” na sociedade. E, nesta vivência 
neurotizante, ele deixa de desenvolver suas potencialidades, não se abre, nem 
expõe suas emoções, pois estas demonstram que de fato ele é. Enclausurado, 
fechado nesta carapaça de orgulho e egoísmo, ele se isola e se sente sozinho. 
Solidão, não no sentido de estar só, mas de se sentir só. Mais do que se sentir só 
é a insatisfação da pessoa com a vida e consigo mesma.

O indivíduo nessa situação precisa se cercar de pessoas e de coisas para ficar 
bem, pois, desconhece que ele se basta pelo potencial divino que tem.

A solidão é conseqüência de sua insegurança, de sua imaturidade psicológica. Nos primeiros anos de vida, as crianças 
enquanto frágeis e inseguras é natural que tenham necessidades de que as pessoas vivam em função delas, dando-lhes 
atenção e proteção. É a fase do egocentrismo, predominantemente receptiva. Com o seu amadurecimento, começa a criar 
uma boa imagem de si, tornando-se mais segura, e a partir de então, passa a se doar, a se envolver e a participar mais do 
mundo. O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldades neste processo de amadurecimento afeti-
vo, mantendo-se essencialmente receptivas e não participativas, exigindo carinho, respeito e atenção, sem se preocuparem, 
da mesma forma com os outros. Fazendo-se de vítimas e de pobre coitadas, sem se responsabilizarem por si.

Conseguem o seu equilíbrio às custas das conquistas exteriores. As primeiras frustrações que se depara, não toleram, pois 
expõem suas fraquezas e isto motiva um quadro de depressão.

Em alguns idiomas, doença e vazio tem a mesma tradução. A doença seria decorrente de um vazio de sentimentos que gera 
depressão e o adoece o ser. Dificuldade de amar o semelhante, pois o sentimento de amor, de generosidade para com o 
próximo, é um sentir de dentro para fora. Este sentimento de amor ao próximo, nada mais é do que uma extensão do nosso 
amor, da nossa sintonia com o Deus interior que nós temos dentro de nós. A pessoa que tem dificuldade nesta composição 
de amar a si e, por conseqüência, amar o próximo, deixa de receber o amor e a simpatia do outro, e não consegue entrar em 
sintonia com a fonte sublime e inesgotável do amor Divino. Nós limitamos aquilo que recebemos de Deus, na medida do 
quanto doamos ao próximo. Quem ama muito, muito recebe. Que pouco ama, pouco recebe. Esse afastamento de si, e, por 
conseguinte de Deus, gera a tristeza, o vazio, a depressão e a doença.

O Tratamento

A depressão é um sintoma que nos diz que não estamos amando como deveríamos.

O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. 
Primeiro, procurando nos conhecer e nos analisar, com o intuito de nos descobrirmos, sem nos julgarmos, sem nos punirmos 
ou nos culparmos.
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E depois, nos aceitarmos como somos, com todas as nossas limitações, mas sabendo que temos toda a potencialidade 
divina dentro de nós, esperando para desabrochar como sementes de luz. Isto nada mais é do que desenvolver a fé em si e 
no Criador, sentimento este que transforma e que nos liga diretamente a Deus.

Uma pessoa consciente de sua riqueza interior passa a ter segurança e fé nas suas potencialidades infinitas, começando a 
gostar e acreditar em si, amando-se e a partir de então, sentindo necessidade de expandir este sentimento a tudo e a todos. 
Começa assim a se despertar para os verdadeiros valores da vida espiritual, transformando-se numa pessoa feliz e sor-
ridente, pois onde existe uma pessoa carrancuda há algo de errado; o seu semblante sombrio está ligado e demonstra um 
ser doente. Sorria e seja feliz amando e servindo sempre.

A terapia contra a depressão se baseia no amar e no servir, se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem. Seja no 
trabalho profissional, no trabalho do lazer, ou no trabalho de servir ao próximo, o indivíduo se ocupa e exercita o amor, e de-
ixa de se envolver com as lamentações, pois a infelicidade faz seu ninho no íntimo dos sentimentos de cada um. Dificilmente 
conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham a serviço do bem.

Para doarmos este amor, não basta somente fazermos obras decaridade, temos que nos tornarmos caridosos; antes de 
fazermos o bemtemos que ser bons. Darmos um pão, um agasalho, mais junto disto colocarmos uma boa dose de afeto e 
carinho. Acima de tudo ser generosos, que é a caridade do afeto. As pessoas estão com fome de amor, de calor humano, de 
um ombro amigo, um abraço, um aconchego e uma palavra de carinho.

Às vezes, com um simples sorriso, um bom dia, um olhar afetuoso, nós estamos doando a energia e transmitindo a vida.

O homem alcançou um enorme progresso intelectual, satisfazendo suas necessidades materiais com os avanços tecnológi-
cos. Porém, ainda se depara com enormes dificuldades na convivência fraterna com o seu semelhante. Estamos cada vez 
mais próximos um dos outros através dos meios de comunicação e, no entanto, mais afastados emocionalmente. Agora, o 
homem está sentindo a necessidade premente de desenvolver a afetividade, de se envolver, amar e sentir o seu semelhante.

Temos que ressuscitar e liberar a criança que está esquecida dentro de nós. Para resgatarmos esta criança que adormece 
em nós, é necessário que vejamos o mundo de forma positiva e otimista. A nossa criança interior, geralmente se encontra 
retraída e oprimida, porque a vida nos apresenta de forma desagradável; ainda não vivemos de forma natural, espontânea, 
e isto, gera ansiedade e sofrimento. Como a criança é movida pelo prazer ela se recolhe e não se manifesta.

A criança não se julga e não se pune. Ela apenas vive o hoje, o momento de agora, integrada perfeitamente a Deus e à na-
tureza. “Deixai vir a mim as criancinhas porque o reino dos céus é de quemvos assemelham”. – com estas palavras quis Jesus 
dizer que teremos que ser puros, autênticos, integrados com a nossa natureza divina, sem fugas ou máscaras, para alcan-
çarmos a nossa evolução espiritual. Ter atitudes, como lidar com animais, brincar com crianças, atividades criativas como a 
pintura, tocar um instrumento, fazer pequenas tarefas domésticas, cozinhar, manter uma conversa amena, contar um caso, 
ver um bom filme, escutar uma música, cantar, sorrir, ouvir com atenção, olhar com ternura, tocar as pessoas, abraçar, fazer 
um elogio sincero, curtir a natureza, admirar o pôr do sol, etc. Estas são tarefas que muito nos ajudará a reencontrarmos o 
equilíbrio e a harmonia interior.

Manter sempre o bom humor. Aquele que tem no ideal de 
servir uma meta de vida, será sempre uma pessoa feliz. 
Na vida o que mais importa é o amor e o bem querer das 
pessoas e viver suas emoções; não se deixar afetar por 
coisas pequenas. Muitas vezes nos deixamos abater por 
problemas que se olharmos com olhos de Espíritos eter-
nos em passagem pela Terra, não valorizaríamos o fato ou 
o acontecimento na vida.

Substituir sentimentos de autopiedade por vibrações em 
favor dos que sofrem. Se olharmos com atenção e inter-
esse ao nosso redor veremos que existem pessoas com 
problemas muito piores, que os nossos a pedir socorro.

Procurar praticar atividades físicas regulares, como a 
caminhada, um esporte, um lazer. A mente parada começa 

a criar pensamentos negativos, que se assemelham a lixos amontoados dentro de casa. Com estas atividades, você estará 
desviando sua mente destes pensamentos deletérios.

Tornar-se empreendedor, dinâmico, criando idéias novas e construtivas em benefício dos semelhantes com motivação para 
implementá-las, junto ao grupo ou a comunidade que pertence. Não fique estagnado esperando que as coisas aconteçam 
em seu favor. Aja em favor do próximo e não se surpreenda se você for o mais beneficiado.

Leituras edificantes, uma conversa com um amigo, um terapeuta ou um orientador espiritual ajuda a você a ver o problema 
por outro ângulo. Ou um diálogo fraterno em uma instituição espírita.
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O Espiritismo está fundamentado na razão (no raciocínio), na lógica, no equilíbrio e no 
bom senso, sobretudo na razão, de tal modo que a leitura e, de preferência, a leitura cons-
tante, intensa, constitui grande contributo ao seu entendimento, à sua boa compreensão.

Fisiologia Transdimensional

Encomende seu exemplar em nossa livraria: https://bit.ly/37j8dJu

A oração é um recurso indispensável no processo da recuperação. Através dela estabelecemos sintonia com a Espirituali-
dade Maior, facilitando o caminho para que nos inspirem e revigorem nossas energias. Não nascemos para sofrer. A vontade 
de Deus é a nossa alegria e a nossa felicidade. Se sofrermos é por nossa causa. Os nossos problemas e nossas dificuldades 
devem ser interpretadas como instrumentos para nossa evolução.

Nunca devemos nos deprimir ou nos revoltar contra eles. O melhor aprendizado é aquele que tiramos de nossa própria vida.

O Vocábulo “crise” em algumas línguas pode ter dois significados: a oportunidade ou perigo. Oportunidade de crescimento 
ou perigo de queda.

Ter consciência, que acima de tudo, tem um Deus maior a zelar por nós e que nunca nos abandona. 
Confiar em Jesus e seguir seu exemplo de vida: “Eu sou o Bom Pastor; tende bom ânimo; não se turbe o vosso coração; vinde 
a mim vós que andais afadigados, cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei.”.

Fonte: www.ade-sergipe.com.br 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Este livro é um exercício de comunhão entre ciência e religião que tenta mostrar de modo 
simples e objetivo a compatibilidade que há entre os conhecimentos da ciência médica con-
vencional e os princípios espíritas. Enquanto ciência, filosofia e religião, o espiritismo não 
nega nenhum dos conhecimentos já instituídos pelo trabalho de séculos de pesquisas, mas 
dá um novo fôlego à ciência, ao trazer o paradigma espiritualista para o pensamento cientí-
fico, fazendo luz sobre pontos obscuros do conhecimento humano.
No segundo semestre de 1997, a Associação Médico-Espírita da Baixada Santista (AME-
BS), hoje AME-Santos, iniciou na Universidade Santa Cecília, de Santos (SP), o primeiro curso 
de extensão universitária, intitulado "Bases da Integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito". 
Contando com o total apoio da Universidade, a Associação foi surpreendida com cerca de 
200 inscrições, quando a projeção inicial era de apenas 40.
Após quatro semestres de palestras e discussões, com professores como o Dr. Sérgio Felipe 
de Oliveira e a Dra. Irvênia Prada, dentre muitos outros colaboradores da Associação Médi-
co-Espírita da Baixada Santista, vimos ser coroado de êxito um trabalho que continua até os 
dias de hoje. Este livro é um dos frutos desse curso pioneiro, tendo, o autor, dado o módulo 
de Anatomia e Fisiologia. Nele, estão estudos e discussões acerca da fisiologia médica e 
os conceitos espíritas, que procuram construir uma ponte entre a ciência convencional e a 
doutrina espírita, e ainda – fiéis aos objetivos das Associações Médico-Espíritas de todo o 
Brasil, sejam elas quais forem – levar o centro espírita à universidade e a universidade ao 
centro espírita.

Não menosprezes a força interior que Deus te conferiu como dom natural.
Essas energias superiores estão em ti, basta somente que as liberte e um fluxo energético te guiará melhor ante tua 
própria existência.
O acontecimento não é o que ocorreu, mas sim o que fazes com aquilo que ocorreu. Podes tornar pior ou suavizar 
tuas tribulações pelo jeito com que reages a elas.
Tua dor será sanada.
Teu conflito, extirpado.
Tua ansiedade, apaziguada.
Tuas buscas sempre encontrarão porto feliz.
Usa abundantemente tua luz interior e terás maior lucidez e discernimento em tua casa mental.
As soluções fluirão mais fáceis, se te integrares nesta força íntima que habitam em ti, pois és herdeiro de Deus.
Ele habita em teu âmago; busca-O, e essas potencialidades divinas estarão mais disponíveis em ti mesmo.
Assim, a harmonia e a serenidade estarão contigo, reforçando o elo que te ligara Divina Providência.
                   Hammed

https://bit.ly/37j8dJu


11           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os postu-
lados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comuni-
cabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados – e 
com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que estabeleceu em A Gênese 
que: “Espiritismo e Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, 
se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao 
Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.” Recordemos que Kardec 
colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando 
a entender a importância de estudar-se a alma como um todo, e não em partes.

       O Pensamento Bem Direcionado
O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a 
exteriorização da Entidade eterna. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se, no mundo das formas, a sua realização. 

A sua educação é relevante, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções 
necessárias à vida saudável.

Normalmente, em razão do hábito de mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acon-
tece, e não se dão conta de que são, eles próprios, os responsáveis pela construção mental do que anelam, inconsciente-
mente, e elaboram pelo pensamento. Alterassem a forma de encarar a vida e de pensar, e tudo se modificaria, tornando-se 
lhes a existência mais apetecível e positiva.

A Neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas, e a Neurociência confirma 
o poder da força mental na atividade humana.

É de mau vezo cultivar-se pensamento destrutivo, pejorativo, perturbador, porquanto a sua emissão vai criar fatores que lhe 
facultam a condensação na área das emoções, das realidades físicas.

Sempre que se pensar a respeito de uma ocorrência desagradável que se espera aconteça, e constate que a mesma suce-
deu, estará na hora de alterar a maneira de elaborar as idéias, construindo-as de forma edificante ou positiva. Ver-se-á que 
se alterarão os acontecimentos, tornando-os mais felizes e confortadores.

Não desejamos com isso afirmar que, com o simples fato de elaborar-se uma ideia, necessariamente, acontecerá como se 
quer ou como se planeja. No entanto, a onda mental emitida se transforma em fator propiciatório, que irá contribuir para 
tornar viável o desejo, que deve ser acompanhado do empenho, do esforço para torná-lo real, construtivo e edificante.

Vitimado por uma necessidade masoquista, o ser humano, que gosta de chamar a atenção pela piedade e não pelos seus 
incomparáveis valores morais, intelectuais, culturais, sociais e outros, sempre se fixa nos complexos de desgraça, cultivando 
mentalmente as atitudes que geram infelicidade, assim desenvolvendo uma grande capacidade para produzir os efeitos.

Modificando a estrutura psicológica, pelo sanear do conflito a que se apega, deve direcionar a força mental para a sua re-
alização, a fim de que lhe surjam fatores especiais que o auxiliem na modificação das paisagens íntimas e das ocorrências 
e-xternas, desde que está programado pelo Pensamento Divino para alcançar os patamares mais elevados da vida. Ne-
cessário que se adapte às alturas, de forma que o crescimento se dê natural e caracterizado pelas bênçãos da alegria, da 
saúde, da ventura.

A harmonia que predomina no Universo igualmente se encontra no ser humano, que momentaneamente está em desen-
volvimento dessas belezas que cantam em toda parte, emulando-o ao avanço sem repouso, ao trabalho sem fadiga, à edifi-
cação do melhor em todos os momentos. Desse modo, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o ser seria 
destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação dos níveis 
inferiores do estágio da evolução.

Viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias e enriquecer o Si com a luz do discernimento elevado, 
em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a Vida, é a finalidade precípua da reencarnação, que liberta 
o Espírito da roda automática das experiências do ir-e-vir sem conquistas correspondentes às propostas da Divindade. E 
porque esse fenômeno de conquista do Infinito não cessa, terminada uma etapa outra surgirá mais desafiadora, e mediante 
essas vitórias o ser se plenifica e se torna uno com Deus.

Fonte: Livro Vida Desafios e Soluções
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais



12           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

         O Livro dos Espíritos
            »Parte Terceira          
                       »Das Leis Morais         
      »Capítulo XII 
                            »Da Perfeição Moral
                          »Conhecimento de Si Mesmo                                               
                

Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; quem já 
estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gravar mais seus 
ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as leis es-
pirituais.(Bezerra de Menezes)

919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?

“Um sábio da antiguidade vo-lo disse: Conhece-te a ti mesmo.”

a) — Conhecemos toda a sabedoria desta máxima; porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si 
mesmo. Qual o meio de consegui-lo?

“Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra: ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e per-
guntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei 
a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticou 
durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareces-
sem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, 
interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma 
coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: 
“Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos 
Espíritos, onde nada pode ser ocultado?” Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, 
finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal 
que precise ser curado.

“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si 
mesmo? Não está aí a ilusão do amor-próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera ape-
nas econômico e previdente; o orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verifica-
ção que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis, 
se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que 
Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semel-
hantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e 
Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o 
faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, 
a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Faça o balanço de seu dia moral, 
como o comerciante faz o de suas perdas e seus lucros; e eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do 
que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida.

“Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns 
minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam 
repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e 
privações temporárias? Ora, que é esse descanso de alguns dias, turvado sempre pelas enfermidades do corpo, em compa-
ração com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser 
positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, 
visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi 
que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos 
instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos O Livro dos Espíritos.”

Santo Agostinho
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Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, inter-
rogássemos mais amiúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não 
perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos.

A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós 
mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que 
são outros tantos argumentos pessoais. E, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de 
mal que existe em nós.

Comentários de Miramez
Conhece-te a ti mesmo- Cap 01

A indução do mal é constante na alma que começa a chegar à maturidade espiritual, no entanto, é 
nesta oportunidade que ela assimila conhecimentos espirituais, capazes de levá-lo à libertação.

Conhecer-se a si mesmo é a chave preciosa de despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta e a consciên-
cia, a sala de meditação. Deves, ao final de cada dia, se possível, pensar nos teus atos e analisá-los com bastante rigor, 
procurando, no outro dia, corrigir alguma coisa que não podes desejar para os outros.

O mal, por vezes, é necessário, como diz Jesus, no tocante ao escândalo, pois é por seu intermédio que passamos a valo-
rizar o bem. Ele é o mesmo bem invertido. Todos, sem exceção, praticamos o inconveniente. Como agricultor ao chegar à 
mata virgem, que somente encontra dificuldades, depois de tudo pronto, a lavoura medra no terreno, dando-lhes prazer, 
como frutos do trabalho que venceu todas as dificuldades. Deves fazer qual o comerciante precavido, que sempre, em todo 
final de dia, dá um balanço na sua organização, para saber o que deve mudar para melhor, conhecendo a intimidade da 
sua casa comercial. Por que não fazer assim, com o comércio dos teus pensamentos no dia-a-dia, observando o que deve 
ser mudado para melhor, moralmente? É um trabalho algo pesado, mas que o bom senso pede urgência, principalmente 
entre os espíritas conscienciosos, que estudam com sinceridade a Doutrina dos Espíritos. Aí os benfeitores espirituais vêm 
em auxílio aos de boa vontade, ajudando-os no conhecimento de si mesmos.

Conhece-te a ti mesmo é a alta iniciação que a maturidade oferta à alma porque, passando a conhecer-se, fica mais fácil 
conhecer e respeitar os outros. Podemos dizer que o Espírito, em qualquer posição em que esteja, na carne ou no mundo 
espiritual, que conhece a si mesmo, encontrou a medula da vida, de onde poderá confortar o corpo e o próprio Espírito, 
abrindo a visão para a vida transcendental, onde nos aguardam a esperança e a certeza de que não existe morte, porque 
os sentidos crescem em todas as direções, nos mostrando vida em tudo, desde o vírus até os acúmulos dos mundos que 
circulam dentro da criação de Deus. Deus é vida.

Para se conhecer a si mesmo, o primeiro passo é o desprendimento, mas que seja feito com certo discernimento, principal-
mente na época em que vives.

E se emprestais àqueles de quem esperais receber qual é a vossa recompensa? Também os ímpios emprestam aos ímpios, 
para receberem outro tanto. (Lucas, 6:34)

A usura empana a mente, onde pode dirigir o coração. O interesse pessoal é capaz de turvar os sentimentos de amor, dan-
do outra direção à força do bem, de sorte que o egoísmo cresça e o orgulho passe a dominar o ambiente de paz, surgindo 
a guerra, e enquanto houver essa luta, jamais o homem entenderá o conhece-te a ti mesmo.

Deus fez as leis espirituais, por saber que começaríamos a vida, torcendo os mandamentos. As leis formuladas por Ele nos 
ajudam a compreendê-Lo na sua profundidade. A ignorância, ao desaparecer, vai cedendo lugar à compreensão, e a alma 
percebe que existe a felicidade, pelos raios de paz na consciência que vão surgindo, pela marca do amor.

A Doutrina dos Espíritos, pelos processos da mediunidade, estabelece na Terra modalidades variáveis de aprendizado, 
pela variação dos sentimentos humanos. Isso é justiça, dando a cada um a lição que merece, ajustando suas forças na força 
de Cristo.

Sê atento aos meios por que Deus fala ao teu coração, e não percas oportunidade no aprendizado. A tua senda de cresci-
mento somente tu entendes, porque Deus não falha nos teus caminhos nem Cristo te abandona nas tuas lutas.

Esforça-te para não te esqueceres dessa máxima atribuída a Sócrates, mas que é repetição do mesmo que disseram outras 
almas do passado. Verdadeiramente ela é de Jesus, vinda d`Ele pelos processos do mediunismo mais puro, para almas 
que viviam à luz da fraternidade.

Fontes: O Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita Vol XIX
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

No teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem.

Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te 
levem ao encontro da paz interior, entre alicerces de uma vida plena.

                   Hammed
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A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito 
simples.  Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.
                  (Prefácio de Bezerra de Menezes - Filosofia Espírita - Volume XVI) 

  Na Busca do Equilíbrio 

Que esperar do homem desajustado por tarefas repetitivas, do dia-a-dia, sem o conhecimento e as razões dessas realiza-
ções no terreno espiritual? Do homem que procura ansioso o aumento desenfreado de sua renda a fim de enfrentar não só 
as necessidades, mas, principalmente, para locupletar-se nos prazeres do corpo?

Em qualquer dessas circunstâncias o desgaste é a inexorável resposta de uma conseqüente irritação psicológica, des-
encadeada sem freios e sem atenuantes, naqueles que desconhecem o mecanismo que o trabalho diário bem conduzido e 
compreendido pode determinar. Não se pode viver buscando felicidade e ansiando um futuro promissor, com o constante 
pensamento num trabalho considerado condenação, ou mesmo numa série interminável de afazeres desencontrados, sem 
ordem e sem uma programação bem estruturada.

Compreendemos que existem casos de difícil avaliação, criados por obrigações imediatas, reclamando drásticas soluções. 
Mas o comum, o corriqueiro, é o desajuste psicológico em face às tarefas pelo despreparo e incompreensão.

Todo trabalho tem exigências e responde por determinado objeto que, por sua vez, representa um significado, uma ex-
pressão de construção e realização. As naturais dificuldades da vida existem em todas as posições a serem conquistadas 
e vencidas, havendo necessidade de aferições na paciência, no controle de reações afetivas e na expressão de uma atitude 
equilibrada

Os que desanimam com os primeiros embaraços, as primeiras pedras do caminho ou os acúleos da irritação, devem ser 
alertados contra esses males; eles podem tomar corpo em constantes mentalizações deprimentes, oferecendo respostas 
severas àqueles que, mesmo inconscientemente, desfecham negatividades contra a paz da vida. Muitas das reações de-
pressivas e ansiosas do homem de hoje, são reflexos desse proceder. O próprio cansaço resultante de descompassado 
desgaste e o conhecido estresse são sinais de alarme para que se procurem novos caminhos.

Precisamos ser responsáveis, traduzindo maturidade perante a Lei Evolutiva. Hoje, já não há mais tempo de meias medidas, 
pois a evolução também não se está retardando; está efetiva, rápida informação que há um ciclo em processo final com nas-
cimento de novas exigências, compreensões e novas responsabilidades. O homem novo está despontando para comandar 
as novas técnicas e as novas conquistas intelectivas, com o mesmo teor de fatores espirituais, para que o equilíbrio da nova 
civilização se faça em bases corretas, ajustadas, sem os desencantos e desequilíbrios, que o desajuste psicológico se tem 
manifestado até os nossos dias.

A criatura no futuro não terá expressões de uma realidade nominal, se não vivenciar as razões do Evangelho e o manancial 
de informações espirituais corretas que a Terra tem recebido por todos os tempos e, mais expressivamente, após o advento 
da Doutrina Espírita.

A vida futura só terá expressões no equilíbrio das construções positivas. Os que hoje ainda se acalentam no proceder 
negativo de que os meios justificam os fins, serão banidos pelas próprias condições reativas da Lei, pela impossibilidade de 
retenção do negativismo dentro de seus vórtices.

As novas posições da Lei Evolutiva exigirão em seu estofo, por força crescente, as virtudes do bem, onde aparecerá à força 
do Evangelho com toda sua potência e iluminação, para que a noite dos homens comece a desaparecer diante da aurora 
fulgurante de um novo ciclo. A consciência humana dará um novo salto cósmico, e somente os que se prepararem terão 
possibilidades de acompanhar as grandes transformações morais de justiça amor e caridade.

Jorge Andrea
Fontes: correioespirita.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade,
na nudez e nem na fome.
A humildade está na pessoa que tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude
compreensível no brio pessoal, apenas abençoa.
                     Emmanuel
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Jornal de Estudos Psicológicos
Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de 
Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o disse, servir de complemento da 
Codificação.

»Agosto de 1867 
» Dissertações Espíritas

           »A Responsabilidade Moral                  

(Sociedade de Paris, 7 de julho de 1867 - Médium: Sr. Nivard)

Assisto a todas as tuas conversas mentais, mas sem dirigi-las; teus pensamentos são emitidos em minha presença, mas eu 
não os provoco. É o pressentimento dos casos que têm alguma chance de se apresentar que faz nascerem em ti os pensa-
mentos adequados à solução das dificuldades que eles poderiam te suscitar. Aí está o livre-arbítrio; é o exercício do Espírito 
encarnado, tentando resolver problemas que provoca para si mesmo.

Com efeito, se os homens só tivessem as ideias que os Espíritos lhes inspiram, teriam pouca responsabilidade e pouco méri-
to; só teriam a responsabilidade de haver escutado maus conselhos, ou o mérito de haver seguido os bons. Ora, essa respon-
sabilidade e esse mérito evidentemente seriam menores do que se fossem resultado do pleno exercício do livre-arbítrio, isto 
é, de atos realizados na plenitude do exercício das faculdades do Espírito que, nesse caso, age sem qualquer solicitação.

Resulta do que digo que muitas vezes os homens têm pensamentos que lhes são essencialmente próprios, e que os cálcu-
los a que se entregam, os raciocínios que fazem, as conclusões a que chegam, são o resultado do exercício intelectual, da 
mesma forma que o trabalho manual é o resultado do exercício corporal.

Daí não se deve concluir que o homem não é assistido em seus pensamentos e em seus atos pelos Espíritos que os cercam, 
muito pelo contrário; os Espíritos, sejam benevolentes ou malévolos, são muitas vezes a causa provocadora dos vossos atos 
e pensamentos, mas ignorais completamente em que circunstâncias se produz essa influência, de sorte que, quando agis, 
julgais fazê-lo em virtude do vosso próprio movimento: vosso livre-arbítrio fica intacto; não há diferença entre os atos que 
realizais sem serdes a eles impelidos, e aqueles que realizais sob a influência dos Espíritos, senão no grau do mérito ou da 
responsabilidade.

Num e noutro caso, a responsabilidade e o mérito existem, mas, repito, não existem no mesmo grau. Creio que este princípio 
que enuncio não necessita de demonstração. Para prová-lo bastar-me-á fazer uma comparação com o que acontece entre 
vós.

Se um homem cometeu um crime, e se o tiver cometido seduzido pelos conselhos perigosos de outro homem que sobre 
aquele exerce muita influência, a justiça humana saberá reconhecê-lo, concedendo-lhe o benefício das circunstâncias a-
tenuantes; ela irá mais longe, porquanto punirá o homem cujos conselhos perniciosos provocaram o crime, e sem haver con-
tribuído de outra maneira, esse homem será mais severamente punido do que aquele que foi apenas o instrumento, porque 
foi seu pensamento que concebeu o crime, e sua influência sobre um ser mais fraco que ensejou execução. Então! Se os 
homens, neste caso, reduzem a responsabilidade do criminoso e a partilham com o infame que o impeliu a cometer o crime, 
como queríeis que Deus, que é a própria justiça, não fizesse o mesmo, sendo que vossa razão vos diz que é justo agir assim?

No que concerne ao mérito das boas ações, que eu disse ser menor se o homem tiver sido solicitado a praticá-las, é a con-
trapartida do que acabo de dizer a respeito da responsabilidade, e pode demonstrar-se invertendo a proposição.

Assim, pois, quando te acontece refletir e transitar com as tuas ideias de um a outro assunto; quando discutes mentalmente 
sobre os fatos que prevês ou que já se realizaram; quando tu analisas, quando raciocinas e quando julgas, não crês que se-
jam Espíritos que te ditam teus pensamentos ou que te dirigem. Eles aí estão, perto de ti, e te escutam; eles veem com prazer 
esse exercício intelectual, ao qual te entregas; seu prazer é duplicado quando veem que tuas conclusões estão de acordo 
com a verdade.

Por vezes lhes ocorre, evidentemente, de se imiscuírem nesse exercício, quer para facilitá-lo, quer para dar ao Espírito alguns 
estímulos, ou lhe criar algum embaraço, a fim de tornar essa ginástica intelectual mais proveitosa a quem a pratica. Mas, em 
geral, o homem que busca, quando entregue às suas reflexões, quase sempre age só, sob o olhar vigilante de seu Espírito 
protetor, que intervém se o caso for bastante grave para tornar necessária a sua intervenção.

Teu pai, que vela por ti, e que está feliz por te ver quase restabelecido. (O médium saía de uma grave doença).

Louis Nivard

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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    Zilda Gama

Zilda Gama nasceu em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, Juiz de Fora (MG). Era a se-
gunda dos 11 filhos de Augusto Cristina da Gama, escrivão de paz, e Elisa Emílio Klörs da 
Gama, professora estadual.

Fez seus estudos com a própria mãe. Posteriormente, matriculou-se na Escola Normal de São João Del Rei, onde recebeu o 
diploma de professora primária. Com apenas 24 anos, ficou órfã dos pais, tendo que assumir a direção da casa, cuidando de 
cinco irmãos menores e, posteriormente, de outros cinco sobrinhos órfãos.

Foi professora e diretora de escola, sendo agraciada em concursos promovidos pela Secretaria de Educação de Minas Gerais.

Em 1931, quando no Brasil houve intenso movimento em prol dos direitos femininos, Zilda Gama foi autora de tese, aprovada 
oficialmente, sobre o voto feminino, no Congresso Nacional do Brasil.

Escreveu contos e poesias para vários periódicos, entre os quais o Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias e a Revista da Se-
mana, todos da antiga capital federal.

Ainda jovem, começou a perceber a presença de espíritos. Recebeu espiritualmente mensagens de seu pai e de sua irmã 
falecidos, que a aconselhavam e a consolavam nos momentos de provação difíceis pelos quais estava passando.

Em 1912, recebeu uma mensagem assinada por Allan Kardec. Após essa manifestação, o Codificador propiciou-lhe outros 
ensinamentos, os quais vieram à luz na obra "Diário dos Invisíveis", em 1929.

Em 1916, os seus benfeitores espirituais informaram-lhe que passaria a psicografar uma novela, notícia que a deixou bas-
tante surpresa. O Espírito Victor Hugo passou, então, a escrever por seu intermédio. Dentro de pouco tempo, a primeira 
obra - "Na Sombra e na Luz" - estava completa. Posteriormente, sob ação do mesmo Espírito, sucederam-se "Do Calvário 
ao Infinito", "Redenção", "Dor Suprema" e "Almas Crucificadas", todos publicadas pela Federação Espírita Brasileira (FEB).

Zilda foi a pioneira, no país, a receber tão vasta literatura do mundo espiritual. Outros títulos vieram a público pela sua me-
diunidade, entre os quais "Solar de Apolo", "Na Seara Bendita", "Na Cruzada do Mestre" e "Elegias Douradas". Além disso, 
organizou "O Livro das Crianças", "Os Garotinhos", "O Manual das Professoras" e "O Pensamento".

Desencarne

Em 1959, após sofrer um derrame cerebral, passou a viver numa cadeira de rodas, assistida pelo sobrinho Mário Ângelo de 
Pinho. Desencarnou em 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro.

Zilda Gama foi uma antecessora de Francisco Cândido Xavier, pela qual grande número de espíritos encarnados e desen-
carnados se aproximou da Doutrina Espírita, graças às psicografias espirituais que surgiram pelas suas mãos dedicadas a 
esclarecer e consolar os aflitos. Atendeu prontamente ao chamado de Jesus e à proteção espiritual de Allan Kardec.

Fontes: Compilação de pesquisa
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Fala

Falar significa a ação de exteriorizar o pensamento pelo verbo.
Diante disso, um simples exame demonstra que a fala move o mundo:
Jesus, falando, dividiu a História entre antes e depois de Sua presença; missionários vários - de Sócrates aos dias a-
tuais - com sua fala, mudaram e mudam vidas proporcionando plenitude mediante a consolação e o esclarecimento.
A voz é instrumento delicado e de alta importância na existência humana.
Sendo o único animal que consegue articular palavras, modulando o som e produzindo harmonia, o ser humano deve
utilizar-se do aparelho fônico na condição de instrumento precioso e de cujo uso dará contas à Consciência Cósmica 
que lhe concedeu o admirável tesouro.

              Joanna de Ângelis
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Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda 
os chamados evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia 
espírita" ou mesmo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu 
objetivo: abordar exclusivamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse código di-
vino “é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos 
evangelhos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com 
aqueles defendidos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, 
O Evangelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em 
seu verdadeiro sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que 
se preocupam com a formação moral, não importando sua crença religiosa.

A Melancolia 
(Cap V - Ítem 25)

Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que 
vosso Espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços 
para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a las-
sidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes.

Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os ho-
mens as aspirações por uma vida melhor; mas, não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os Espíritos 
que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da liber-
tação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o Espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo 
na Terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo 
as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo-provação, exonerando-vos dos vossos encargos, 
sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os reso-
lutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre 
eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da Terra.

François de Genève.
Bordéus.

Correlação:

O desânimo, no fundo, nada mais é do que manifestação de egoísmo. É nos mostrarmos infelizes por não recebermos o trata-
mento que esperávamos dos demais.

Só por isso podemos ver o quanto somos pequeninos.

É hora de engrandecermos-nos, de elevar nosso espírito através da exemplificação.

E, quando diante da prova do enfraquecimento das nossas determinações, busquemos na fé viva a energia que nos permitirá 
sobrepujar a descrença, o desprezo e a incredulidade alheia. E que nos fará seguir adiante na obra redentora de seareiros, 
lembrando-nos do Divino Mestre que, preso à cruz, humilhado e desprezado, mesmo frente a tão grande injustiça e ingra-
tidão, ainda assim, legou-nos o mais sublime dos ensinamentos ao elevar a fronte e pedir ao Pai:

- Perdoa-os, pois não sabem o que fazem.

Fonte: Livro Anima o Teu Espírito, Oportunidades Todo Dia. Joanna de Ângelis - Cap 2, psicografia de Divaldo P. Franco
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Há pessoas propensas a se melindrarem graças à posição íntima de se colocarem como vítimas da vida. Assediadas 
por “culpas de outras vidas”, que mais não são que seus desvarios de auto-piedade e pieguismo, elaboram um sensível 
sistema psíquico que as predispõe a se sentirem perseguidas pela “má sorte”, pelos “obsessores” e pela indiferença dos 
outros em relação a elas. No fundo são vítimas de si mesmas. São casos de desajuste reencarnatório em bases de rebeldia 
e inconformação com sua atual existência, promovendo uma insatisfação persistente com tudo e com todos, em lamen-
tável egocentrismo de opiniões e interesses onde quer que se movimentem.
                                Ermance Dufaux
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“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciên-
cia, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos 
fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, 
faltariam apoio e comprovação.
                                    (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16) 

A Pesquisa Ciêntifica Espírita

Questão:

Algumas pessoas alegam que a ênfase religiosa tem prejudicado os aspectos científicos da doutrina, propondo um 
“Espiritismo não-religioso” ou “laico”. Dizem que a pesquisa espírita tem sido relegada a segundo plano, ou que prati-
camente não existe. O que caracterizaria uma pesquisa científica espírita? Seria um ramo separado da ciência ou uma 
postura diferenciada dentro dos ramos atuais? O que poderia ser feito para incentivar o desenvolvimento dessa pes-
quisa?

Resposta:

A genuína religião está na busca e cultivo de princípios morais capazes de nos colocar em harmonia com o plano da Cria-
ção, transformando-nos gradualmente em seres felizes que espalham felicidade ao seu redor. Assim entendida, a religião 
integra-se naturalmente à ciência espírita, pois que é esta que determina as conseqüências globais das ações humanas a 
curto e longo prazos, formando a base experimental sobre a qual a razão operará para identificar os preceitos de conduta 
que nos aproximem da felicidade. Ver, portanto, antagonismos ou tensões quaisquer entre a religião e a ciência espíritas 
constitui evidência de pouco estudo e pouca reflexão sobre a verdadeira índole do Espiritismo.

Infelizmente, o despreparo e os atavismos de muitos indivíduos que colaboram de boa vontade nas fileiras espíritas fazem 
com que certas práticas pouco condizentes com a pureza doutrinária se implantem em diversas instituições, e acabem 
mesmo divulgadas em palestras, livros e periódicos ditos espíritas. Quem compreende essa situação deve trabalhar para 
modificá-la. Mas a via para isso é a do esclarecimento, do estudo, do convencimento pela razão e pelo amor, jamais os 
anátemas ou, o que é ainda pior, o repúdio daquilo que se supõe ser o “aspecto religioso do Espiritismo”.

É provável, aliás, que essa “rejeição do bebê com a água do banho” tenha pesado muito no declínio e virtual extinção do 
movimento espírita em países europeus a partir, digamos, do início do século. Não se pode mutilar um corpo doutrinário 
integrado, como o é o Espiritismo, sem arcar com efeitos drásticos, seja qual for a área em que o tenhamos atingido. (Em 
movimento oposto ao indicado na questão, pode-se querer desprezar as bases científicas do Espiritismo, e as conseqüên-
cias não seriam melhores).

A esse respeito, são expressivas as palavras do presidente da Union Spirite Française et Francophone, Roger Perez, em 
recente entrevista concedida ao jornal paranaense Universo Espírita (ver referências). Perguntado sobre se teria uma explicação 
para o quase desaparecimento do movimento espírita na França (até sua recente renovação), inicia sua lúcida e firme res-
posta nestes termos (o destaque é meu): “Sim. Há uma muito simples. Quando o Espiritismo não é aplicado com as regras 
ditadas por Allan Kardec, ele morre.”

Quanto à pesquisa científica espírita, acredito que sua natureza já tenha sido salientada indiretamente nos artigos prec-
edentes desta série. Em artigo publicado em 1991 sob o título “A ciência espírita” abordo explicitamente o tema, ainda que 
de forma breve, lembrando que constitui equívoco imaginar que essa pesquisa deva dar-se nas mesmas instituições e com 
os mesmos métodos e pressupostos teóricos que os das ciências da matéria. O reconhecimento desse ponto seria de suma 
importância hoje em dia, quando se nota uma inclinação de muitos espíritas na direção de linhas de pesquisa científica e 
filosoficamente primitivas relativamente à do genuíno Espiritismo.

A afirmação de que não se têm realizado pesquisas científicas espíritas parece resultar de uma compreensão deficiente do 
que sejam a ciência e o Espiritismo. Após as fundamentais realizações de Allan Kardec, que instituíram o paradigma cientí-
fico espírita, outros investigadores encarnados e desencarnados prosseguiram em sua extensão, não necessariamente em 
laboratórios acadêmicos, porque não é aí que os fenômenos relativos ao espírito podem mais apropriadamente ser estu-
dados, mas nos centros espíritas, no recesso dos lares, no mundo espiritual e onde quer que se possa observar e refletir 
sobre a face espiritual do ser humano.
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Gosto de dar como exemplos de pesquisadores espíritas André Luiz, Philomeno de Miranda e Yvonne Pereira, dentre tan-
tos outros, que, num trabalho silencioso e fecundo, enriqueceram o acervo de informações e reflexões sobre os fenômenos 
anímicos e mediúnicos, as condições da vida no plano espiritual, a lei de causa e efeito, etc. Quem ler suas obras apenas su-
perficialmente, ou com inadequado senso científico, tenderá a ver nelas apenas romances, historietas e narrações literárias, 
quando na realidade seu objetivo primordial é bem outro.

No referido artigo, aponto, a título ilustrativo e de modo muito esquemático, algumas áreas importantes de investigação 
espírita. Transcrevo aqui a lista, com adaptações: [2]

Evolução do espírito: o elemento espiritual dos seres dos reinos inferiores, origem dos espíritos humanos, encarnação e re-
encarnação, pluralidade dos mundos habitados.
O mundo espiritual: constituição, leis que o regulam, interação com o mundo material.
Interação espírito-corpo: perispírito, efeitos psicossomáticos, mediunidade.
Implicações morais (uma área científica e filosófica): livre-arbítrio, lei de causa e efeito.

Em suma, o incentivo e incremento das pesquisas científicas espíritas deve principiar com a identificação e o abandono de 
abordagens incipientes ou pseudo-científicas, prosseguir com a adesão às linhas de pesquisa paradigmáticas da doutrina, 
e passar ao estudo filosófico das conseqüências da ciência espírita para a questão de nosso acerto com as normas morais 
evangélicas, sem o que essa ciência se tornará estéril.

Silvio Seno Chibeni

Referências:
CHAGAS, A. P. “As provas científicas”, Reformador, agosto de 1987, p. 232-33.
CHIBENI, S. S. “Ciência espírita”, Revista Internacional de Espiritismo, março 1991, p. 45-52.
PEREZ, R. Entrevista concedida a Universo Espírita, ano 3, n. 30, dezembro 1998, p. 4-6.

Notas

{1} O conteúdo do texto corresponde, com algumas adaptações, a parte de entrevista concedida por mim ao GEAE (Grupo de Estudos Avançados de Espiritismo), pioneiro 
na divulgação do Espiritismo pela Internet. A entrevista foi publicada no Boletim n. 300 (edição extra), que circulou em 7/7/1998, podendo ser encontrado no site http://
www.geae.org. Gostaria de agradecer ao GEAE a anuência para o aproveitamento do material nesta série de artigos. Sou especialmente grato aos seus membros Ademir 
L. Xavier Jr., pela iniciativa da entrevista, e Carlos A. Iglesia Bernardo, por haver reunido as relevantes e oportunas questões.

[2] “Ciência espírita, p. 49-50. Note-se que não incluí o tópico “comprovação da existência do espírito”, pela razão exposta na segunda parte do artigo precedente: trata-se 
de uma questão já resolvida, preliminar ao Espiritismo propriamente dito, e na qual não devem as investigações estacionar. Para esse ponto, ver também o artigo “As 
provas científicas”, de Aécio P. Chagas.

Fonte: http://portalespirito.com/geeu/a-pesquisa-cientifica.htm 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis 
naturais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas 
leis, inesgotáveis em sua fonte de ensinamentos.
Suas sublimes lições à vida do transeunte na jornada terrena são repletas de precio-
sas instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

Destruição é Lei?

A palavra destruir traz a idéia de finitude, término… e o dicionário corrobora com ela quando assegura que destruir é demolir, 
extinguir, assolar, arrasar, arruinar …

Lavoisier ( Químico francês, 1743-1794 ) já dizia: “Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” e é sob essa lógica que 
devemos reflexionar sobre a destruição já que somos seres criados pelo Pai Universal, que nos dotou da mônada onde estão 
inseridos em essência o principio inteligente e todas as potencialidades em estado latentes que não se destruirão jamais, 
apesar de ir se elaborando pelos diversos movimentos que a Natureza proporcionar. Só Deus cria. Nós, também criaturas 
Divinas, transformamos ou alteramos a partir da criação Divinas já existente. Assim, nada se perde, tudo se transforma.

Na Q.728 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Imortais:

“É Lei da Natureza a Destruição?”
A resposta foi: “Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa 
de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos”
Diante da resposta, que a primeira vista parece contrária a Bondade e Misericórdia de Deus, podemos concluir que a 
Destruição é sim Lei da Natureza e como tal está inscrita em nossas consciências, tendo como objetivo maior transformar-
nos em seres melhores para um dia sermos anjos…
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Essa Lei não se encontra escrita nos compêndios humanos, mas como Lei imutável e séria que rege tudo e todos, tanto 
material como espiritualmente , mantendo a ordem e o equilíbrio, só poderia ser da natureza e que tem como efeito a trans-
formação moral do Ser.

Ao meditarmos também sobre as catástrofes mais recentes, como o Tsunami da Indonésia, Terremotos do Haiti e do Chile, 
Desmoronamentos, Enchentes,Ciclones entre tantos outros acontecimentos, ficamos consternados, apiedados, sofridos, há 
comoção social e nutrimos um grande sentimento de impotência e incapacidade. Mas porque tudo isso ainda nos emociona 
tanto? Porque provoca tanta compaixão, lágrimas e muitas vezes, até revolta? É que somos humanos, apenas saídos do pri-
marismo para o conhecimento das Leis e olhamos tudo de um plano material, físico, restrito. O olhar do Criador é espiritual, 
abrangente, eterno e conhecendo a necessidade moral de cada um tudo propõe para nos ajudar.

Deus não erra, não se equivoca, é a Justiça em essência , tudo está sob a sua supervisão e de acordo com a sua Verdade nos 
dá tudo na medida certa ! Nem mais nem menos !

Nessas situações extremas não devemos nos lamentar perguntando: Por quê ? pois perdemos muito tempo em querer achar 
razões, motivos, são divagações inúteis pois não há um motivo único, mas várias causas que levam ao acontecido,muito já 
nos equivocamos, a vida segue seu ciclo … e, nem perguntarmos: Quem ? quem fez isso ? quem permitiu que isso acon-
tecesse ? Quem é culpado? Pois nas Leis da Vida não há injustiçados, estamos todos no intrincado mecanismo da Lei de 
Causa e Efeito recebendo a colheita daquilo que plantamos…e sempre perguntar a nossa consciência o Para quê ? buscando 
encontrar uma razão produtiva, capaz de nos levar ao entendimento, a compreensão de que nada é por acaso,que tudo são 
lições difíceis, o remédio é amargo, mas, extremamente necessários para nossa evolução. E de tudo, que lição ficou ? O que 
aprendi? Onde amadureci ?

Cientes também de que a Destruição Abusiva provocada pelo Homem fará dele, o responsável pelos seus excessos.

Crescemos pelo Amor ou pela Dor, caminhos antagônicos, mas que nos ligam, como imãs uns aos outros, como elos neces-
sitados afim de resgatarmos juntos deslizes do pretérito, são as tragédias coletivas.

Nosso objetivo hoje neste momento de Transição da Terra é desenvolver o senso moral, através do aprimoramento das 
virtudes embotadas em nós, doando um pouco do que já conquistamos moral e espiritualmente, acolhendo os mais neces-
sitados, abraçando causas nobres de preservação da Natureza, olhando as matas, os mares, as espécies em extinção, como 
se fizessem parte de nós, afinal estamos todos conectados do micro ao macro, e a única barreira que nos separa é a nossa 
ignorância das Leis Divinas.

Só assim veremos o nosso Planeta subjugando a materialidade, desenvolvendo-se na moral e na intelectualidade, através 
do aprendizado que faremos diante das catástrofes, e da forma consciente como elaboramos transformamos e renovamos 
cada uma das situações, para que haja a melhoria de tudo e de todos os Seres Vivos.

Edir Salete
Fonte: https://se-novaera.org.br/ 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Prece de Cáritas

Fonte: Livro Preces Espíritas - Cairbar Schutel
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai
força àquele que passa pela provação, dai luz àquele
que procura a verdade, ponde no coração do homem a
compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a
consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o
arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o
guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo
que criastes.
Piedade, meu Deus, para aquele que vos nãoconhece; 
esperança para aquele que sofre. Que a Vossa bon-
dade permita aos Espíritos consoladores derramarem 
por toda a parte a paz, a esperança e a fé.

Deus, um raio de luz, uma centelha do Vosso amor pode 
iluminar a Terra; deixai-nos beber nas fontes dessa bon-
dade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas 
as dores acalmar-se-ão; um só coração, um só pensamento, 
subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com 
os braços abertos, oh! poder, oh! bondade, oh! beleza, oh! 
perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa mi-
sericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subir-
mos até Vós; dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, 
dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho 
onde se deve refletir a Vossa Imagem.
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Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata 
e internalizar os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante 
e atenta, além do estudo continuado das obras fundamentais da Doutrina 
Espírita.

Nesta coluna, o IDEM publica trechos de O Livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese, Obras Póstumas, além de O 
Que é o Espiritismo dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O Que Disse Kardec" 
e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

Contradições

 O que é o Espiritismo? > Capítulo II — Noções elementares de Espiritismo

97. As contradições que frequentemente se notam, na linguagem dos Espíritos, não podem causar admiração senão àqueles 
que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto, pois são a consequência da natureza mesma dos Espíri-
tos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber 
menos que certos homens.

Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, 
e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que se não despojaram; outros forjam sistemas seus, sobre aquilo 
que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas. Nada, pois, há 
de surpreendente em que nem sempre estejam de acordo.

98. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os Espíritos infe-
riores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os Espíritos superiores nunca se contradizem.

Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos Espíritos adotam 
nomes diferentes, para dar mais peso às suas palavras; disso com segurança se pode inferir que se duas comunicações, 
radicalmente contraditórias no fundo do pensamento, trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente 
apócrifa.

99. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas: o primeiro, é submeter todas as comunica-
ções ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica; é uma recomendação que fazem todos os bons Espíritos; abstêm-
se de fazê-la os maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério, pelo que evitam discussão e querem ser 
cridos sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Quando o mesmo princípio é ensinado 
em muitos pontos por diferentes Espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e isentos de idênticas influências, pode-se 
concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contradito pela maioria. (Ver O 
Livro dos Médiuns, cap. XXVII. Revista espírita, abril 1864, Autoridade da Doutrina espírita – Controle universal do ensino dos Espíritos. A moral do Evangelho 
segundo o Espiritismo, Introdução, § II).

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Doutrina Espírita não combina com…
Não combina com violência, tortura, homofobia, racismo ou xenofobia.

“Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem; para espalhar uma crença 
que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se 
olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou reli-
giosa; numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, 
de fraternidade e deveres sociais”.
                                             Kardec, “Revue Spirite”, Fevereiro de 1863, “Ciências”.

Vivemos tempos de destacada perplexidade. As mídias sociais amplificam vários dos 
problemas individuais e sociais do atual quadrante temporal da vida sobre a Terra. Coisas da liberdade de expressão, dizem 
alguns. Liberdade, esta, que, conforme todas as outras, não é absoluta, mas relativa, condicionada a elementos éticos e, 

De outra sorte, espiritualmente, a Terra, enquanto mundo de provas e expiações, vai se encaminhando ao próximo estágio 
espiritual – de Regeneração Social – como resultado das ações individuais e coletivas, do que decorre o fato de que muitos 
dos Espíritos hoje, aqui, reencarnados, seguramente não retornará tão cedo a este mundo, não em face de nenhum “castigo 
divino”, mas em função da própria incompatibilidade da sua condição individual com o patamar a que o mundo terá galgado.
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Vê-se, assim, na atualidade, a exacerbação de ideologias e comportamentos particulares e pessoais – que, em muitos casos, 
encontram eco em outras individualidades, as quais se associam em termos de gostos, pendências, preferências e identi-
dades. Do mesmo modo, há seres altruístas, fraternos, solidários, perseverantes no bem, que buscam, a seu turno, também 
a associação com seus pares. E, nisto, os movimentos sociais, as iniciativas de caráter assistencial, os projetos e programas 
mantidos por instituições públicas ou privadas e as atividades filosóficas e práticas das instituições espíritas, são exemplos 
positivos, da aproximação dos semelhantes visando objetivos pontuais e específicos.

O ESPIRITISMO E OS ESPÍRITAS

No entanto, é essencial não tomar a generalidade como essência e, também no quesito ESPIRITISMO traçar algumas ne-
cessárias diferenças, justamente para não incorrer no erro de generalizar o movimento ou enquadrar as pessoas em um único 
(e determinado) padrão ou modelo.

Primordialmente, a Doutrina dos Espíritos, a Filosofia Espírita ou o Espiritismo NÃO É o movimento formado pelos 
espíritas, seja no Brasil, seja em qualquer parte do planeta. Os espíritas são indivíduos falíveis, errantes, que respondem 
por (e a) si mesmos, em relação a seus pensamentos, palavras e atitudes, e a mais ninguém. Não há, na estrutura vigente no 
chamando “movimento espírita”, uma autoridade central – como existe em outras doutrinas ou religiões – e Kardec, apesar 
de ter proposto um “Comitê Central”, para estudar os possíveis avanços decorrentes das comunicações mediúnicas e das 
Ciências e seus experimentos, teorias e teses, jamais chegou a ver, na prática, referido comitê em atuação e eficácia. Ficou na 
semente, portanto.

Assim, pessoas e instituições são livres para a manifestação de seus 
pensamentos e orientações, mas a Doutrina Espírita é o conjunto de in-
formações espirituais de ordem superior e que, portanto, correspondem 
ao ideal a que o homem pode aspirar na Terra, em que os seres encarna-
dos vão se adequando ao conjunto das Leis Espirituais que regem todos 
os mundos habitados.

Merece registro, ainda, que a Doutrina dos Espíritos não impõe nada 
a ninguém, não estabelece critérios para a adesão a ela e se baseia na 
liberdade de pensamento e na liberdade de expressão. Kardec é cat-
egórico, em muitos trechos de sua vasta obra, em definir que o espírita 
possui o livre convencimento e que a aceitação dos princípios espíritas 
é exercício pessoal e intransferível. Mais além, Kardec ainda expressou 
que haveriam pessoas que se sentiriam interessadas e atraídas, e que 
passariam a estudar e entender o Espiritismo, mas que permaneceriam 
ligadas às suas religiões (ou crenças) originárias (familiares, culturais, 
pessoais).

Mas que, para que se tenha a completa adjetivação espírita, é necessária a observância dos princípios e fundamentos 
doutrinários espiritistas e que as manifestações sejam totalmente concernentes à Ética Espírita, consoante a literatura orig-
inária, que são as obras escritas por Allan Kardec. Não é, pois, possível dizer-se espírita contrariando os pressupostos éticos 
da doutrina.
Depois destas preliminares, vamos ao conteúdo principal deste ensaio: “Doutrina Espírita não combina…” e, mais especifi-
camente, tratarmos de cinco tristes realidades presentes não só no Brasil como em outras nações ditas civilizadas, nesta 
terceira década do século XXI: violência, tortura, homofobia, racismo e xenofobia. Cinco atitudes ou condutas que são, além 
de antiéticas, ilegais, sujeitas a enquadramento jurídico e processo penal.

O que será que Allan Kardec teria dito acerca de cada um destes temas?

Vejamos…

A VIOLÊNCIA

É a intervenção (física ou moral) de um indivíduo/grupo contra outro indivíduo/grupo ou 
contra si mesmo.

Kardec definiu, inicialmente, o espectro da violência em relação à liberdade, afirmando que 
a “convicção não se impõe”, recomendando-se, sempre, brandura e persuasão, ao invés 
da força (item 841, de “O Livro dos Espíritos”). Depois, enquadrou a violência de modo 
filosófico-ideológico como “o argumento daqueles que não têm boas razões” (“O que é o 
Espiritismo, Segundo Diálogo, O cético). E, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo” (Cap. 
XIX, item 3), pontuou o Professor que a violência individual “denota fraqueza e dúvida de 
si mesmo”.

Nenhuma violência é justificável. À medida que o ser avança, ele aban-
dona os velhos hábitos das fases anteriores e respeita seu semelhante, 
incondicionalmente. E as civilizações, formadas por mulheres e homens 
melhores, vão abolindo as manifestações de violência interpessoal, ao 
mesmo tempo em que passam a punir, socialmente, de modo mais rígi-
do, os que praticam atos violentos.
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A TORTURA

Consiste na imposição de dor física ou psicológica, por meio de crueldade, intimidação ou 
punição, visando obter uma informação ou confissão, ou, simplesmente, por puro prazer 
daquele que tortura. É prática intimidatória, que pode estar associada a preconceitos raciais, 
sexuais ou de gênero, ou religiosos.

O Espiritismo é, pois, contrário a toda e qualquer forma ou modalidade de violência, sob qual-
quer justificativa. Ele, assim como a doutrina atribuída a Jesus de Nazaré, “condena toda vio-
lência” (“O Evangelho segundo o Espiritismo”, Cap. XXIII, item 15). E complementa: “Disse ele 
[Jesus] alguma vez a seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como 
vós? Não; o que, ao contrário, lhes disse, foi: Todos os homens são irmãos e Deus é soberana-
mente misericordioso; amai o vosso próximo; amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos 
persigam”.

Em relação à tortura, em “O Evangelho segundo o Espiritismo” (Cap. V, item 27), em texto assinado por Bernardino, Espírito 
protetor, proclama-se: “Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto 
este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus”.

A HOMOFOBIA

Compreende o conjunto de atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas com identi-
dade sexual distinta da sua, compreendendo, assim, os homossexuais, os bissexuais, os trans-
gêneros e os intersexuais. Pode compreender ações como a antipatia, o desprezo, o precon-
ceito, a rejeição, a aversão e o medo irracional. Compreende, desde atitudes como a hostilidade 
verbal até atos mais graves e consequentes, como a violência psicológica, a agressão física, a 
violência sexual (estupro) e a tentativa ou consumação do assassinato.

A basilar definição é a de que, para o Espiritismo, os Espíritos não têm sexo 
(item 200, de “O livro dos Espíritos”), decorre da possibilidade de anima-
rem, eles, corpos distintos, como homens e mulheres. Isto biologicamente, 
na conformidade dos corpos físicos. Contudo, os sentimentos, a afeição, 
o amor, não se acham subordinados e sujeitos à conformação biológica, 
senão por força de imposições injustificáveis, egressas, por exemplo, de 
certas ideologias religiosas.

Já em “O céu e o inferno” (Cap. II, item 11), tem-se que a morfologia sexual só existe para fins de reprodução (item 686 e 
seguintes, de “O Livro dos Espíritos”), na vida material e que, no Plano Espiritual, não há sexo, sendo, este, lá, inútil, já que 
Espíritos não se reproduzem.

Assim, tanto em “O Livro dos Espíritos” quanto em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, o que se preza é a identidade dos 
relacionamentos, baseada nos sentimentos maiores, constituindo-se, em consequência, as relações familiais, que podem 
ser homo ou heterossexuais, pois o que importa, sempre, é a nobreza de sentimentos. E, ainda mais pontualmente, os Espíri-
tos Superiores atestaram que o casamento (hetero ou homossexual) é um sinal de avanço na Humanidade, sendo “um dos 
primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos 
os povos, se bem que em condições diversas”, como comenta Kardec em relação ao item 696, da obra primeira.

É a Lei do Amor, diz o “evangelho espírita”, a que preside as relações humanas, pois “Quis Deus que os seres se unissem 
não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse 
aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir” (Cap. XXII, Item 3). E 
o que motiva dois indivíduos a assim agirem, independente do sexo biológico, é a afeição entre os seres, os sentimentos 
recíprocos, e a felicidade que se experimenta naquela união.

Vale ponderar, também, o expresso em comentário de Kardec junto ao item 303a, de “O Livro dos Espíritos”, de que não há 
“almas gêmeas” ou “metades eternas” – pessoas destinadas umas às outras, eternamente – corroborado pela expressão es-
piritual na “Revue Spirite” (Maio, 1858, “As metades eternas”), confirmando o antes dito: Espíritos não têm sexo e, portanto, 
não há um homem predestinado a uma mulher ou vice-versa.

O que o Espiritismo rechaça é a irresponsabilidade em geral, a poligamia, a promiscuidade, a falta de consideração em re-
lação ao companheiro ou companheira escolhido para a convivência. E isto nada tem a ver com a preferência de natureza 
sexual, se homo ou heteroafetiva. E, sim, com a elevação dos sentimentos, o respeito recíproco e os deveres de fidelidade 
de uns para com outros.
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O RACISMO

Consiste nas atitudes de preconceito e discriminação com base em percepções sociais base-
adas em diferenças biológicas entre os povos, resultantes da crença ou da ideologia de 
pretensa superioridade de uma raça (ou povo) sobre outra, baseada em características, ha-
bilidades ou qualidades comuns herdadas geneticamente. O racismo é historicamente um 
fenômeno tão antigo quanto a política, pois, em nome da identidade étnica, se busca fortal-
ecer dado grupo social contra um suposto inimigo. Há racismo tanto em relação às grandes 
raças (amarela, branca e negra), quanto entre pequenas raças (grupos étnicos particulares), 

Em “O Livro dos Espíritos”, consultando as Inteligências Invisíveis, Kardec 
trata da diversidade das raças humanas (item 52), buscando-se-lhe as ori-
gens como sendo derivadas do clima, da vida e dos costumes, daí se origi-
nando diferenças físicas e até morais. Referidas diferenças, no entanto, não 
são ensejadoras de qualquer tratamento diferenciado, posto que, pela poesia 
doutrinária, “todos são da mesma família” (item 53a). Este também é o “es-
pírito” contido, adiante, no mesmo livro (item 690), perdendo-se, a origem 
das raças presentes neste planeta “na noite dos tempos”, mas, todas per-
tencem “à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada 
uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos”

Insiste o Codificador na ideia da miscigenação entre raças e povos como sinal de aperfeiçoamento, posto que a mistura entre 
caracteres, decorrente de guerras e conquistas, no passado, e das migrações, impele à perfectibilidade dos corpos orgâni-
cos, mas que, além disso, deve ser cotejado o elemento espiritual, posto que seres mais adiantados habitam os organismos 
físicos para auxiliar no progresso social e coletivo, da mesma forma que as raças civilizadas substituíram as raças primitivas 
e selvagens (“Frenologia espiritualista e espírita”, “Revue Spirite”, Abril, 1862).

Depois, em junho de 1867 (“Revue Spirite”), há um outro texto importante, da lavra de Kardec, intitulado “Emancipação da 
mulher nos Estados Unidos”, em que se destaca: Do “ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa 
palavra, do Espírito preexistente e sobrevivente a tudo, cujo corpo é simples envoltório temporário, variando, como a roupa, 
de forma e de cor […] ressalta a prova que esses seres [Espíritos] são de uma natureza e de uma origem idênticas; que seu 
destino é o mesmo; que, partindo todos de um mesmo ponto, tendem ao mesmo fim; que a vida corporal é apenas um aci-
dente, uma das fases da vida do Espírito, necessária ao seu avanço intelectual e moral”. E, por consequência “que em vista 
desse avanço o Espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à con-
sequência capital da igualdade da natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e à abolição 
dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo”.

As diferenças entre os indivíduos, assim, não estão na coloração da pele nem nas formações corporais, e, sim, do contrário, 
no elemento espiritual que anima os corpos físicos (itens 59, 185, 205a, 207, 222, 273, 517, 787, 831, 918, de “O Livro dos 
Espíritos”).

Vale dizer, ainda, que os Espíritos Superiores são taxativos quanto à característica de unicidade entre os distintos seres que 
encarnam na terra, chamando-os de RAÇA HUMANA, em numerosos trechos das obras espíritas. Veja-se, exemplificativa-
mente, o contido em “O Evangelho segundo o Espiritismo”, Cap. XI, item 9: “Os efeitos da lei de amor são o melhoramento 
moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre”.

A XENOFOBIA

Conceituada como a aversão aos estrangeiros, ou seja, àqueles que não pertencem ao 
mesmo grupo originário, pertinente à nacionalidade, a Xenofobia também pode alcançar 
o preconceito em relação àqueles que, mesmo não tendo nascido em país distinto do seu, 
manifesta cultura, hábito, raça ou religião diferente, alcançando, assim, um espectro muito 
maior.

O Espiritismo preconiza, como uma das dez Leis Morais ou Espirituais, a de igualdade, que 
pressupõe serem os Espíritos isonomicamente criados por Deus e tendo, todos, o mesmo 
destino, que é a perfeição relativa. A lei, então, é a de igualdade (“O Livro dos Espíritos”, 
parte terceira, Cap. IX, itens 803 a 824). Kardec, a este respeito, afirma: “Todos os homens 
estão submetidos às mesmas leis da Natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-

se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade 
natural, nem pelo nascimento, nem pela morte: todos, aos Seus olhos, são iguais”.
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Impõe a Ética espírita o respeito, sobretudo às diferenças, porquanto as manifestações, as tendências, os gostos, as prefer-
ências, são decorrentes do progresso espiritual que é individual e específico e que não deve ser submetido a qualquer im-
posição ou subordinação.

Adiante, no somatório da observância de todas as Leis Morais, há a de Justiça, Amor e Caridade, que conduz à perfeição 
moral que caracteriza o homem de bem (comentário de Kardec ao item 918, de “O livro dos Espíritos”), assim conceituada: 
“O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria 
consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, 
se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem”.

E, na “Revue Spirite”, Outubro de 1861, no “Discurso no banquete de Lyon”, Kardec arremata: “o Espiritismo, restituindo ao 
Espírito seu verdadeiro papel na Criação, e constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, suprime natural-
mente todas as distinções estabelecidas entre os homens em consequência das vantagens corporais e mundanas sobre as 
quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos”, sejam os de cor, os de origem, os de cultura, os de religião, 
ou quaisquer outros derivados das diferenças materiais entre os homens (Espíritos encarnados).

CONCLUSÃO

Do conjunto de todas essas anomalias presentes em nossa sociedade, fundadas na mais absoluta incapacidade de conviver 
respeitosamente com os outros, sobretudo com aqueles que pensam (e agem) de modo diferente em relação a si mesmos, 
tem-se o antagonismo à proposta espírita que é a da caridade, da fraternidade e da solidariedade, tendentes à construção 
de um panorama de justiça social possível neste mundo físico.

E, então, os preconceitos são injustificáveis, porquanto fundados no tratamento desditoso e injustificável de uns para com 
outros, baseados em conceitos precários e em elementos de absoluta materialidade.

Este componente e contexto material-materialista é, pelo Espiritismo, 
destruído à medida em que se proclama como princípio fundamental, a reen-
carnação. No Cap. I, item 36, de “A Gênese”, a última obra de Kardec, vê-se 
um libelo em favor da compreensão entre indivíduos, povos e raças, nestes 
termos: “Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de cas-
ta, já que o mesmo Espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou 
proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De to-
dos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, 
contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que supere 
em lógica o fato material da reencarnação”.

E, também, no “evangelho espírita”, sobressai a imperiosa noção de respeito, fraternidade e tolerância entre os encarnados, 
no sentido de abolição de quaisquer preconceitos, na conceituação espírita do verdadeiro homem de bem, que “é bom, hu-
mano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus” 
(Cap. XVII, item 3).

E, conclusivamente, apõe Kardec, neste tópico: “Desse modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da nature-
za o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, 
por consequência, o da liberdade”.

Ao reencarnarmos, assim, experimentamos posições e cenários distintos, todos tendentes às experiências necessárias ao 
nosso aperfeiçoamento, que é individual, a priori, e coletivo, em decorrência.

Kardec, então, na Conclusão de “O livro dos Espíritos”, Item IX, endossa tal 
proposta genuinamente transformadora de indivíduos e coletividades, ex-
pressa na afirmação de Agostinho de Hipona, um dos luminares que orien-
taram a Doutrina dos Espíritos: “Jamais os Espíritos bons foram os instiga-
dores do mal; jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência; 
jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das 
honras, nem a avidez dos bens da Terra. Os que são bons, humanitários e be-
nevolentes para com todos, esses os seus prediletos e os prediletos de Jesus, 
porque seguem a estrada que lhes indicou para chegarem até ele”. É com este 

A afeição que os encarnados possam sentir em relação à pátria, isto é, ao 
lugar onde nasceram e viveram, é uma condição momentânea, que se dissipa 
com o retorno ao Mundo Espiritual. Disseram os Espíritos Superiores que 
“Para os Espíritos elevados, a pátria é o universo” e, por conseguinte, estando 
encarnados “a pátria, para eles, está onde se ache o maior número das pes-
soas que lhes são simpáticas” (item 317, de “O livro dos Espíritos”). Mas isto 
não significa desmerecer ou menosprezar os que não tenham as mesmas ori-
gens, culturas, hábitos, raças ou religiões. Muito pelo contrário.
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São os princípios da doutrina dos Espíritos os que conferem explicações direcionadas às leis divinas, permitindo “resolver 
os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc.” (“Revue 
Spirite”, Outubro, 1862, “Apolônio de Tiana”).

Em tempos que nos pedem reflexão e consciência sobre o preconceito, a Doutrina Espírita nos traz palavras esclarecedoras 
para o nosso trabalho de auto-aperfeiçoamento e convivência pacífica. Ante a lição de que somos todos irmãos, celebremos 
a diversidade humana com respeito e fraternidade.

São os princípios da doutrina dos Espíritos os que conferem explicações direcionadas às leis divinas, permitindo “resolver 
os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc.” (“Revue 
Spirite”, Outubro, 1862, “Apolônio de Tiana”).

Em tempos que nos pedem reflexão e consciência sobre o preconceito, a Doutrina Espírita nos traz palavras esclarecedoras 
para o nosso trabalho de auto-aperfeiçoamento e convivência pacífica. Ante a lição de que somos todos irmãos, celebremos 
a diversidade humana com respeito e fraternidade.

A Doutrina Espírita, portanto, não combina com violência, tortura, homofobia, racismo ou xenofobia.

De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução que o Espiritismo 
conceitua e explica, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos, nas di-
versas regiões do Orbe.

Que isto, então, nos sirva como inspiração para as “lutas” pacíficas contra a violência, a tortura, a homofobia, o racismo e a 
xenofobia, por parte de todos nós, espíritas e pelos demais, signatários de outras filosofias ou crenças, como homens de boa 
vontade!

Fonte: Livro Preces Espíritas - Cairbar Schutel
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Paradigmas e Preconceitos 
Posturas resistentes só embaçam o progresso

Uma frase atribuída a Albert Einstein agiganta um dos maiores desafios da 
evolução humana: o preconceito. A frase é: "É mais fácil desintegrar um áto-
mo do que um preconceito". O preconceito, segundo o dicionário (1), é conceito 
ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados; opinião desfa-
vorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. A 
própria definição já indica o equívoco de sua existência e danosas conseqüências.

O preconceito é responsável pela manutenção de paradigmas que têm atravancado o progresso humano. A palavra para-
digma não tem uma conceituação que indique dificuldades ou males, mas como ela significa (1) modelo, padrão, protótipo, 
está sujeita, em ações concretas e nos relacionamentos humanos, à ação do nefasto preconceito e suas manifestações.

Estas reflexões surgiram em virtude da leitura de pequeno texto, que abaixo reproduzimos, de autoria desconhecida:

COMO NASCE UM PARADIGMA

Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula, em cujo centro colocaram uma escada e, sobre ela, um cacho de 
bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que 
estavam no chão.

Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum 
tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas.

Então, os cientistas substituíram um dos cinco macacos.

A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros, que o surraram. Depois de al-
gumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído, e o mesmo ocorreu, tendo 
o primeiro substituto participado, com entusiasmo, da surra ao novato.

Um terceiro foi trocado, e repetiu-se o fato. Um quarto e finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas 
ficaram, então, com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo 
naquele que tentasse chegar às bananas.

Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: 
"Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui..."
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Você não deve perder a oportunidade de passar esta história para seus amigos, para que, vez por outra, questionem-se por 
que estão batendo...

Neste ponto podemos notar como a frase atribuída a Albert Einstein ganha força. Quantas e quantas situações, da vida real, 
não estão enquadradas nesses preconceitos impostos, dificultando, pois, a mudança de paradigmas impregnados de vícios 
e resistências que atravancam o progresso.

Lucidez de Kardec

E melhor ainda é defrontar-se com a lucidez de Allan Kardec em texto publicado na Revista Espírita, de julho de 1862 (2), 
quando, em matéria que intitulou O Ponto de Vista, a abordagem abre caminho sobre a questão do foco de visão em que 
se coloca qualquer observador, sofrendo aí, neste caso, as influências de si mesmo e das circunstâncias em que se coloca. 
Aspectos, importância, detalhes, gravidade, foco, opções ou decisões mudam completamente de direção se alterado o ponto 
de vista em que se situam possíveis contendores ou diante de desafios individuais.

Apresentando o novo ponto de vista que o Espiritismo apresenta para a vida e sua finalidade, Kardec apresenta essa pre-
ciosidade:

"(...) mostra-nos a vida da alma, o ser essencial, porque é o ser pensante (...) Entretanto o homem, colocando no centro da 
vida, com esta se preocupa como se fosse durar sempre. Para ele tudo assume proporções colossais: a menor pedra que 
o fere afigura-se-lhe um rochedo; uma decepção o desespera; um revés o abate; uma palavra o enfurece. (...) Triunfar é o 
fim de seus esforços, o objetivo de todas as suas combinações; mas, quanto à maioria delas, que é o triunfo? Será, se não 
possuem os meios de vida, criar por meios honestos uma existência tranqüila? Será a nobre emulação de adquirir talento 
e desenvolver a inteligência? Será o desejo de deixar, depois de si, um nome justamente honrado e realizar trabalhos úteis 
para a humanidade? Não, triunfar é suplantar o vizinho, eclipsá-lo, afastá-lo, mesmo derrubá-lo, para lhe tomar o lugar. (...)"

E, referindo-se ao desejo de mudança de paradigmas pessoais e coletivos, à luz do pensamento espírita, pondera Kardec:

"(...) Como tudo isto muda de aspecto quando, pelo pensamento, sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na 
radiosa, esplêndida e incomensurável vida de além-túmulo! Como então tem piedade dos tormentos que se criou à vontade! 
Como então lhe parecem mesquinhas e pueris as ambições, a inveja, as suscetibilidades, as vãs satisfações do orgulho! É 
como se na idade madura considerasse os brincos infantis; (...)"

E, convenhamos, essas últimas linhas bem indicam as manifestações e os prejuízos de tolos preconceitos, originários de 
paradigmas que se estabelecem pela força, pelo orgulho. Infelizmente. Nada mais a acrescentar, apesar da exuberância do 
texto integral de Kardec. Aliás, diga-se de passagem, todo ele, convidativo à mudança de posturas, de abertura a novos 
pontos de vista, para paradigmas que estimulem o progresso e a disseminação de idéias que tragam o bem geral.

(1) Michaelis, Editora Melhoramentos

(2) Edição Edicel, tradução Júlio Abreu Filho.

Fonte: Revista Internacional de Espiritismo, edição de dezembro de 2005. 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O Mal é fruto da ignorância

Para o espiritismo, o Mal é fruto da ignorância. É compreensível que muitas pessoas 
não concordem com isso. Os jornais noticiam todos os dias os crimes mais bárbaros e 
chocantes. De tempos em tempos, a grande mídia aproveita a repercussão ocasion-
ada por um crime fora do comum para elevar seus níveis de audiência.

O posicionamento do espiritismo sobre o tema já era defendido por Sócrates, 
quatrocentos e poucos anos antes de Cristo. Para Sócrates, os atos errados são con-
sequência da própria ignorância, e o Mal é a ausência do Bem, é o não-Bem. O fato 
é que nós evoluímos para a verdade através dos erros.

Inúmeros filósofos e cientistas tentaram desvendar a origem do Mal. Para uns, sua origem está na sociedade, para outros, o 
Mal se deve a características do cérebro, outros opinam que o Mal advém de nossa ancestralidade animal. A tese de qual-
quer um desses estudiosos poderia ser aceita. Suas explicações são plausíveis, dignas de credibilidade. Mas falta a eles um 
ponto fundamental, sem o qual não é possível chegar a nenhuma conclusão definitiva: a reencarnação.

Sem considerar a reencarnação não há como compreender que a origem do Mal é espiritual, pois os espíritos que habitam 
a Terra são ainda muito imperfeitos. Na questão 120 do Livro dos Espíritos vemos que, para chegar ao Bem, todos passam 
pela ignorância. Isso deixa claro que o Mal e ignorância estão intimamente ligados. Ignorância das Leis de Deus, ignorância 
das Leis cósmicas que regem todas as coisas.
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Quem pratica o Mal não mede consequências. Se conhece as consequências e mesmo assim pratica o Mal, não compreende 
a gravidade dessas consequências. Pensa e age movido pelo mais profundo egoísmo. É muito feio ser egoísta. É horripilante 
ver alguém que não se importa a mínima com o seu próximo, que ri de situações angustiantes, que não se sensibiliza com 
nada. Por isso custamos a acreditar, a aceitar, a compreender que o Mal é apenas fruto da ignorância, do desconhecimento.

O espiritismo, antes de mais nada, é esclarecedor. Desde a obra de Allan Kardec, seu papel fundamental é de esclareci-
mento, orientação e educação. Seu campo de estudo é vasto, suas obras literárias, abundantes. Não falta material de estudo 
para desenvolver nosso intelecto. O nosso grande desafio é o aprimoramento moral, a reforma íntima.

Você vê todos os dias pessoas que vivem como zumbis. Pessoas que revezam seu tempo entre um trabalho obrigatório em 
busca do sustento e a procura de prazer. Suas vidas se resumem a isso. A maioria da população vive assim.  São, como diz o 
meu amigo Mauro Pilla, os CBDs: come, bebe e dorme.

Eles tem a desculpa da ignorância, pois ainda não despertaram, ainda não se deram conta de sua condição verdadeira, de 
sua natureza espiritual. Nós não temos essa desculpa. Nossa cobrança será maior. Nossa consciência nos chama a atenção 
de acordo com o nosso grau de maturidade moral e espiritual. 

A quem muito foi dado, muito será cobrado.

Diferentemente daqueles que praticam o mal e não sofrem por isso, nós sofremos não só pelo mal que praticamos, como 
pelo bem que deixamos de praticar.

Morel Felipe Wilkon
Fonte: espiritoimortal.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro
Nova Diretoria/Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 

para Triênio 2022/2025.
Com apresentação e aprovação da nova Diretoria/Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para Triênio 
2022/2025, ocorrida em assembléia geral ordinária realizada em 12/05/2022, ocorrendo renovações parci-
ais, atendendo as normas estatutárias, fica assim composta:

Diretoria:
Presidente: Alexandre Alberto de Melo
Vice Presidente: Lúcia Maria Hojaij Giusti
1º Tesoueiro: Silvana Aparecida de Lima Fredo
2º Tesoureiro: Neli Sanches Belmonte
1º Secretário: Douglas Bonisi Sanches 
2º Secretário: Vagner Tadeu Bernadello

Conselho Fiscal: 
Clarissa Souza Bernardi
Conceição Aparecida Fernandes Castro
Otávio Oliver

Suplentes para Conselho Fiscal:
José Carlos Oliveira
Roseli Ziliani Ursulino da Silva

Conselho Deliberativo:
1.  Alessandro Jorge Pavani 
2.  Alexandre Alberto de Melo
3.  Ana Maria Villar Valentim
4.  Elma dos Santos
5.  João Rodrigues Castro
6.  Lúcia Maria Hojaij Giusti
7.  Ana Angela Zapparoli Knoop
8. Marco Vinicio Genovesi 
9.  Moisés Zapater Lima
10. Robinson Bicudo de Toledo
11. Sheila Regina Cinelli

Suplente: Emerson Gonçalves de Castro 
Suplente: Rodrigo Alves Ayres
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Para a Criançada!

O que acontece por aí...

Saber Coletivo é um projeto que visa ajudar no desenvolvimento pessoal e co-
letivo, para construírmos uma socidade melhor, baseada em valores como amor, 
compaixão, alegria e altruísmo.
O objetivo é que você consiga ser feliz e viver bem, com uma felicidade ampla e 
genuína.
Assuntos como: depressão, ansiedade, meditação, relacionamento pessoal e pro-
fissional, desenvolvimento humano, mudança de hábitos, saúde, alimentação 
saudável, emagrecimento, técnicas de memorização e aprendizagem e muito mais!

https://www.youtube.com/c/SABERCOLETIVO/featured

Instituto de educação e cultura que acredita que a verdadeira liberdade só pode 
ser alcançada pelo conhecimento. Buscando democratizar os conteúdos essenciais 
ao desenvolvimento humano integral, tornando-os simples e acessíveis a todos.
Cursos: Idiomas, Excel, História, Filosofia, Educação Financeira, Negócios, Línguas 
estrangeiras, Empreendedorismo. entre outros. Conteúdo exclusivo.
  
https://icl.com.br/

O Portal Lunetas oferece conteúdos para explorar os múltiplos olhares so-
bre as múltiplas infâncias do Brasil, com muita informação, reflexão e inspi-
ração.
Dentre o conteúdo, brincadeiras antigas e novas para todo tipo de criança e 
todo tipo de família se divertirem juntas.

https://lunetas.com.br/formatos/brincadeiras/

Dica de Livro:
Em que consiste a emancipação feminina? De que serve o direito político para meia dúzia 
de mulheres, se toda a multidão feminina continua vítima de uma organização social de 
privilégios e castas em que o homem tomou todas as partes do leão?” Publicado origi-
nalmente em 1932, "Amai e... não vos multipliqueis" é um grito de protesto contra todas 
as formas de autoridade que oprimiam e oprimem as mulheres: a família, a Igreja, o capi-
talismo e os governos fascistas ― e também o próprio feminismo, o comunismo ou qual-
quer tentativa de combater uma autoridade colocando outra em seu lugar. O livro é uma 
coletânea de artigos que Maria Lacerda de Moura, pioneira do feminismo anarquista, es-
crevia para o jornal "O Combate". Os textos têm como interlocutores contemporâneos da 
autora no cenário político da época, à esquerda e à direita, em um Brasil e um mundo tão 
ou mais polarizados que os de hoje, quando comunistas e integralistas se enfrentavam 
fisicamente nas praças do país e o fascismo avançava na Europa. Para contrapor-se à as-
sociação entre fascismo, machismo, clero e capitalismo, "Amai e… não vos multipliqueis" 
defende o amor como via de emancipação, sobretudo para as mulheres: escolher quem 
amar, poder amar mais de uma pessoa, escolher ser ou não ser mãe eram meios de liber-
tá-las das garras do patriarcado ― mais eficazes, segundo a autora, do que a conquista 
do direito ao voto pelo qual lutavam Bertha Lutz e o movimento sufragista brasileiro. 
Com isso, o livro vincula a questão da emancipação feminina à luta pela emancipação do 
indivíduo no capitalismo industrial, o que o aproxima do feminismo da década de 1960 e 
abre um amplo espectro de possibilidades de diálogo com o feminismo atual.

https://www.youtube.com/c/SABERCOLETIVO/featured
https://icl.com.br/
https://lunetas.com.br/formatos/brincadeiras/

