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Alfabetizar e instruir sempre.
Sem escola, a Humanidade se embaraça-

ria na selva, no entanto, é imperioso lembrar 
que as maiores calamidades da guerra proce-
dem dos louros da inteligência sem educação 
espiritual.

A intelectualidade requintada entretece 
lauréis à civilização, mas, por si só, não conse-
guiu, até hoje, frear o poder das trevas.

A supercultura monumentalizou cidades 
imponentes e estabeleceu os engenhos que as 
arrasam.

Levantou embarcações que se alteiam 
como sendo palácios flutuantes e criou o tor-
pedo que as põe a pique.

Estruturou asas metálicas poderosas 
que, em tempo breve, transportam o homem, 
através de todos os continentes e aprumou o 
bombardeiro que lhe destrói a casa.

Articulou máquinas que patrocinam o 
bem-estar no reduto doméstico e não impe-
dem a obsessão que, comumente, decorre do 
ócio demasiado.

Organizou hospitais eficientes e, de 
quando a quando, lhes superlota as mínimas 

dependências com os mutilados e feridos, en-
fileirados por ela própria, nas lutas de exter-
mínio.

Alçou a cirurgia às inesperadas culmi-
nâncias e aprimorou as técnicas do aborto.

E, ainda agora, realiza incursões a pleno 
espaço, nos alvores da Astronáutica, e exami-
na do alto os processos mais seguros de efe-
tuar aniquilamentos em massa pelo foguete 
balístico.

Iluminemos o raciocínio sem descurar o 
sentimento. Burilemos o sentimento sem des-
prezar o raciocínio.

O Espiritismo, restaurando o Cristianis-
mo, é universidade da alma.

Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o 
Mestre por excelência, nos ensinou, acima de 
tudo, a viver construindo para o bem e para 
a verdade, como a dizer-nos que a chama da 
cabeça não derrama a luz da felicidade sem o 
óleo do coração.

Livro da Esperança
Psicografia Francisco Cândido Xavier

Espírito Emmanuel

SUPERCULTURA
“Graças te rendo, ó Pai, senhor dos Céus e da Terra, por haveres ocultado estas cousas aos doutos e aos 

prudentes e por as teres revelado aos simples e pequeninos!” - JESUS (MATEUS, 11:25).

“Homens, par que vos queixais dos calamidades que vós mesmas amontoastes sobre as vossas cabeças? 
Desprezastes a santa e divina moral do Cristo; não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja 

transbordado de todos os lados.” (Cap. VII, 12)
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O amor como forma de 
aprendizagem universitária

“(...) Queremos nos referir ao amor 
que toca a alma, que faz vibrar 

corações e que alimenta a vida no 
que esta tem de mais sublime. (...)”



Sérgio Luis da Silva Lopes
Médico, Psiquiatra e Psicoterapeuta.

Presidente da Associação Médico-espírita de Pelotas (AME-Pelotas/RS).
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Temos aqui um imenso desafio, 
falar sobre o amor e a aprendizagem 
universitária. Um artigo pode tratar ba-
sicamente de assuntos e reflexões. Tex-
tos oferecem teorias e, por mais que nos 
esmeremos, o máximo que conseguimos 
alcançar é despertar sentimentos.

Que difícil tarefa! Logo o amor! 

O mais decantado, maravilhoso e 
banalizado sentimento do nosso tempo. 
Banalizado porque pelo nome de amor 
temos chamado muitas coisas. A maioria 
delas, sem dúvida, não é amor. 

Queremos nos referir ao amor que 
toca a alma, que faz vibrar corações e 
que alimenta a vida no que esta tem de 
mais sublime. 

Para quem deseje seguir lendo 
este capítulo fique sabendo que tratare-
mos aqui, ainda que brevemente, daque-
le amor que ouvimos falar dos mártires 
da humanidade, dos que nos legaram 
as belas obras e exemplos, dos que nos 
fizeram chorar e que permaneceram na 
história. Mas, também é o amor de to-
dos aqueles que vivem perto de nós e 
que nos despertam os melhores sentimentos, dos 
anônimos que não se preocupam em ser reconhe-
cidos, dos que nos fazem falta quando não estão 
por perto e que nos convidam silenciosamente a 
sermos pessoas melhores.

Entretanto, cabe uma questão. Seria possível 
despertar esse amor genuíno após lermos um arti-
go? E mais, inspirar tal sentimento na direção dos 
corredores e salas das universidades? 

Haveria uma metodologia para o ensino do 
amor? Qual a técnica pedagógica mais eficaz para 
o aprendizado de tão nobre sentimento? 

Não podemos avançar no texto sem men-
cionar um mestre, Johann Heinrich Pestalozzi, “o 

educador da humanidade”1. Esse homem notável, 
nascido em Zurique na Suíça (1746-1827), influen-
ciou decisivamente a história da educação, além de 
contribuir na construção do pensamento de outros 
homens ilustres que passaram por ele, como Frie-
drich Fröbel e Denizard Rivail (Allan Kardec). Ele 
desafiou o pensamento vigente de sua época com 
novas propostas pedagógicas. A seu tempo era co-
mum o ensino dar-se sob precárias condições, es-
tamos falando da Suíça. A metodologia era apenas 
o medo, com severas punições aos alunos que não 
atingissem os objetivos estabelecidos. Pestalozzi 
condenava punições e incentivava a valorização de 
educadores. Afirmaria que o ambiente de escolas 
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deveria mimetizar o clima de um lar harmonizado. 
Comparava o professor a um jardineiro, cuja tarefa 
principal é a de cuidar de seu jardim. A educação 
brota do desenvolvimento inato da criança, portan-
to, com características naturais. Bastaria ao educa-
dor propiciar a maturação.

Encontraremos na obra de Pestalozzi a ma-
téria-prima do assunto que estamos desenvolven-
do neste capítulo. Verifica-se a presença do amor. 
Não fosse assim, ele não teria conseguido construir 
uma nova estrutura educacional, influenciando ge-
rações.

O amor é a seiva das grandes transformações 
e, ainda mais sobre Pestalozzi, conforme Jorge Ja-
yet, um dos primeiros alunos ingressados em Yver-
don:

“Sua disciplina era o amor. Quando ralhava co-
nosco, fazia-o abraçando-nos. É pelo coração que ele ia 
à consciência...”2

O ambiente dos ensinamentos superiores, a 
academia, onde são veiculados os mais importan-
tes conhecimentos da humanidade, nas suas mais 
variadas especialidades, poderia prescindir do 
amor? Ou será que o mais preciso dos sentimentos 
deveria ser relegado apenas às igrejas e aos am-
bientes religiosos?

No senso comum dos nossos dias há uma 
predominância da ideia de que a universidade deve 
se ocupar do que é “científico” e “demonstrável”, e 
que assuntos “emocionais” devem ser tratados fora 
dessa competência. 

Os cientistas, mais habituados aos procedi-
mentos formais de nossa época, diriam que não há 
muito que combinar entre técnica e sentimentos. 
Demorar-se no amor seria dedicar muito tempo 
à emoção, e esta é perigosa adversária à precisão 
científica. Afinal de contas, a razão navega por 
águas diferentes das do coração, diriam. 

Será? 

O binômio técnica/amor é antagônico?

Seria a técnica o suficiente para bastar-se no 
aprendizado superior? Ou a técnica conduzida com 
amor poderia ser de melhor qualidade? 

Entendemos que sim. Ombreamos com os 
que pensam e sonham com uma época em que o 
ser humano volte a ocupar o seu devido lugar de 
totalidade no campo dos seus sentimentos. Confor-
me Luther King:

“A ciência investiga, a religião interpreta. A 
ciência dá ao homem conhecimento, a religião dá ao 
homem sabedoria que é controle. A ciência lida, sobre-
tudo com fatos; a religião com valores. As duas não 
são rivais”.3 

De fato, esse assunto é obrigatório. Chega-
mos ao extremo de uma época em que a ciência 
precisa aliar-se à paixão, ao sentimento, sob pena 
de esvaziar-se em si mesma. 

Vamos falar um pouco de paixão, sentimen-
tos, amor, ensino e profissão. Sabemos que paixão 
e amor são coisas diferentes, mas, no sentido do 
envolvimento das emoções nas atividades universi-
tárias, elas partem do mesmo local, o coração.

Sobre o Amor

Como poderíamos aqui definir o que estamos chamando de “amor”? Com certeza a te-
mática merece mais amplo desenvolvimento. Todavia é verdade também que se estender muito 
sobre o amor em teoria seria infrutífero para o presente objetivo, até mesmo porque é pouco 
provável que alguém tenha aprendido o amor através de estudos. Não temos aqui nenhuma 
pretensão de desenvolver algum método de aprendizagem do amor, no entanto o desenvolvi-
mento das virtudes é o caminho inevitável para alcançar-se a plenitude do amor. Aprende-se a 
resignação, a paciência, o perdão, a tolerância, a humildade. Todas as virtudes desenvolvidas 
abrem estradas para chegar ao amor.
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Mas, o que é o amor?

Assim, peço permissão ao leitor 
para que – sem o rigor de uma con-
firmação linguística amparada por 
uma totalidade de pesquisa séria – 
eu arrisque uma cogitação pessoal, 
de que o termo “amor” – pelo me-
nos no vernáculo português e de-
mais idiomas latinos – possa pro-
ceder do prefixo latino “a” ( ausên-
cia, ou exclusão de...) e de “mors” 
que, em latim, tem um significado 
ligado à “morte” ( o genitivo de 
mors é mortis, e daí, creio, derivam 
as palavras morte, morgue, morta-
lha, mórbido, moribundo, mortuá-
ria (câmara), morta ou imortal), 
mortífero, mortandade...4

O psicanalista gaúcho David Zimerman foi 
perspicaz o suficiente para perceber que curiosa-
mente “amor” significa “não morte” ou “sem mor-
te”, o que faz muito sentido com tudo o que sabe-
mos do amor. Talvez por isso quem esteja amando 
sinta-se verdadeiramente vivo, e o contrário tam-
bém é verdadeiro, quem não ame esteja “morto”, 
pelo menos por dentro. Faz sentido também que a 
pessoa sinta-se viva enquanto ama o que faz, dan-
do sentido e significado à sua existência e sua pro-
fissão. 

Em profissões, particularmente as da área da 
saúde, como medicina, enfermagem e psicologia, 
por exemplo, aprende-se a postura da neutralidade 
terapêutica que, bem entendida, presume o não en-
volvimento pessoal e inapropriado do profissional 
com o seu paciente, levando aquele a misturar as-
pectos de sua vida pessoal na necessária fronteira 
da relação terapêutica. No entanto, esse conceito, 
tomado de forma extrema, leva ao exagero da uni-
lateralidade, não deixando espaço para o envolvi-
mento entre seres humanos. 

O contato humano nasce antes da questão 
profissional. Precedendo a relação médico-pacien-
te, psicólogo-paciente, existem dois seres humanos 
que partilham das mesmas necessidades, angús-
tias e esperanças. Não parece haver contradição 
entre profissionalismo e humanidade. Podemos ser 
técnicos, eficientes e ao mesmo tempo amorosos e 
afetivos. Efetivos e afetivos. 

A excessiva ênfase na técnica ocasiona uma 
espécie de robotização na conduta e sua conse-
quente ausência de “vida” no compartilhamento. 
Dá-se o esvaziamento de significado na prática pro-
fissional. Tornam-se artificiais as relações e vazias 
as vivências.

No que toca a aprendizagem universitária, 
vale o mesmo princípio. É na universidade que se 
confirma a vocação, e esta só se verifica a partir do 
exemplo vivo dos mestres que transmitem o ensi-
no. Não se ensinam apenas conteúdos, teorias ou 
conceitos, sobretudo ensinam-se experiências, que 
são os conhecimentos com alma.
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Por sua vez, o arrebatamento só é possível 
através do amor. 

Amor é a única maneira de captar 
outro ser humano no íntimo da sua 
personalidade. Ninguém consegue 
ter consciência plena da essência 
última de outro ser humano sem 
amá-la. Por seu amor a pessoa se 
torna capaz de ver os traços ca-
racterísticos e as feições essenciais 
do seu amado; mais ainda, ela vê 
o que está potencialmente contido 
nele, aquilo que ainda não está, 
mas deveria ser realizado. Além 
disso, através do seu amor a pessoa 
que ama capacita a pessoa amada 
a realizar essas potencialidades. 
Conscientizando-a do que ela pode 
ser e do que deveria vir a ser, aquele 
que ama faz com que essas poten-
cialidades venham a se realizar.5

Aqui está a fundamentação dinâmica do ver-
dadeiro binômio ensinar/aprender. Victor Frankl 
esclarece o mecanismo pelo qual um aluno é arre-
batado pelo seu professor enquanto este está “en-
sinando com amor”. Se, além de amar o que faz, 
ele ainda conseguir amar seus alunos, então mais 
ainda “capacitará a pessoa amada a realizar suas 
próprias potencialidades”. A pessoa sente-se con-
vidada a ser cada vez melhor. O amor contém essa 
força, esse poder.

Poderíamos dizer que para o professor é um 
“dever” ensinar com amor. Exercer sua tarefa com 
paixão. Formador de consciências é o professor, 
seja qual for o grau de ensino a que ele se dedique, 
o primeiro modelo do assunto que ele está apresen-
tando. Além dos temas que expõe, ele apresenta a 
si mesmo. Assuntos potencialmente chatos podem 
se tornar interessantes dependendo da habilidade 
do docente. O contrário também acontece, infe-
lizmente: temáticas que poderiam ser muito inte-
ressantes se tornam opacas conforme a chatice do 
professor. Por isso espera-se que o ensino deva ser 
transmitido com entusiasmo e amor.
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Porém, cabe uma reflexão sobre “fazer pelo 
dever” ou “fazer por amor”.

O dever segue o caminho da ética e da mo-
ral. O amor segue o caminho das virtudes. Embora 
levem ao mesmo fim, não percorrem os mesmos 
caminhos.

Técnica, Ética e Amor

Na história da ciência encontraremos a resistência pelo novo, particularmente no que 
se refere a mudanças de paradigmas. Foi assim que, apesar das evidências científicas, houve 
relutância pela aceitação da existência dos microrganismos e a consequente verificação das 
infecções. Vacinas e medicamentos, por exemplo, foram fortemente rechaçados e ridiculariza-
dos no princípio. Métodos de tratamentos e novas técnicas impõem-se apenas com o passar 
do tempo e com a incontestável verificação da eficácia. 
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Assim como houve resistência até a ciência 
impor-se como tal, também hoje há resistência em 
falar-se de sentimentos na academia, na aprendi-
zagem. É uma nova quebra de paradigmas onde é 
necessário modificar o status quo de uma postura 
academicista, na qual se presume seja mais “cientí-
fica” pela aparência, para avançarmos para o “téc-
nico humano”, aquele que não vê impedimento de 
emocionar-se enquanto é competente no que faz.

Não sendo assim, estabelece-se o que esta-
mos assistindo, com perplexidade, diariamente no 
cotidiano do progresso da tecnologia, o distancia-
mento da técnica com o humano.

No campo da medicina encontraremos a efe-
tivação de métodos que se consagraram por sua 
resposta na manutenção da vida, como os equipa-
mentos, por exemplo. As UTIs são unidades que 
diariamente garantem o salvamento de vidas, que 
estariam perdidas há bem pouco tempo, sem esse 
recurso salvador. Vidas salvas, mas também vidas 
prolongadas. Estabelece-se um novo paradoxo, o 
prolongamento artificial da vida. O que dizer das 
vidas mantidas de forma artificial? Quando a técni-
ca caminha sozinha, não há por que se preocupar 
com o sofrimento. Progride a ciência através da tec-
nologia e dos aparelhos, isso é o que importa.

A técnica fria abre mão de uma precisa virtu-
de, a empatia, que é a capacidade de sentir o sofri-
mento do outro dentro de si mesmo, de colocar-se 
no lugar do próximo, identificando-se com ele. Per-
de-se, assim, a oportunidade de também se huma-
nizar, evoluir.

Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mun-
dial com os absurdos do nazismo e as conhecidas 
pesquisas “científicas” daquele período. Vários 
documentos relatam os horrores das experimen-
tações de substâncias, remédios, gases e venenos, 
com experimentações que levavam à morte em 
meio a dores atrozes. A ausência de empatia leva a 
isso, ao desumano, ao insensível.

Experiências mortais foram feitas com câma-
ras de descompressão para estudar os efeitos do voo 
a grandes alturas; para analisar os efeitos do conge-
lamento foram realizados outros estudos com prisio-
neiros, submetidos, nus ou vestidos, a temperaturas 
polares produzidas artificialmente. Até experiências 
de queimadura com gás de mostarda foram feitas nos 
campos de prisão alemães.6

Surge, então, a necessidade da criação de co-
mitês e normas no âmbito internacional a fim de 
regularem os comportamentos bizarros em nome 
da ciência e da medicina. São de inegável importân-
cia as medidas normativas com as devidas criações 
de organismos governamentais dotados de legiti-
midade controladora.

Os escândalos gerados no pós-guerra pelo jul-
gamento de Nuremberg (1947), pelas atrocidades do 
nazismo e promulgação do Código de Nuremberg, 
seguidos depois pela Declaração de Helsinque (1964), 
geraram preocupação pública com o controle social 
das pesquisas com seres humanos, exigindo regula-
mentação ética. Fatos como os ocorridos no Hospital 
Israelita de Nova York, em que foram injetadas células 
cancerosas em idosos doentes (1963), e o Hospital Esta-
tal de Willowbrook, também em Nova York, onde vírus 
da hepatite foram injetados em crianças retardadas, 
entre 1950 e 1970, e o caso do estudo de Tuskegee, no 
Alabama, entre 1940 e 1972, em que 400 negros sifilíti-
cos foram deixados sem tratamento para “pesquisar” 
a história natural da doença (apesar da descoberta da 
penicilina em 1945!), levaram à criação da National 
Commission for the Protection of Human Subjects of 
Biomedical and Behavioral Research em 1974, quan-
do filósofos e teólogos foram requisitados para ajudar 
na elaboração de princípios éticos básicos na pesquisa 
com seres humanos.7
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Estamos falando de um novo capítulo, a ética. 
Neste caso, a bioética.

Os conselhos profissionais, como é o caso 
dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, por 
exemplo, surgem para regular o comportamento 
profissional de seus membros diante de um códi-
go de ética norteador de condutas apropriadas e 
inadequadas no desempenho da profissão. Surgem 
formas de punição aos profissionais “faltosos” em 
diversas escalas. Dentro desse entendimento, as 
profissões elaboraram seus códigos a fim de “de-
terminarem” os profissionais a “cumprirem” o que 

é “correto” e, de modo inverso, a não incidirem em 
erros. Os Códigos são, por isso mesmo, uma espé-
cie de “consciência externa” para os profissionais 
e, como tal, têm sido extensamente discutidos na 
amplitude de seus conceitos.  Órgãos reguladores 
são necessários para consciências que não se regu-
lam a si mesmas. 

Surge a bioética para ocupar-se dessas inda-
gações, preocupações e incertezas, tentando aco-
lher a técnica, a ética e as consciências individuais 
e coletivas no entendimento e na satisfação das re-
lações humanas.

A Bioética

A Bioética é a prática moral da Ciência e da Medicina. – Francis 
S. Collins. A Linguagem de Deus. Diretor do Projeto Genoma.8

“A palavra “Bioética” surge em 1970 em artigo do cancerologista 
norteamericano Van Rensselaer Potter (Bioethics, the Science of Sur-
vival, onde o autor reivindica sua paternidade, pedindo a criação de 
uma nova ciência – a ciência da sobrevivência – baseada na aliança 
do saber biológico (bios) com os valores humanos (ética). Essa preocu-
pação da geração atual com a sobrevivência – explica o autor – é cau-
sada pela separação existente entre nossas duas principais culturas: a 
cultura científica e a cultura clássica (as humanidades). Infelizmente, 
as duas têm se desenvolvido em separado, deixando de se influenciar 
mutuamente. Torna-se imperioso e urgente estabelecer uma ponte ou 
aliança entre elas (uma bioética), pois o saber ou a sabedoria dessa 
aliança representará uma ponte rumo ao futuro.9

O futuro a que o autor se refere já chegou. Estamos vivendo 
a realidade nua e crua dessa dicotomia. O ser que chora é o mesmo 
que a medicina procura prolongar a vida a qualquer custo. Não há 
medicina, ou mesmo ciência, sem empatia. E, se houver, não serve 
à humanidade.

Ao mesmo tempo, a aliança entre essas duas asas de pro-
gresso, a ciência e o amor, promoverá avanços inestimáveis para o 
futuro da humanidade. Imaginamos que nossa raça poderá alcan-
çar mudanças significativas na qualidade de vida, bem como na 
dignificação da própria espécie.  



Diante do ser que chora, a técnica é fundamental para o alívio do sofri-
mento, mas ela é cruel se aquele que a aplica não amar. O amor verdadeiramente 
vivenciado na bioética resulta em uma bioética de “cuidados”.

Nessa linha de concepções, “cuidar” significa gostar de, ter um compromisso 
emocional com, e forte disposição para agir em benefício das pessoas com as quais se 
tem um relacionamento significativo. As regras universais kantianas, os cálculos im-
parciais do utilitarismo e os direitos individuais aqui são notavelmente desprezados.10 

Conforme refletimos, a bioética surgiu para ligar dois continentes separa-
dos por um abismo. Ela deve promover o equilíbrio entre as duas, manifestação 
necessária ao progresso. A própria caminhada evolutiva reclama ajustes que se 
apresentam inevitáveis para o alinhamento dos desequilíbrios.

A bioética é cadeira obrigatória nos variados cursos que tratam da saúde 
e do humano. Talvez nenhuma matéria tenha adquirido contornos tão multidis-
ciplinares como o da ética. Como bioética cabe avançar para as conotações inter, 
multi e transdisciplinares como disciplina, uma vez que se relaciona com filoso-
fia, psicologia, medicina, enfermagem, antropologia, sociologia, ciências políti-
cas, teologia, entre outros.

No entanto, a bioética também pode correr o risco de ser ensinada de ma-
neira teórica e formal nas academias. 

Qual seria o sentimento indispensável para o docente tratar dessa temática 
com maestria?

Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 13
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O Amor

Dizíamos que dever e virtude têm caminhos pró-
prios. Se por um lado a ética e a moral determinam o 
que está certo ou errado, as virtudes caminham fre-
quentemente sem se preocupar com isso. Quando nos 
referimos ao amor, então o tema torna-se ainda mais 
instigante.

Vamos a uma reflexão: 

A mãe joga-se na frente de um carro para salvar 
o seu filho.

O que a moveu? Ela agiu pela ética? Fez o que era 
certo?

Foi ela propriamente virtuosa? Qual terá sido a 
virtude que a moveu? Terá sido ela altruísta, misericor-
diosa ou mesmo caridosa?

No conceito de virtude veremos aspectos interes-
santes na etimologia da palavra. Em Torres Pastorino 
encontramos: 

VIRTUDE = do latim VIRTUS que, por sua vez de-
riva de VIR (homem, varão, o elemento forte). E VIR é 
proveniente de VIS, a “força”, que também dá viril, vio-
lência etc. Então, “virtude é a qualidade de quem tem 
força”, sobretudo moral.11

Nesse conceito, virtude é a qualidade de quem 
está se esforçando para ser bom, de quem está no cami-
nho, mas não ainda de quem já atingiu o alvo. Virtude 
é processo, caminhada. Amor é alvo, ponto de chegada.

Todos os grandes sábios e textos sagrados da hu-
manidade dizem que o amor está no princípio e no fim. 
Do amor viemos e para ele voltaremos.

Seria, então, o amor uma virtude?

Em Aristóteles pode-se encontrarem virtude, a 
ideia de uma disposição adquirida de fazer o bem. 

Nenhuma virtude é natural; logo, é 
preciso tornar-se virtuoso. É prati-
cando as ações justas que nos tor-
namos justos, praticando as ações 
moderadas que nos tornamos mo-
derados e praticando as ações cora-
josas que nos tornamos corajosos 12   

Aprende-se a caminhar, caminhando, e 
a amar, amando.

Mas voltemos ao exemplo da mãe que 
se jogou na frente do carro para salvar o seu 
filho. Após ter alcançado êxito no seu gesto, 
diante das pessoas que estariam observando 
da calçada, o que estas diriam?

- Que mãe bondosa! Corajosa! Arriscou 
sua vida para salvar seu filho!

O óbvio é que diriam simplesmente:

- Amor de mãe!

Uma mãe não precisa de bondade para 
salvar o seu filho, muito menos ainda de cora-
gem. Bondade e coragem são inegavelmente 
virtudes. Mas o que fez a mãe se jogar na fren-
te do carro foram virtudes? Ela teve tempo 
para escolher sua iniciativa, ou foi um impul-
so?

 Não foi a mente racional que moveu 
aquela mãe, foi o amor. O amor não pede es-
forço, ele simplesmente expressa-se. Nesse 
sentido ele está acima das virtudes, além de-
las, e é ele que as norteia.

“Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, 
lei divina, mediante a qual governa Deus os 
mundos. O amor é a lei de atração para os se-
res vivos e organizados. A atração é a lei de 
amor para a matéria inorgânica (São Vicente 
de Paulo. O Livro dos Espíritos, Lei de Justiça 
amor e Caridade, questão 888).
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Desde os minerais até o homem o amor está 
presente. É “Lei da Natureza” escrita por Deus, mais 
precisamente inscrita na “consciência”, conforme a 
Questão 621 de O Livro dos Espíritos:13

Mas devemos dizer também que virtu-
de e dever são duas coisas diferentes 
(o dever é uma coerção, a virtude, uma 
liberdade), ambas necessárias, claro, so-
lidárias uma da outra, evidentemente, 
mas antes complementares, até mesmo 
simétricas, do que semelhantes ou con-
fundidas... o dever é uma coerção (um 
“jugo”, diz Kant), o dever é uma triste-
za, ao passo que o amor é uma espon-
taneidade alegre. “O que fazemos por 
coerção”, escreve Kant, “não fazemos 
por amor.” Isso se inverte: o que faze-
mos por amor não fazemos por coerção, 
nem, portanto, por dever...  (Comte-S-
ponville, A. Pequeno Tratado das Grandes 
Virtudes. 1ª Ed., Ed. Martins Fontes, São 
Paulo, 2007, pg.240)

Que mãe alimenta o filho por dever? E 
há expressão mais atroz do que dever 
conjugal? Quando o amor existe, quan-

do o desejo existe, para que o dever?14

O Maior Amor do Mundo

Qual seria o modelo de amor que poderíamos 
tomar como o mais perfeito? 

- Amor de mãe! 

Novamente a resposta da maioria das pes-
soas. 

No entanto, não é o que Jesus responderia.13 
Ninguém tem maior amor do que este, de dar al-
guém a sua vida pelos seus amigos. (João 15. 13)

O amor de mãe é um amor condicionado. A 
mãe ama “seus filhos” e não os filhos de outras 
mães. Seria melhor dizer amor “da” mãe, ou seja, o 
amor da mãe pelo “seu filho”. Nisso não vai nenhu-
ma estranheza ou crítica. Nos animais, as fêmeas 
têm essa ligação com seus filhotes. É a lei bioló-
gica que segue a necessidade da perpetuação da 
espécie através dos instintos. No gênero humano 
os instintos devem se ampliar até o nível dos sen-
timentos. No caso das mães, o seguimento dá-se 
pelo caminho espontâneo da continuidade dos ins-
tintos. Também não precisa de métodos de ensino 
para ser aprendido. Vem de fábrica, é constitutivo, 
intrínseco. Quando este instinto de proteção não 
está presente, surgem comportamentos anômalos 
em casos específicos, significando que há perturba-
ção mental grave nessas mães.
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Mas na colocação do Cristo há um desafio maior. 

“Dar a sua vida pelos seus amigos.” 

Nessa atitude existe algo a mais. O sentimento 
envolvido vai além da consanguinidade, e a escolha 
desse gesto heroico obedece ao comando de um amor 
de maior nobreza. Quer nos parecer que Jesus estava 
se reportando, à sua época, ao que seus discípulos aca-
bariam fazendo mais tarde quando deram suas vidas 
por Ele nas arenas romanas. Porém o que valeu naquele 
tempo segue valendo para nossos dias. Seu ensinamen-
to é para todos os tempos.

Trata-se do amor incondicional, aquele que não 
impõe condições, não espera retribuições ou recíprocas 
de pagamento. É o amor que dá e não espera nada em 
troca. Não obedece ao impulso dos instintos, que, em 
última análise, é uma forma de imposição determinada 
pela natureza. 

No amor incondicional existe a plena manifesta-
ção da consciência. 

O indivíduo supera seus interesses imediatos, 
sacrificando-os muitas vezes, para atender um chama-
mento de natureza grandiosa, tal qual é o amor. É um 
apelo interior de tal expressão que todas as outras mo-
tivações, ou razões, perdem o sentido. Ultrapassa até 
mesmo a determinação do seu instinto de conservação 
que fala permanente dentro dele pelo impositivo das 
leis biológicas naturais. Escolhe trocar sua vida pela do 
amigo. A palavra-chave é “escolha”. Significa uma op-
ção consciente, que nasce de uma determinação espon-
tânea e voluntária do ser que ensaia voos mais altos 
nas suas possibilidades humanas.

Na assertiva de Jesus, a de “dar a sua vida pelos 
seus amigos”, podemos transpor para mais amplos en-
tendimentos.

Pode-se dar a vida por um amigo, mas 
também se pode dar “a vida”, no sentido de 
entrega emocional, a um ideal, uma profis-
são, como, por exemplo, o de ser um bom 
professor e dar o melhor de si para seus 
“amigos-alunos”. Para ser demonstrado o 
amor não é necessário o sacrifício da pró-
pria vida, mas a entrega pessoal pelos ideais 
escolhidos. 
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Amor significa “não morte”, 
como já vimos. Então, exercer uma pro-
fissão com amor significa estar “vivo” 
nesse exercício esplêndido. Significa 
o pleno vigor na alegria de ensinar e 
exercer a sua profissão.

Que outro bom motivo poderia 
ter uma pessoa para ser professor, se 
não o seu ideal, seu amor pela escolha 
profissional que fez? 

O salário? Bem... Não é minha 
intenção transformar esse capítulo em 
comédia. 

Então, o que estará movendo a 
escolha de uma pessoa pela docência? 

É o amor.

Pode o indivíduo não se dar 
conta do que o moveu na sua esco-
lha profissional. Mas, particularmente 
dos professores, pelo menos em nosso 
país, foi o amor desde o início. 

É o maior amor do mundo. Aque-
le que a pessoa se doa naquilo que tem 
de melhor. 

“Ninguém tem maior amor do que 
este, de dar alguém a sua vida pelos seus 
amigos.”

Qual será a compensação?

O amor não busca outro 
motivo além de si mes-
mo e nenhum resultado; 
ele é o seu próprio resul-
tado, sua própria alegria. 
Eu amo porque eu amo; 
eu amo para que eu pos-
sa amar. - São Bernardo 
–15



O único título que Jesus não rejeitou foi o de Mestre. Sua 
tarefa foi ensinar a vida toda. Sua vida foi o pleno exercício do 
amor. 

Quem trabalha abastecido pelo amor faz do trabalho bem 
mais do que um meio de vida, de sustento financeiro, escolhe 
trabalhar na formação da ciência e de consciências. Através dis-
so nutre-se do que faz, além de deixar um legado mais signifi-
cativo do que apenas conhecimento.

A APRENDIZAGEM UNIVERSITÁRIA

Quando o estudante escolhe um curso superior, ele ainda não tem certeza de 
sua escolha, mesmo que pense saber. A certeza virá no decorrer da sua experiência 
nos estudos, na confirmação de suas expectativas. Estará cursando matérias que 
apresentarão conteúdos novos, inesperados. Alguns destes serão uma “surpresa 
positiva”, porém outros serão absolutamente frustrantes. Um curso superior como 
medicina, por exemplo, apresenta um universo de informações e desafios. Matérias 
com extenso conteúdo onde a teoria exigirá competência, uma vez que o objeto do 
estudo será o ser humano.
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O início da formação acadêmica é decisivo 
para o êxito final. Começar bem é fundamental, 
pois as expectativas maiores estarão depositadas 
nesse momento. 

Enquanto aprende conteúdos, absorve exem-
plos. O aprendizado se dá naquilo que ouve, mas, 
sobretudo, naquilo que vê e sente.

Existem aulas imperdíveis, professores com 
aulas imperdíveis. No entanto, existem aquelas em 
que o aluno sente que aproveita mais se “ficar es-
tudando em casa”. Ou seja, o estudo em sala dado 
por aquele determinado professor é muito ente-
diante.

O amor como forma de aprendizagem univer-
sitária é muito mais importante do que podemos 
imaginar. Possivelmente seja a forma de aprendi-
zagem universitária em sua excelência. Sem amor 
não há aprendizado, apenas absorção relativa de 
conteúdo. 

Talvez por isso estejamos vivendo uma época 
de exigências cada vez maiores de especializações. 

Um dos motivos pelos quais se faz necessária 
uma especialização é a insegurança. Quanto maior 
o universo de estudo, tanto maior o temor pelo 
fracasso. Termina-se um curso e o sentimento é de 
despreparo. Inicia-se a especialização, restringe-se 
o campo de atuação, avança-se para a superespe-
cialização e talvez, ao final, o aluno esteja mais 

confiante para exercer sua missão.

Será que as especialidades servem ape-
nas ao estudo mais aprofundado de uma 

área? Imaginamos que não. Servem, so-
bretudo, para oferecer confiança no 

desempenho profissional. O proble-
ma é que, quanto mais especializa-
ção, maior a fragmentação, menor 
a visão do todo e maior o risco de 
desconexão com a pessoa. O pro-
blema não é a especialidade, mas 
o especialista. Na especialidade há 

o aprofundamento do estudo em 
determinado campo, mas o especia-

lista deve ter o compromisso de não 

perder contato com o todo de sua profissão.

O técnico estuda para entender o corpo, num 
exemplo, mas se especializa em membros, depois 
apenas em mãos e, por fim, em unhas. Sabe tudo 
sobre unhas, mas o que se esqueceu é que aquela 
unha está numa mão, que está num braço ou per-
na, que está num corpo, que é de uma pessoa que 
chora, ri e que sente dor.

Observamos que alunos já começam seus 
cursos pensando em qual especialidade farão de-
pois de se formar. Alguns desenvolvem angústia 
quando não conseguem saber no que se especia-
lizarão ao final do seu curso. Em nossos dias, um 
curso superior é apenas mero degrau diante de 
uma escadaria montada em cima de exigências in-
sanas. O estúpido de tudo isso é que essa escadaria 
não leva a lugar nenhum, ou seja, “você nunca está 
pronto o suficiente”. Não basta ser apenas médico, 
advogado ou professor, por exemplo.

Médico de quê? Professor de quê? Advogado 
de que área?

Não estamos falando contra as especializa-
ções, mas fazendo uma crítica ao modelo da in-
suficiência, ou seja, insufi = abaixo da, ciência = 
conhecimento. Abaixo da ciência, abaixo do conhe-
cimento.  

Qual a matéria-prima que poderia fazer a di-
ferença nas formações?

O amor.

Acreditamos firmemente que docentes que 
amam ensinar geram alunos que amam aprender 
e que amarão trabalhar em suas profissões. Esse 
amor do qual falamos é gerador de autoconfiança. 
Não é apenas o conhecimento que habilita, mas 
principalmente como este é adquirido.
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O amor é gerador de autoestima. 

O futuro profissional habilita-se no transcur-
so de sua formação permeado pelos exemplos vi-
vos de seus mestres. Serão reprodutores, por sua 
vez, desses exemplos inesquecíveis.

O Dr. Décio Iandoli Júnior escreveu uma obra 
referencial, Ser Médico e Ser Humano. Dentre inúme-
ras lições que seu livro nos traz, destacamos uma. 
Diz o autor, em dado momento:

“Hoje me orgulho em dizer que tenho pa-
cientes que pedem para ver as fotos dos 
meus filhos, que sabem o dia do meu ani-
versário e me levam um bolo no consultó-
rio para comemorar, que me ligam para 
dizer que nasceu um neto ou que consegui-
ram tal emprego, pacientes que me fazem 
chorar quando se vão, não de tristeza ou 
de frustração, mas de saudades.”16

O docente, em qualquer nível que labute, 
encaixa-se perfeitamente nessa perspectiva de ser 
humano. A saudade é um sentimento desejável, 
não só na relação do paciente com seu médico, mas 
em especial do aluno na relação com seu professor.

Na conceituação de Universidade está implí-
cita a ideia de local formador de “seres humanos 
em sua integralidade”. É o ambiente perfeito para a 
lapidação do caráter como um todo, onde se forjam 
as virtudes aliadas às habilidades e não apenas o 
local onde acontecem treinamentos técnicos, com 
marcantes e, cada vez mais, crescentes expectati-
vas de mercado e enaltecidas considerações para 
o ego.

O amor não apenas é bem-vindo à universi-
dade, ele é indispensável e urgente.

Mestres e aprendizes em salas de aula neces-
sitam compartilhar o amor genuíno, a pari e passu 
com os conhecimentos e práticas profissionais, ge-
rando um ambiente fraterno e atrativo.

A construção de um novo mundo e uma nova 
sociedade passa pela educação, sem dúvida, e esta 
necessita da seiva alimentadora do amor.
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Agita-se e sofre a multidão contrita

Que, distante do divino aprisco,

Tudo lhe é cruel, doloroso e triste,

Mas o Pai Supremo, que por todos vela,

Dela apiedou-se e enviou-lhe a Luz,

Na presença doce e terna de Jesus!

Seu amor divino a todos alcançava,

Pela palavra, gesto ou olhar.

Vinha amparar, curar e consolar,

Levando às almas que sofriam

Um brilho de esperança que surgia,

Das bem-aventuranças que ele lhes trazia!

Porém, passam séculos e, novamente,

Eis a Terra envolta nas sombras que retornam...

Onde está à lúcida Fé e a fortaleza d’Alma?

NA PRESENÇA
DO CONSOLADOR

Aquelas que brotaram dos cristãos primeiros,

Audazes, pisando a infame arena,

Mas cercados de Luz e marchando para a Glória?

Entretanto, um dia, tal como Jesus predisse,

Chegaria o tempo do Espírito da Verdade

Vir à Terra para lembrar aos homens,

Além do que já estava esquecido,

Tantas coisas mais, que na época não podia,

Ensinaria agora o Consolador Prometido!

Uniu Ciência à Fé, num elo indissolúvel,

Filosofia, a Luz da Razão esclarecida!

Tudo ouviu Kardec e, Missão cumprida!

Em tríplice aspecto o Cristianismo revivia,

Relembrando ao mundo a religião do Pai Supremo!

Amor! Sempre o Amor primeiro!

LM/1987

MENSAGEM
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Nos tempos atuais, onde vivemos o esmorecer dos valores, o enfraqueci-
mento da ética e a relativização da justiça, onde todos estão mergulhados em 
uma dia a dia estafante que separa as criaturas humanas em seus relaciona-
mentos e esvazia os corações, surge a pungente questão de como conciliar a 
vida profissional na área jurídica com o conhecimento espírita. 

A enxurrada de processos que chega diariamente ao Judiciário gera o 
fenômeno da despersonalização das criaturas humanas, em que as partes se 
tornam apenas números e nomes em capas de processos, fazendo-nos esque-
cer de que ali pulsam vidas que anseiam pela pacificação de seus conflitos 
interiores. 

O compromisso do 
operador do Direito 

Espírita
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O dia a dia nos faz esquecer que cada proces-
so é a exteriorização de um conflito entre pelo me-
nos dois indivíduos – que como espíritas sabemos 
se tratarem de Espíritos em processo de evolução –
cuja paz se perdeu e que anseiam pela recuperação 
dessa serenidade e estabilidade espiritual perdida. 

O lidador do Direito tem, pois, um papel de 
fundamental importância na construção da paz nos 
corações humanos, não importando sua religião ou 
crença. Mas quando esse operador do Direito tem 
seu raciocínio e seu coração bafejados pelo conhe-
cimento da Doutrina Espírita tal responsabilidade 
assume especiais feições, ainda mais marcantes.

Conciliar o conhecimento espírita com a ex-
periência profissional jurídica certamente deve ser 
o grande objetivo que deve ter todo o Espírito reen-
carnado, portador de uma ficha de trabalho na sea-
ra jurídica e que tenha sido iluminado pelas luzes 
da Doutrina Espírita. 

Afigura-se inadmissível, perante as leis divi-
nas, que essa criatura não procure se diferenciar, 
em nada, no seu agir profissional daqueles que ain-
da não possuem o conhecimento da imortalidade 
do Espírito (embora isso ocorra ainda em grande 
parte dos casos). Recordamos aqui a pergunta de 
permanente atualidade que o Cristo segue nos diri-
gindo até os dias de hoje: “Que fazeis de especial?”. 



Para obter os objetivos que competem ao 
operador do Direito Espírita, é, no entanto, impor-
tante buscar forças interiores para a sua autotrans-
formação, buscando aplicar as lições do Evangelho 
e da Doutrina, em todas as situações com que se 
deparar, em sua prática profissional. Tal postura 
nem sempre é fácil, pois exige renúncias e, muitas 
vezes, não é o que as pessoas que nos cercam, em 
especial na esfera profissional jurídica, esperam de 
nós enquanto operadores da Justiça. 

Mesmo assim, busquemos observar sempre 
as possibilidades de ação que se colocam diante 
de nós. O Direito, as leis, somente são invocados 
quando as pessoas já viram falir todas as possibili-
dades de conciliação pessoal entre si. Não podemos 
nos esquecer de que, nos processos pulsam vidas 
e não apenas números ou nomes despersonaliza-
dos e “coisificados”. Além de meras estatísticas, ali 
há histórias, pulsam sentimentos, dores emanadas 
de Espíritos reencarnados que merecem atenção e 
consideração especial. 

O lidador do Direito que esteja bafejado pe-
las luzes da Doutrina Espírita terá sempre, em cada 
momento, oportunidades ímpares de sublimar sua 
atuação profissional, agindo de acordo com os pos-
tulados espíritas.

Nessa linha de raciocínio, alguém por certo 
perguntará: “Como atuar, eticamente, num mundo 
com valores aéticos?”. Este nos parece ser um falso 
dilema. O mundo nada mais é do que o conjunto de 
todos os Espíritos aqui encarnados e, se hoje ele se 
constitui numa (apenas aparente) maioria de cria-
turas antiéticas, tal se dá, justamente, pela timidez 
dos éticos, dos justos, que não se apresentam exi-
bindo seu viver ético ostensivamente. 

Allan Kardec já frisava a assertiva dos Espíri-
tos no sentido de que o mundo apenas parece do-
minado pelos maus, mas isso se dá justamente pela 
timidez dos bons e que cabe a estes transformarem 
o mundo em um local melhor. Assim, o compromis-
so de todo espírita é justamente viver de maneira 
ética, a fim de construir um mundo renovado pelos 
preceitos cristãos. Quando falamos de um espírita 
que labuta no campo do Direito, tal compromisso é 
ainda mais relevante.

O Direito, sendo por natureza um instrumen-
to de pacificação das criaturas, é excelente ferra-
menta de construção da paz no mundo. Quando tal 
instrumento é posto nas mãos de lidadores capa-
citados com o conhecimento espírita, potencializa 
seu poder de construção da paz.

Tudo tem o seu tempo, e este é o tempo dos 
espíritas que militam nas tarefas jurídicas se or-
ganizarem, para auxiliarem aos espíritas e suas 
instituições a melhor se adequarem aos novos mo-
mentos em que chegam novos regramentos legais 
da prática religiosa e caritativa. Igualmente, é um 
tempo em que grandes questões jurídicas vêm à 
apreciação de nossos tribunais. Em todas essas dis-
cussões o Espiritismo tem importante contribuição 
a dar. E é nesse contexto que surgem as associações 
jurídico-espíritas, com representações estaduais 
(dentre elas a pioneira de todas, a AJE-RS, surgida 
em 19 de janeiro de 2001) e capitaneadas nacional-
mente pela AJE-Brasil.

Ao mesmo tempo, esses mesmos espíritas 
precisam semear a espiritualidade nos ambientes e 
nos corações ligados ao Direito, independentemen-
te de sua crença. São muitos aqueles que, sequiosos 
de paz e sentido, buscam respostas que a Doutri-
na Espírita pode certamente oferecer. E para esses 
companheiros os espíritas operadores do Direito 
serão sempre o “próximo mais próximo”. 

As tarefas são muitas, grandes são os desa-
fios. Por conta disso, precisaremos mais do que 
nunca do apoio do máximo de corações dispostos 
ao trabalho na seara jurídico-espírita. 

A seara é grande e, como dizem os Espíritos, 
“o arado está pronto e a terra espera, arai!”. Esse é 
o convite que a Espiritualidade destina a todos nós. 
Cumpre a nós dimensionarmos a responsabilidade 
e o dever que nos compete nos dias atuais.
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Décio Iandoli Junior
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Associação Médico Espírita da Baixada Santista - SP

A noção de que o homem é composto por seu 
corpo e sua alma é muito antiga, bem mais antiga 
que a ciência organizada e estabelecida, que tem 
nos trazido tanto progresso.

Tal qual a crença intrínseca da existência 
da alma, temos a ideia de que esta é imortal, 

ou seja, que esta associação entre corpo e 
alma é temporária, assim como o corpo, 

mas que a alma é eterna e indestrutí-
vel.

Este pensamento sofreu 
forte abalo na medida em que, 

a partir do século XVIII, com 
a dissociação entre ciência e 
religião, a primeira, livre dos 
dogmas religiosos, deslan-
chou de forma espantosa, 
enquanto a segunda pas-
sou a patinar em conceitos 

que foram se tornando 
cada vez mais frágeis, 

frente às evidências trazidas pelas pesquisas e os 
avanços científicos. Este movimento levou à ideia 
de que a parte que ficou a cargo da religião, ou 
seja, o espírito, era falsa, uma ilusão, enquanto a 
ciência que se ocupou da matéria (o corpo) trazia 
toda e absoluta verdade.

Da alma ao
corpo físico

“O que é ciência senão pura religião, procurando por toda a 
parte os verdadeiros mandamentos?”
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O que parecia improvável, entretanto, está se 
dando nos dias de hoje: o avanço do conhecimen-
to tecnológico e o afã de buscar as respostas para 
todas as perguntas, característica natural da ciên-
cia, nos trouxe à curiosa posição de ter que admi-
tir, como hipótese científica válida, a existência do 
“imaterial”, a concepção de uma porção não física 
dos seres e, consequentemente, apesar de toda a 
resistência que ainda se vê, ter de admitir a exis-
tência “daquela” alma que havia sido orgulhosa-
mente negada pelos cientistas.

Entretanto, a ciência crê na medida das evi-
dências que demonstra, e, assim, a hipótese, cada 
vez mais aceita entre os cientistas, de que a alma 
existe surge por uma necessidade teórica de esta-
belecer um “metassistema”, ou seja, um “campo 
organizacional”, uma “inteligência intencional”, 
ou, para ser mais breve e objetivo, uma alma.

Diante dessa perspectiva, faz-se mister le-
vantar a seguinte pergunta:

- Se existe, finalmente, corpo e alma, como se 
relacionam?

É aí que fica mais interessante a abordagem 
dessa minoria criativa que tem a coragem de ousar 
a construção de teorias que, ao mesmo tempo em 
que constroem um conceito racional e sólido para 
o entendimento dessas estruturas transdimensio-
nais que conectariam o corpo à alma, vai trazendo 
preciosas respostas a muitas das perguntas que o 
paradigma materialista não foi capaz, sequer, de 
gerar uma hipótese, como é o caso da explicação 
para como o cérebro pode manifestar criatividade, 
inventividade, genialidade e tantas outras carac-
terísticas que são marcantes na espécie humana 
e que, nem de perto, nem de longe, encontraram 
qualquer explicação plausível diante do cérebro, 
seus neurônios, sinapses e neurotransmissores.

Este é o momento do estabelecimento do que 
chamamos de fisiologia transdimensional, que pre-
tende explicar quais são e como funcionam essas 

prováveis estruturas de conexão entre o corpo e a 
alma, ressuscitando e incorporando teorias e co-
nhecimentos milenares até então menosprezados.

Os mais apressados já diriam que não exis-
tem bases científicas para a aceitação da alma 
como verdade científica e que isso é uma bobagem, 
entretanto, para o mais atento e para aquele que, 
sinceramente, quer saber a quantas andam as pes-
quisas na área, vai se surpreender com a enorme 
quantidade de conhecimentos, teorias e evidências 
que nos aproximam do paradigma espiritualista de 
maneira muito mais consistente e racional, fren-
te às enormes e intransponíveis lacunas deixadas 
pelo paradigma materialista.

Da alma ao corpo físico é o caminho que se 
apresenta diante de nós, a fim de ser desvendado, 
revelando seus segredos como fizemos com o corpo 
biológico, vislumbrando uma nova fronteira a ser 
estudada e entendida.

Tivemos a petulância de escrever uma obra 
que tenta reunir, dentro de uma visão panorâmi-
ca, os caminhos que a ciência e a filosofia têm tra-
çado na direção de desvendar esses segredos da 
transdimensionalidade, e que será publicado com 
o selo AME-Brasil Editora em associação com a 
Folha Espírita. Com ele, esperamos trazer alguma 
contribuição, mesmo que inicial e incompleta, para 
o entendimento dessas questões e funções que ain-
da são um mistério para nós, seres humanos, pois 
trazemos, atreladas às pesquisas científicas e evi-
dências levantadas pela experimentação científica, 
as direções apontadas pelo Espiritismo, dentro do 
precioso conteúdo das obras de Allan Kardec e Chi-
co Xavier.
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PRERROGATIVA
DA VIDA

Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes 
uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: Deixa-
me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? 
Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como 
podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. (S. MATEUS, 7:3-5.)



O homem, como ser histórico, passa por um 
processo de aprendizado e transformação, posto 
que em várias épocas lhe foi dada a oportunidade 
de reflexão: na Grécia com os filósofos; através dos 
ensinamentos de Moisés; a vinda do Cristo - o cris-
tianismo; a reforma luterana; a revolução francesa, 
as grandes guerras e outros. Nesses fatos históri-
cos, sempre existiu um chamamento ao indivíduo 
para o reconhecimento de si mesmo e respeito ao 
outro, o que redundou na organização dos direitos 
humanos. No entanto, em pleno terceiro milênio, 
em que paira um apelo coletivo sobre a responsa-
bilidade com o planeta e, por consequência com a 
vida, a humanidade ainda discute sobre aprovação 
do aborto. Questionar se deve ou não tirar a vida de 
alguém é desdenhar das conquistas alcançadas ao 
longo dos séculos.

A Doutrina Espírita tem na imortalidade da 
alma e na reencarnação a sustentação ao respeito 
à vida. Estes dois princípios afirmam que os Espí-
ritos são almas encarnadas em corpos, que através 
da reencarnação passam pelas experiências neces-
sárias para o aperfeiçoamento, sejam elas boas ou 
ruins, de acordo, com a necessidade de aprendiza-
do do Espírito, junto à família, que não está isenta 
das provações.

Entretanto, para a sociedade materialista 
e distanciada da divindade, o que prepondera é a 
imediata satisfação da mãe. Desconhecedora dos 
seus comprometimentos espirituais com o ser em 
formação, deseja expurgá-lo, em uma tentativa de 
aliviar o seu sofrimento, em detrimento do Espíri-
to, que necessita reencarnar nestas condições. 

A Dra. Marlene Nobre, presidente das asso-
ciações médico-espíritas Internacional e do Brasil, 
nos diz que é infundado o argumento utilizado em 
defesa do aborto dos anencefálos. De que o feto, por 
não ter cérebro, não teria um Espírito ligado a ele.
Diz ela: Este argumento, porém, não tem o respaldo da 

embriologia. Durante a sua formação, o feto anencéfa-
lo pode ter, por distúrbios ou falhas do sistema vascu-
lar, a paralisação do desenvolvimento do Sistema Ner-
voso Central em pontos distintos. Assim, pode ter um 
único hemisfério cerebral, não ter nenhum, mas, sem 
dúvida, terá o diencéfalo ou as estruturas reptilianas 
responsáveis pelas funções primitivas e inconscientes. 
Tanto é verdade que o anencéfalo tem todas as ativi-
dades instintivas básicas preservadas, como o pulsar 
do coração e a possibilidade de expandir os pulmões, 
nos movimentos respiratórios normais. Não se pode 
dizer, portanto, que ele não tem cérebro, nem tampou-
co que morre ou para de respirar ao nascer. Há inúme-
ros anencéfalos que persistem vivos por horas ou dias, 
após o nascimento, mesmo desconectados do cordão 
umbilical, justamente porque possuem o cérebro pri-
mitivo, responsável pelas funções básicas instintivas.

Se somos Espíritas, a explicação para os fetos 
anencéfalos é muito mais lógica e racional. Não po-
demos nos esquecer de que só o Espírito tem capaci-
dade de agregar matéria. Se não tivesse um Espírito 
no comando, o anencéfalo não poderia formar os seus 
próprios órgãos - e o fazem a tal ponto que eles são co-
gitados para transplantes -, não cumpriria o seu meta-
bolismo basal e não teria preservadas as suas funções 
vitais. O Espírito expressa-se através do perispírito ou 
do corpo espiritual, e este, por sua vez, modela o corpo 
físico. Se há erros ou deficiências na modelagem, isso 
significa que o Espírito deformou o seu períspirito por 
problemas cármicos ou faltas cometidas em outras vi-
das. Assim como podem ocorrer deficiências nos mais 
variados órgãos, a questão não é diferente em relação 
ao cérebro. Na questão 344, eles afirmam que a união 
da alma com o corpo dá-se no momento da concepção; 
um pouco mais adiante, na de nº 356, advertem que 
há corpos para os quais nenhum Espírito está destina-
do, explicando que isso acontece como prova para os 
pais. E ainda no desdobramento desta questão, enfa-
tizam que a criança somente será um ser humano se 
tiver um espírito encarnado. Se juntarmos todas essas 
respostas, concluiremos que os corpos para os quais 
poderíamos afirmar que nenhum Espírito estaria des-
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tinado seriam os dos fetos teratológicos, monstruosos, 
que não têm nenhuma aparência humana, nem ór-
gãos em funcionamento. Como vimos, nada disso se 
aplica ao anencéfalo, porque o Espírito comanda, ain-
da que precariamente, um organismo vivo. No caso do 
anencéfalo, o períspirito está lesado, principalmente, 
em seu chacra ou centro de força cerebral que é respon-
sável pela percepção (visão, audição, tato etc.), pela 
inteligência (palavra, cultura, arte, saber), e atua no 
córtex. O Espírito com este tipo de má-formação errou, 
portanto, na aplicação da inteligência e da percepção.

Após o exposto, permanece claro que a pre-
servação da vida vem ao encontro dos ensinamen-
tos de Jesus, que nos assevera em Mateus 7:3-5: 
“Como é que vedes um argueiro no olho do vos-
so irmão, quando não vedes uma trave no vosso 
olho?”. Onde o Evangelho Segundo Espiritismo, 
nos esclarece que a humanidade insensata busca 
no outro o mal, antes de ver o mal que está em si 
mesmo. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que 
o homem pudesse ver seu interior num espelho, 
pudesse, de certo modo, transportar-se para fora 
de si próprio, considerar-se como outra pessoa e 
perguntar: Que pensaria eu, se visse alguém fazer 
o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que 
induz o homem a dissimular, para si mesmo, os 
seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Seme-
lhante insensatez é essencialmente contrária à ca-
ridade, porquanto a verdadeira caridade é modes-
ta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um 
contrassenso, visto que esses dois sentimentos se 
neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá 
um homem, bastante presunçoso para acreditar na 
importância da sua personalidade e na supremacia 
das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo ab-
negação bastante para fazer ressaltar em outrem 
o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exal-
çaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos 

vícios, o orgulho é também a negação de muitas 
virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de 
quase todas as ações humanas. Essa a razão por 
que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como 
principal obstáculo ao progresso.

Neste mesmo evangelho, existem as respos-
tas para as misérias humanas, onde o indivíduo 
encontra suporte para as suas provações, sem a 
necessidade de aniquilar o outro para o seu aper-
feiçoamento moral. A maior prova do amor divino 
é dar uma nova oportunidade reencarnatória, pois 
a existência terrena oportuniza experiências neces-
sárias para o aprendizado.

Os direitos humanos não devem ser visto 
apenas como inibidor de guerras, como algo dis-
tanciado das pessoas. Mas como parte do cotidia-
no, considerando que todos são iguais diante das 
leis naturais, as de Deus. Posto isso, cabe salientar 
o direito a vida. 

Jesus convida ao amor: Ama ao teu próximo, 
como a ti mesmo. Quando a criatura se ama, apren-
de a amar o outro, posto que o reconhece como 
alguém igual a si. Desenvolvendo a percepção do 
todo e, por consequência, respeitando os direitos 
individuais dos outros, que são interligados aos 
seus.

O terceiro milênio é o convite a nos sobre-
pormos aos comportamentos preconceituosos, 
sairmos da mesmice e fazermos a diferença. Tirar 
a oportunidade de os anencefálos reencarnarem 
é voltarmos aos tempos do holocausto, decidindo 
quem deve viver, buscando a raça pura. Os tempos 
são de solidariedade, de esperança e consolo, e nin-
guém que suja as mãos com o sangue de seu irmão 
consegue consolo. 

Corpos perfeitos não equivalem a perfeição 
moral. A anencefalia de hoje nada mais é que os de-
feitos morais de ontem. Portanto, ter cérebro para 
premeditar e impedir o processo evolutivo dos Es-
píritos é construir anencéfalos, pelas leis da reen-
carnação. Portanto, tirar a trave do olho é o único 
caminho para a prerrogativa da vida.
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A “cegueira” humana e
O Evangelho Segundo

o Espiritismo
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Estamos na França, século XIX. Paris desperta em sua movi-
mentação corriqueira e as pessoas se deslocam no atendimento de 
seus afazeres habituais. A data é dia 29 de abril de 1864, um dia co-
mum para a maioria de seus moradores, mas de grande relevância 
sob a ótica espiritual, pois nesta data é lançado O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, inicialmente com o título de Imitação do Evangelho 
segundo o Espiritismo. 

Kardec, com sua profunda visão de futuro e clareza de enten-
dimento, focaliza seu trabalho na essência e na universalidade do 
Evangelho, detendo-se no ensino moral: 

“Diante desse código divino, a própria incredulidade se cur-
va. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, 
a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais di-
ferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto 
de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas 
pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, en-
contrado nele a sua própria condenação, porque a maioria 
delas se apegaram mais à parte mística do que à parte mo-
ral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em 
particular, é uma regra de conduta, que abrange todas as 
circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de to-
das as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, 
por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a 
conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. 
É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra.”(1)

Estava iniciada a mais importante tarefa da Doutrina Espírita. 
Cumprindo as promessas do Cristo, o Espiritismo é o Consolador 
Prometido revivendo, em seu aspecto religioso, o Cristianismo em 
sua feição mais clara e simples, para que Jesus seja compreendido 
na essência de seus ensinamentos e exemplos.

O Evangelho Segundo o Espiritismo retoma as lições morais do 
Cristo facilitando seu entendimento através das explicações dadas 
pelos Espíritos. As Suas parábolas, antes veladas ou muitas vezes 
entendidas de forma literal, são compreendidas em sua essência.

Gilson Luis Roberto
Médico homeopata, especialista em Psicologia Analítica Junguiana, Vice-Presidente do Hospital Espírita de 

Porto Alegre, Presidente da Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul, Presidente da Sociedade Espírita 
Amor do Mestre Jesus, Coordenador e Professor de Especialização em Medicina e Espiritualidade

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.”
José Saramago
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Para termos uma idéia da importância fundamental de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo na Codificação Kardequiana, 
transcrevemos aqui algumas mensagens referentes ao assunto.  

Em 9 de agosto de 1863, através do médium Sr. D´A..., Kar-
dec recebe a seguinte orientação sobre a elaboração dessa obra: 

Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois 
que explanas questões capitais, e não só o mundo re-
ligioso encontrará nele as máximas que lhe são neces-
sárias, como também a vida prática das nações haurirá 
dele instruções excelentes. (…)

Aproxima-se a hora em que te será necessário apresen-
tar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se 
encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. 
Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da Terra, 
terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição 
verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeira-
mente divina e humana. (…)(2)

Quando da divulgação do seu lançamento, Kardec assim se 
refere:

Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos haurir 
os meios de conformar com a moral do Cristo o respec-
tivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes 
concernem de modo especial. Graças às relações estabe-
lecidas, doravante e permanentemente, entre os homens 
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e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas 
as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá inces-
santemente impelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As 
instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que 
vêm esclarecer os homens e convidá-los à imitação do Evangelho. (3)

E Ismael, preposto de Jesus junto à pátria brasileira, em uma de suas mensagens 
no “Grupo Confúcio”, através do médium Frederico Júnior, alerta:

“O Brasil tem a missão de Cristianizar. É a terra da Promissão. A Terra de todos. A 
Terra de fraternidade. A Terra de Jesus. A Terra do Evangelho.

Na Era Nova e próxima abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Cum-
pre ao que ouve os arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade 
para o preparo da Nova Era, reconhecer em Jesus o Chefe Espiritual. (…)

A Missão dos Espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho. Os que quiserem bem cum-
prir o dever, a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo 
deste Pálio Trinitário: Deus, Cristo e Caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei 
eu, ISMAEL.”(4) 

Chico Xavier, quando perguntado “Qual a importância do Evangelho de Jesus para a 
Humanidade?”, respondeu: “Creio que a importância do Evangelho de Jesus, em nossa evo-
lução espiritual, é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física.” (5)

Derivada do grego “euaggélion”, o Evangelho significa “boa nova”. É a boa notí-
cia trazida por Cristo aos corações humanos sobre o “Reino de Deus” e sua edificação 
em nossas vidas.
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Imaginemos uma longa viagem a ser feita 
com incalculáveis caminhos e encruzilhadas a se-
rem defrontadas, além de inúmeros perigos e di-
ficuldades. Sem saber a extensão das surpresas a 
serem enfrentadas, cada escolha representa delica-
da e importante decisão para o futuro de sua vida e 
de sua felicidade. Inseguro perante a extensa cami-
nhada, alguém deposita em tuas mãos um precioso 
mapa orientando o caminho mais reto e seguro a 
ser feito. O mapa possibilita um olhar de cima, am-
pliando a sua visão da realidade, trazendo clareza e 
favorecendo as melhores estratégias para superar 
os percalços da jornada. Diríamos que esse mapa é 
de grande valor, sendo imprescindível para as nos-
sas vidas. 

O Evangelho representa esse valioso mapa 
em nossa jornada encarnatória. As suas lições, ba-
seadas nos exemplos e lições do Cristo, concedem 
direcionamento, oferecendo uma base segura para 
que façamos as melhores escolhas no decorrer das 
nossas vidas. 

Ele é o mais elevado código de conduta e o 
mais seguro roteiro para a humanidade alcançar a 
paz e o progresso espiritual. A sua vivência trans-
formaria o mundo num local de profunda harmo-
nia e extrema prosperidade.   

No entanto, embora disponível e de fácil al-
cance, a grande maioria da humanidade acaba não 
se apropriando desse recurso.

Embora não se consiga abarcar toda a rele-
vância do Evangelho em nossas vidas, o fato é que 
Ele ainda permanece desconhecido em sua profun-
didade.

A que justificar tal atitude? O diagnóstico, 
não é difícil, basta lançarmos um olhar reflexivo 
sobre a humanidade para concluirmos que ela per-
manece presa a uma renitente cegueira. Cegueira 
essa consequente da nossa imaturidade e de apego 
material.

Essa patologia da alma não permite que per-
cebamos a beleza e a magia do Evangelho, impe-
dindo que nos aprofundemos em suas águas pro-
fundas, permanecendo em sua superfície.

Isso denota a Sabedoria Divina, que só permi-
te que enxerguemos aquilo que a nossa capacidade 
evolutiva permite abarcar. Nem mais, nem menos. 

A vinda do Cristo ao planeta assinalou 
o maior acontecimento para a coletividade 
humana. O Evangelho representa a ponte de 
união entre o Céu e a Terra, para que, através 
da assimilação de sua mensagem, o homem al-
cançasse a sua ascensão espiritual. No entanto, 
junto às lições santificantes do Cristo surgiram 
a falsidade e a má-fé, desvirtuando todos os 
seus princípios para satisfazer as conveniên-
cias dos poderes políticos do mundo, atenden-
do aos apelos da ignorância, do egoísmo e do 
orgulho.

Embora os esforços dos emissários e dis-
cípulos enviados pelo Divino Mestre, as criatu-
ras permaneceram afastadas do seu ideal san-
tificante, perpetrando verdadeiros absurdos 
em nome da religião.

A realidade é que a civilização ocidental 
não chegou a se cristianizar.

O materialismo continua predominando 
e obscurecendo nossos sentidos, limitando a 
nossa visão de mundo e de homem. A humani-
dade ainda permanece em seu estágio infantil, 
presa à superficialidade da vida. 

Vivemos um momento decisivo e é che-
gado o tempo de um reajustamento de todos 
os valores humanos. 

Compete ao Espiritismo ajudar a reorga-
nizar o edifício desmoronado da crença, recon-
duzindo a civilização às suas profundas bases 
religiosas, encaminhando os corações ao Evan-
gelho.
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Essa capacidade de entendimento indepen-
de da cultura do mundo ou mesmo da formação 
acadêmica.  Ela não está circunscrita ao aspecto 
cognitivo, ao contrário, ela está vinculada a uma 
maturidade de ordem espiritual. Por isso observa-
mos, com muita frequência, pessoas com alto grau 
de conhecimento material e, no entanto, sem ne-
nhuma capacidade de compreender o seu sentido 
profundo e verdadeiro. Consideram o Evangelho 
simplório e a religião assunto das pessoas incul-
tas, enquanto que outros ficam presos apenas no 
seu aspecto alegórico. Apesar da cultura de que se 
vangloriam, são ainda meras “crianças” sob a ótica 
espiritual.

Também não depende do rótulo religioso a 
que nos vinculamos. Aliás, muitos dos religiosos 
estão mais presos à “letra que mata do que ao es-
pírito que vivifica”. Nesses casos, o conhecimento 
religioso acaba sendo utilizado para criticar os ou-
tros e não para se transformar. O Evangelho fica 
fora e não dentro de si.  Apresentam pouquíssima 
autocrítica e são terrivelmente autodefensivos.

Daí o descuido com que abordamos essa obra.

Embora simples, o Evangelho é o repertório 
do mais alto grau do entendimento que se pode ter 
do amor e da sabedoria.  

No livro Os Mensageiros, encontramos inte-
ressante diálogo de Narcisa com André Luiz quan-
do este estava passando por um momento de pro-
fundas mudanças emocionais ao se desvincular dos 
sentimentos do mundo que antes lhe preenchiam o 
coração. A bondosa enfermeira aconselha: 

“(...) Em períodos como o que você atra-
vessa, há mais facilidade para nos de-
senvolvermos com êxito, se soubermos 
aproveitar as oportunidades. Enquanto 
o espírito do homem se engolfa apenas 
em cálculos e raciocínios, o Evangelho 
de Jesus não lhe parece mais que repo-
sitório de ensinamentos comuns; mas, 
quando se lhe despertam os sentimen-
tos superiores, verifica que as lições 
do Mestre têm vida própria e revelam 
expressões desconhecidas da sua inteli-
gência, à medida que se esforça na edi-
ficação de si mesmo, como instrumento 
do Pai. Quando crescemos para o Se-
nhor, seus ensinos crescem igualmente 
aos nossos olhos.”(6) 

Mais adiante, na mesma obra, temos nos co-
mentários de Belarmino: “O Evangelho, todavia, é li-
vro divino e, enquanto permanecemos na cegueira da 
vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros 
sagrados”.(7)

Recordo-me quando na minha adolescência 
conheci a Doutrina Espírita e, entusiasmado pe-
los conhecimentos descortinados, passei a ler as 
obras espíritas com grande ímpeto.  Praticamente 
passava as horas livres lendo. Lia de três a quatro 
livros por semana. Quando certa feita, através de 
uma mensagem psicofônica, Bezerra de Menezes 
se dirige a mim afirmando: “Meu filho, tens lido 
muito, mas aproveitado pouco. Procure ler menos 
e meditar mais nas lições recebidas”. Nesse instan-
te, compreendi que estava apenas adquirindo in-
formações, mas sem trazê-las ao coração para que 
fossem devidamente assimiladas em meu íntimo 
e produzissem uma reflexão transformadora em 
minhas atitudes. Lia apenas para satisfazer o inte-
lecto. A leitura era algo compulsivo, atendendo ao 
prazer da mente por novidades e novos conheci-
mentos, mas sem profundidade. Embora no início, 
iludido em mim mesmo, achasse que estava fazen-
do uma grande coisa.

Ainda procurando colocar a orientação de 
Bezerra em prática, percebo que muitos compa-
nheiros do ideal espírita se encontram na mesma 
posição.

Com o Evangelho esse cuidado deve ser redo-
brado. É uma obra que não deve ser lida, mas estu-
dada. Um estudo meditativo e sentido provocando 
uma reflexão íntima para que novos entendimen-
tos brotem das profundezas da alma em forma de 
apelo transformador diante da vida, lembrando as 
palavras de Emmanuel: “Os Evangelhos são o roteiro 
das almas, e é com a visão espiritual que devem ser 
lidos”. (8) 

Essa afirmativa de Emmanuel referente à 
visão espiritual nos remete novamente à reflexão 
sobre a cegueira moral em que nos encontramos e 
como fazer para superá-la.

A resposta está no próprio Evangelho. Nesse 
caso, vamos ressaltar a cura do cego de Jericó que 
se encontra, com algumas pequenas diferenças, 
nos três evangelhos sinóticos (Marcos 10:46-52, 
Mateus 20:29-34 e Lucas 18:35-43). As narrativas 
nos falam que estava sentado à beira da estrada 
um cego mendigo, chamado Bartimeu, no momen-
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to em que Jesus passava pelas cercanias da cidade de 
Jericó acompanhado por seus discípulos e de uma gran-
de multidão. Relata Lucas que, ao ouvir o barulho da 
multidão se aproximando e informado de que Jesus es-
tava passando, o cego põe-se a gritar implorando mise-
ricórdia. Os populares que iam à frente, irritados com a 
insistência do mendigo, tentam impedi-lo recomendan-
do que se calasse, mas ele, porém, continuava insistin-
do, gritando cada vez mais. Jesus ouve-lhe a súplica, se 
aproxima e indaga com amor: - Que queres que te faça? 
À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, 
recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero res-
ponde apenas isso: - Senhor, que eu veja! E, Jesus orde-
nando, imediatamente tornou a ver.

O cego de Jericó representa a condição espiritual 
em que se encontra a humanidade. Uma humanidade 
imediatista, utilitarista, hedonista e consumista. As 
pessoas estão mais individualistas e indiferentes. As 
relações estão superficiais, hoje eu “fiquei” e amanhã 
já não “fiquei” mais. Hoje predomina o individualismo 
em detrimento do coletivo. Uma sociedade que perdeu 
seus referenciais morais, substituindo os valores espi-
rituais pelos valores materiais. O ter passou a ser mais 
importante do que o ser. Na atualidade, os templos 
modernos são os shoppings onde nos reunimos para 
cultuar nossos “deuses” materiais, fascinados com os 
apelos das vitrines. 

Nessa narrativa evangélica destacamos quatro 
condições necessárias para a cura da cegueira.

A primeira é o reconhecimento da situação em 
que nos encontramos. A aceitação da nossa condição 
patológica. Esse é primeiro e principal fator para alcan-
çarmos a cura. Se o doente chega ao consultório ciente 
de que precisa de ajuda, ele está aberto ao tratamen-
to. Mas se o doente não se considera doente, está ali 
por uma obrigação, não tem como ajudá-lo. O paciente 
está preso num mecanismo de defesa do ego chama-
do negação, geralmente associado a outro mecanismo 
de defesa chamado de racionalização, onde ele justifi-
ca sua situação colocando a culpa nas coisas de fora. 
Como exemplo, podemos citar o paciente que nega que 
é alcoolista e culpa a família e as dificuldades no traba-
lho como justificativa para beber, quando na verdade a 
família já não aguenta as suas atitudes inconvenientes 
e o empregador já não tolera mais as suas faltas e irres-
ponsabilidades no serviço. Mas ele não está doente, são 

os outros que estão “pegando no seu pé”. Em 
outras palavras, precisamos da honestidade 
e da humildade do cego de Jericó.

A segunda condição, vencer a indecisão 
e as dificuldades, buscando com coragem e 
determinação os recursos que nos chegam. 
Mesmo que o mundo se volte contra nós e 
nos sintamos sozinhos, é necessário perseve-
rar até o fim.

Muitas vezes nos encontramos à mar-
gem da vida, “sentados”, acomodados e in-
decisos como o cego de Jericó. Mas quando 
surge a oportunidade do encontro espiritual 
com o Cristo, ele enfrenta suas limitações e 
marcha determinado para a realização eleva-
da, superando a indiferença das pessoas e da-
queles que se voltavam contra ele. Para isso 
precisamos desenvolver a fé em nós mesmos 
e na misericórdia divina.

A terceira condição é saber o que pe-
dir, ou seja, saber o que buscar. O cego de 
Jericó não roga riquezas e nem facilidades 
materiais. Não pede que lhe afaste as difi-
culdades, apenas solicita o dom de ver. Me-
taforicamente, a capacidade de ver pode ser 
comparada a reto entendimento da vida que 
nos permite enxergar todos os fenômenos e 
situações, pessoas e coisas, com amor e jus-
tiça. Essa compreensão profunda favorece a 
maior flexibilidade e capacidade na supera-
ção das dificuldades, naturalmente nos con-
duzindo ao equilíbrio. É a condição que nos 
permite enxergar o semelhante e ir em sua 
direção.Significa a ampliação da consciência 
e a vitória sobre o egoísmo.  

A quarta é, alcançada a condição dese-
jada, permanecer na ação. Não basta querer, 
é preciso lutar e trabalhar para alcançar. De-
pois é preciso permanecer na realização. A 
narração do Evangelho nos fala que, alcan-
çando a vitória sobre a cegueira, Bartimeu 
passou a seguir a Jesus. 

Valorizemos ainda mais o estudo de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo para que o 
propósito de Bartimeu também seja o nosso 
em todas as circunstâncias da vida. Nessas 
horas, ao nos depararmos com Jesus em nos-
sa intimidade nos perguntando “Que queres 
que te faça?”, possamos repetir com convic-
ção: “Senhor, que eu veja”.
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A segunda década do século XXI avança 
a passos largos, e parece, de algum modo, que a 
preocupação quanto à chamada Epidemia do Crack 
arrefeceu. No instante em que a sociedade brasi-
leira e, particularmente, a gaúcha deram-se conta 
de que se infectavam, diversas foram as vozes que 
bradaram por providências, como diversas foram 
as iniciativas de uma coletividade que, parecia, 
despertava. No entanto, passados alguns anos, a 
impressão é de que nos habituamos a mais esta 
tragédia humana, e a indiferença voltou a reinar 
nos corações e mentes. Urge reflitamos. 

De fato, o ano de 2008 foi uma espécie de 
marco, e é significativo o momento em que as pe-
quenas cidades gaúchas inteiraram-se de que o 
mal, de que pareciam imunes, as havia infectado. 
Há exatos seis anos, no mês de julho de 2008, o jor-
nal Zero Hora publicou uma série de reportagens a 
respeito do problema, destacando-se a intitulada A 
Epidemia do Crack: as pedras rolam para o interior, da 
edição de 11/7/2008, destacando que a droga pas-

sara a assolar pequenas cidades, antes tranquilas, 
deixando perplexos os profissionais da saúde, que 
se viam sem condições de fazer frente ao problema.

Não podíamos, os espíritas, fugir da adver-
tência da Espiritualidade Superior na resposta à 
Questão nº 784 de O Livro dos Espíritos(1): “Faz-se 
mister que o mal chegue ao excesso, para tornar 
compreensíveis a necessidade do bem e das refor-
mas”. Será que o mal presente não é ainda bastante 
a nosso despertamento? Será que, passados estes 
poucos anos, nossos corações estão novamente en-
regelados e nossos olhos outra vez cegos? Será que 
o mal terá de alcançar patamares ainda mais pro-
fundos de uma miséria individual e coletiva?

Neste texto, numa ótica jurídico-espírita e 
tomando por base a proteção da infanto-adoles-
cência, procuraremos refletir sobre as perspectivas 
atuais de enfrentamento do problema e o potencial 
espírita de contribuição.  

João Paulo Bittencourt Cardozo
Promotor de Justiça e vice-presidente da AJE-RS

Dependência química e
infanto-adolescência numa leitura

jurídico-espírita: perpespectivas atuais
de enfrentamento e superação
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Não há exagero em dizer que o artigo 227, caput, da Constituição 
Federal de 1988, é o seu dispositivo mais importante, o que o põe, na 
mesma relevância, em todo o Direito brasileiro. 

A instituição de um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, foi o objetivo maior do povo 
brasileiro ao promulgar a Constituição da República Federativa do Brasil, 
sob a proteção de Deus. Isoo o que é dito em seu preâmbulo. Portanto, 
no momento em que esta mesma Constituição destaca expressamente 
os direitos sociais e individuais de uma parcela do povo brasileiro – as 
crianças e os adolescentes – e estabelece a absoluta prioridade em que 
sejam assegurados, como fez no artigo 227, não há exagero em dizer se 
tratar da norma mais importante de todo um Direito.

E este artigo tão relevante estabeleceu o que se denomina a tríplice 
responsabilidade de assegurar estes direitos humanos: família, Socieda-
de e Estado.  

Codificação Espírita, Direito da Criança e do Adolescente

e Dependência Química
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O artigo 227 da Constituição Federal implan-
tou em nosso Direito a Doutrina da Proteção Inte-
gral da Criança e do Adolescente.  Marta de To-
ledo Machado(2) faz questão de salientar que, com 
esta doutrina, “houve funda ruptura na concepção 
e estruturação neste ramo do Direito”. Com ela, fo-
ram adotados novos fundamentos centrais, sinteti-
zados em que crianças e adolescentes são sujeitos 
de direitos encontram-se em peculiar condição de 
pessoa em desenvolvimento, são titulares de di-
reitos que são prioritários em relação aos direitos 
dos demais e merecem igual-
dade jurídica, ou seja, um 
único e igualitário regime de 
direitos fundamentais, livre 
de tratamento discriminató-
rio ou opressivo.

Ao nos inteirarmos do 
significado da proteção inte-
gral de nossas crianças e nos-
sos jovens, e nos recordarmos 
de que estes são os principais 
atingidos pela dependência 
química, que normalmente se 
instala nos primeiros anos da 
adolescência, damo-nos con-
ta do grau de nossa omissão, 
pois, por vezes como família 
ou Estado, mas certamente 
como sociedade, temos o de-
ver constitucional de prote-
ger prioritariamente os seus 
direitos e colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opres-
são.  

Dessa forma, a Crackolândia de São Paulo não 
é somente um tema de noticiários televisivos, as-
sim como a criança que dorme em andrajos sob as 
marquises em nossa cidade não é só responsabi-
lidade de pais negligentes ou de órgãos públicos 
ineficientes: essas crianças e esses jovens perten-
cem-nos como sociedade e, com isso, somos por 
eles responsáveis.

São palavras de Chico Xavier(3):

Temos muita pena do menino que está com 

fome, mas, às vezes, temos um desprezo total 

pelo menino que se faz delinquente. Quem 

precisa mais? O menino dado aos tóxicos ou 

que se entrega às más influências poderia ser 

o nosso. Estamos na mesma embarcação e o 

naufrágio é para todos nós (...).
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Aos espíritas, portanto, pessoas e organiza-
ções, essa normatização há de calar ainda mais 
fundo. O estudo da Codificação Espírita demonstra 
o quanto fundamentos que vieram, mais de século 
depois, a compor Doutrina da Proteção Integral, já 
integravam os ensinos dos Espíritos.

Se a Constituição Federal destaca o dever da 
família de efetivar esta proteção, são inúmeras as 
passagens das obras assinadas por Allan Kardec 

que fazem o mesmo, de que é exemplo a 
Questão nº 582 de O Livro dos Espíritos(4), 
ao responder afirmativamente quanto a 
ser, a paternidade, uma verdadeira mis-
são e, “(...) ao mesmo tempo grandíssimo 
dever e que envolve, mais do que o pensa o 
homem, a sua responsabilidade quanto ao 
futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos 
pais, a fim de que estes o dirijam pela senda 
do bem, e lhes facilitou a tarefa dando àque-
le uma organização débil e delicada, que o 
torna propício a todas as impressões. (...)”

Em artigo intitulado “Primeiras Li-
ções de Moral na Infância”, publicado na 
Revista Espírita, edição de fevereiro de 
1864(5), reportando-se ao orgulho e ao 
egoísmo como fonte da maioria das misé-
rias humanas – e, por que não dizer, tam-
bém da dependência química - Allan Kar-
dec assim se reporta ao poder-dever do 
Espiritismo de capacitar os próprios pais:

Pode o Espiritismo remediar esse mal? 

Sem nenhuma dúvida; e não vacilamos 

em dizer que é o único bastante poderoso 

para o fazer cessar, a saber: por um novo 

ponto de vista sob o qual faz encarar a 

missão e a responsabilidade dos pais; fa-

zendo conhecer a fonte das qualidades 

inatas, boas e más; mostrando a ação que 

se pode exercer sobre os Espíritos encar-

nados e desencarnados; dando a fé ina-

balável que sanciona os deveres; enfim, 

moralizando os próprios pais.

A responsabilidade do Estado, en-
tendido como o conjunto dos órgãos pú-
blicos a quem compete atuar na proteção 
da infanto-adolescência, também desta-
cada na norma constitucional, identifica-
se clara no conceito de civilização com-
pleta a que se refere a Questão nº 793 de 
O Livro dos Espíritos(6). 

Por fim, nas tintas da sociedade 
que integramos e que nos dilata a res-
ponsabilidade, os dizeres da resposta à 
Questão nº 813 de O Livro dos Espíritos(7):

813. Há pessoas que, por culpa sua, 

caem na miséria. Nenhuma responsa-

bilidade caberá disso à sociedade? 

“Mas, certamente. Já dissemos que 

a sociedade é muitas vezes a prin-

cipal culpada de semelhante coisa. 

Demais, não tem ela que velar pela 

educação moral dos seus membros? 

Quase sempre, é a má-educação que 

lhes falseia o critério, ao invés de 

sufocar-lhes as tendências pernicio-

sas.”

Educação. Termo onipresente nas 
manifestações da Espiritualidade Supe-
rior, ao se referir à sociedade que quere-
mos e temos de criar, num patamar pla-
netário mais evoluído. 
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Já é tradicional dizer-se que o enfrentamento 
do problema da dependência química fundamenta-
se em três pilares, quais sejam, a repressão, o tra-
tamento e a prevenção. Estes dois, especialmente 
o último, são os que guardam maiores correlações 
com o nosso campo espírita de atuação. 

A repressão é um aspecto frente a que nos 
devemos guardar de posições apaixonadas, pró e 
contra, procurando visualisá-la com indispensável 
instrumento para estancar, tanto quanto possível, 
o fornecimento de drogas ilícitas no meio social.  
É, grosso modo, atribuição de polícia, Ministério 
Público, Poder Judiciário e sistema prisional, ten-
do como principal alicerce, nos dias atuais, a Lei 
nº 11.343/2006, que em linhas gerais tornou mais 
severas as penas ao tráfico de drogas e inclinou-se 
a considerar o usuário menos um criminoso do que 
um doente.

É certo que a repressão, sozinha, não é apta 
a resolver a problemática do tráfico de drogas e de 
seu fruto nefasto, a dependência química. Assim 
não fosse, e Europa Ocidental e os Estados Unidos, 
com aparatos de repressão, via de regra, bastante 
mais eficientes do que os nossos, não seriam o des-
tino principal das regiões produtoras situadas na 
América do Sul e na Ásia.   

No entanto, isso não justifica o menosprezo 
a esse importante pilar – basta pensar num Brasil 
atual em que, de uma hora para outra, desapare-
cesse o aparato repressivo, para se imaginar o caos 
que instantaneamente se instalaria.

A Questão nº 796 de O Livro dos Espíritos(8) é 
de uma maturidade ímpar ao lecionar:

796. No estado atual da sociedade, a severidade 

das leis penais não constitui uma necessidade?

“Uma sociedade depravada certamente precisa 

de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se 

destinam a punir o mal depois de feito do que 

a lhe secar a fonte. Só a educação poderá re-

formar os homens, que, então, não precisarão 

mais de leis tão rigorosas.”         

A legislação atual, no pertinente ao tráfico de 
drogas, recrudesceu em severidade, atenta, é certo, 
à necessidade, haja vista a dimensão que vem atin-
gindo este crime.  

No entanto, como bem observa a Espirituali-
dade Superior, é somente a educação que poderá 
reformar as pessoas, tornando progressivamente 
desnecessário o rigorismo legal. E educação há de 
se associar aos pilares seguintes, do tratamento hu-
manizado ao dependente químico e, especialmen-
te, da prevenção, ações que os espíritas, pessoas 
e instituições têm infinito potencial de realização. 

Se o enfrentamento da dependência quími-
ca, como um todo, baseia-se nos três pilares acima 

Os Pilares da Repressão, Tratamento e Prevenção 
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mencionados, deve-se dizer que o tratamento, ao menos das intoxi-
cações mais graves, também tem um tríplice aspecto, constituído de 
internação para desintoxicação, seguida de adesão da comunidade 
terapêutica e atendimento psicossocial, já ao retorno ao lar.  

Nos últimos tempos, com a mídia produzindo imagens que se 
espalham em tempo real, os horrores da Crackolândia de São Paulo 
têm invadido nossos lares e mentes – e do também real Príncipe 
Harry da Grã-Bretanha, que há poucos dias lá esteve, em breve mas 
salutar desvio de olhares voltados à Copa do Mundo de 2014.  

Com a necessária preservação de nossas crianças, é salutar que 
tal aconteça, pois o desconforto é ainda necessário ao despertamento. 
Nesse contexto, muito se tem discutido acerca da internação com-
pulsória se seria admissível compelir um dependente químico a um 
tratamento contra a sua vontade. O clamor popular, diante das cho-
cantes imagens, responde que sim. E nos parece ser o correto. 

De fato, em nossos mais de doze anos atuando no Ministério 
Público, jamais tivemos dúvidas quanto à possibilidade jurídica da 
internação compulsória de pacientes privados momentaneamente 
do livre-arbítrio. Ações judiciais para esse fim, seja como decorrência 

de doenças mentais, seja de dependência a álcool ou outras dro-
gas, sempre obtêm decisões judiciais favoráveis quanto há lau-

dos médicos que atestam a necessidade do tratamento sob 
a forma de internação e a incapacidade do paciente em 

consentir.  

O principal fundamento jurídico vigente às 
chamadas internações compulsórias é a Lei nº 

10.216/01, conhecida como a Lei da Reforma Psi-
quiátrica. Este diploma revogou o Decreto nº 

24.559/34, alterando, em muitos aspectos, a 
forma de o Estado tratar os doentes mentais 

e dependentes químicos. Não obstante o 
salutar caráter reformista e humanizador 
da nova legislação, permanece possível a 

internação compulsória em casos excep-
cionais, por ordem judicial, quando res-
tar demonstrada a necessidade, sendo 
tal o que consta de seu artigo 6º, in-
ciso III.

O dependente químico em cri-
se está privado do exercício de seu 
livre-arbítrio. Na Questão nº 847 
de O Livro dos Espíritos(9), indagou 
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Kardec à Espiritualidade Maior se a “aberração das 
faculdades tira ao homem o livre-arbítrio”, havendo 
eles, com propriedade que se harmoniza ao con-
temporâneo trato jurídico da matéria, respondido 
que “Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja 
inteligência se ache turbada por uma causa qualquer 
e, desde então, já não tem liberdade (...)”.

A internação, sob a égide da Lei da Reforma 
Psiquiátrica, é necessariamente temporária e por 
curtos períodos, impondo o retorno do paciente à 
convivência familiar e comunitária tão logo quanto 
possível, onde cabe a continuidade do tratamento. 
Teoricamente, houve desintoxicação e foi afastado 
o embaraço ao exercício do livre-arbítrio. 

Em Conclusão:

Educação, como forma de Prevenção,

Essência do Potencial Espírita

Como dito acima, as dificuldades que se verificam nas esferas da repressão e do trata-
mento estão a apontar que, se um dos três pilares pode realmente ser efetivo, este é o da pre-
venção. É muito melhor prevenir o quadro de dependência química; uma vez instalado, o ca-
minho de volta é realmente difícil e acidentado, sujeito a toda sorte de quedas e degradações.  

É certo que os espíritas, pessoas e organizações, que não atuam na repressão, muito 
podem ajudar no tratamento a estes irmãos que, por toda a espécie de motivos, caem na 
dependência química. Considerados os fatores espirituais sabidamente ligados ao problema, 
a desobsessão e o centro espírita como um todo, ao lado do tratamento médico, têm um po-
tencial ilimitado de auxílio. Modernamente, os Grupos Apoio Fraterno têm demonstrado o 
quanto o conhecimento espírita pode contribuir na fase psicossocial do tratamento, quando o 
dependente já retornou ao convívio familiar.

Mas, ao lado deste potencial contributo ao tratamento, o campo maior de trabalho do 
Espiritismo é o da prevenção, indissoluvelmente ligada à educação, como bem nos apontam 
os Espíritos Superiores.   

Prevenção que podemos fazer fortalecendo a família, por meio da conscientização dos 
pais de seu papel de educadores de Espíritos em retorno à vida física, em nova encarnação.   

Mas a concepção contemporânea, ligada ao pensamento sistêmico, em harmonia com a 
vanguarda da visão da Codificação, demonstra que o papel do Espiritismo, por seus membros 
e instituições, no intuito de combater a dependência química, não se limita a amparar a famí-
lia, mas alcança os dois outros eixos idealizados na proteção da criança e do jovem: o Estado 
e, especialmente, a sociedade.

E trazemos, como exemplo de imenso potencial, recente criação gaúcha, que são as 
Redes de Apoio à Escola – RAEs, associadas à Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente 

“Já não é senhor do seu 

pensamento aquele cuja 

inteligência se ache tur-

bada por uma causa qual-

quer e, desde então, já não 

tem liberdade (...)”.
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– Nova FICAI(10), como instrumento de controle do 
abandono e da evasão escolar, garantindo o direito 
de permanência na escola.        

A RAE, a ser instituída em cada escola, ba-
seia-se na ideia da articulação da equipe diretiva 
com professores, funcionários, Conselho Escolar, 
pais e, principalmente, com a comunidade do en-
torno – unidades de saúde, serviços de assistência 
social e segurança, associações de bairros, igrejas, 
clubes de serviços e, inclusive, centros espíritas – 
com o objetivo de identificar o que está fazendo 
com que o aluno se torne infrequente ou se evada 
da escola e, conjuntamente, enfrentar estas causas 
e trazê-lo de volta.  Parte do pressuposto de que 
a escola – além de ser o órgão público mais im-
portante de cada comunidade e, de regra, o maior 
deles – pode, como nenhum outro, diagnosticar já 
de início as vulnerabilidades do grupo familiar que 
afetam negativamente a criança e o adolescente, 
de que a infrequência escolar e o próprio uso de 
substâncias são sempre sintomas. Além disso, com 
a sua RAE, poderá catalisar e articular os esforços 
de toda a comunidade local. É a tríplice responsabi-
lidade, prevista no artigo 227 da Constituição Fede-
ral, quiçá pela primeira vez saindo do papel...

E o Centro Espírita pode e deve inteirar-se do 
que ocorre em seu entorno – não pode ser uma ilha 
alheia ao que está acontecendo ali ao lado. Além da 
excelência que deve buscar no trabalho espiritual 
e de esclarecimento, deve saber recepcionar o de-
pendente químico que, porventura, bate em suas 
portas, o que implica saber encaminhá-lo ao corre-
to tratamento, conhecendo as estruturas disponí-
veis a tanto em sua cidade e comunidade.

E, sabendo o quanto o Espiritismo, numa 
perspectiva sistêmica, baseia-se na concepção de 
solidariedade que conjuga não somente todas as 
existências de um mesmo ser mas todos os seres 
e instituições do mesmo mundo, facultando uma 
razão de ser à fraternidade universal(11), cabe-nos 
inquestionavelmente ir ao encontro de todos aque-
les, pessoas e organizações, que já atuam no com-
bate à dependência química, independentemente 
de sua bandeira, a fim de que, finalmente, possa-
mos constituir esse Exército do Bem que irá mudar 
a cara de nosso globo, habilitando-o a um novo pa-
tamar de desenvolvimento e amor.  
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As enfermidades humanas
à luz da Doutrina Espírita
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No capítulo V de O Evangelho Segundo o Espiritismo, em Causas 
Anteriores das Aflições, Kardec1 nos diz:

Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, 
como os das faltas atuais, a consequência natural da falta come-
tida; quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem 
suporta o que fez os outros suportarem; se foi duro e desuma-
no, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desu-
manidade; se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição 
humilhante; se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua 
fortuna, poderá ser privado do necessário; se foi mau filho, po-
derá sofrer com os próprios filhos etc.

Assim se explicam, pela pluralidade das existências, e pela 
destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que 
apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os 
bons e os maus neste mundo.

A Doutrina Espírita vem expandir e clarear ainda mais o proces-
so saúde/doença e nos esclarece que as enfermidades têm suas matri-
zes no Espírito, que se torna doente devido a desequilíbrios ou desar-
monias por ele mesmo praticados. Nessa visão profunda, a gênese da 
doença está centrada no Ser Espiritual que é a nossa Essência.

Para Chico Xavier2, as nossas escolhas corretas ou equivocadas 
vão imprimir as predisposições cármicas, que serão manifestadas no 

corpo físico, geralmente na condição de enfermidades ou defi-
ciências transitórias.

Na contramão do entendimento – ainda bastante 
materialista que temos das doenças –, a causa prin-

cipal é espiritual, os agentes externos (vírus, bac-
térias, fungos, radiações, poluição etc), hábitos 

inadequados de vida, os defeitos gené-
ticos, os mecanismos neuroimu-

no-hormonais, entre outros, 
são o que denominamos 

de efeitos das doenças 
e não a sua causa.3
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Nascemos com uma tendência ou uma pre-
disposição genética para desenvolvermos determi-
nadas enfermidades, tanto físicas quanto mentais. 
Os determinantes cármicos, por intermédio das 
provas ou das expiações, vão gerar essas predispo-
sições mórbidas, levando ao aparecimento ou não 
dessas doenças pelas novas escolhas que fizermos 
na atual existência.

No livro Evolução em Dois Mundos2, o Espírito 
André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos in-
forma que as leis da Genética são presididas pelos 
agentes psíquicos, e estes são movimentados pelos 
Mensageiros do Plano Espiritual. As combinações 
gênicas dependem das conquistas, das provações e 
da posição evolutiva do Espírito encarnado, sendo 
que a vocação ou a faculdade, ou a deficiência, são 
atributos da individualidade do Espírito e não dos 
genes.

O olhar espírita transcende a matéria e vai 
buscar entender o processo de adoecer e de curar 
na relação corpo, perispírito e Espírito, onde as cau-
sas não se restringem à superfície do corpo.

O períspirito é a nossa contraparte energé-
tica, e é formado por substâncias químicas que 
transcendem a série de elementos químicos (peso 
e número atômico) conhecida até agora pela ciên-
cia terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, al-
terando-se de acordo com o padrão vibratório do 
campo interno. É um organismo delicado, com ex-
tremo poder plástico, que se modifica sob o coman-
do do pensamento.4 As enfermidades são entendi-
das então como imperfeições da alma. As causas 
profundas estão no corpo espiritual, ou períspirito, 
e a cura se processará também por mudanças pe-
rispirituais. 

O conhecimento espírita nos auxilia a trans-
formar as cargas mentais incrustadas no perispí-
rito, nos possibilitando-nos maior serenidade ante 
os desafios da doença e renovação espiritual. É pas-
sando pela matéria que vamos modificando esse 
molde. Não há outro caminho!

No livro No Mundo Maior5, o Espírito André 
Luiz nos esclarece que as doenças são o escoadouro 
das enfermidades da alma. Segue afirmando que:

Para o homem da Terra, a saúde pode 
significar o equilíbrio perfeito dos ór-
gãos materiais; para o plano espiritual, 
todavia, a saúde é a perfeita harmonia 
da alma, para a obtenção da qual, mui-
tas vezes, há necessidade da contribui-
ção preciosa das moléstias e deficiên-
cias transitórias terrenas.

Grande parte das enfermidades crônicas do 
corpo e da mente que o Espírito vivencia nesta 
encarnação é o resultado do uso inadequado das 
energias ou dos fluidos pretéritos ou atuais que 
compõem o Ser, entendidos como o mau uso das 
faculdades intelectuais, emocionais, sentimentais, 
sexuais, morais. No livro Ação e Reação6, Chico Xa-
vier nos alerta que “o pretérito fala em nós com 
gritos de credor exigente, amontoando sobre as 
nossas cabeças os frutos amargos da plantação que 
fizemos... Daí os desajustes e enfermidades que 
nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veí-
culos de manifestação”. 

A evolução moral do ser humano geralmente 
ocorre através de mecanismos provacionais ou ex-
piatórios. Bezerra de Menezes afirmava que cada 
um de nós trazia no “arquivo espiritual” suas pró-
prias fichas que determinariam esta ou aquela pro-
va, este ou aquele sofrimento que necessitaríamos 
passar. Para ele o mal que nos aflige hoje não é se-
não uma pequena reminiscência do passado que a 
misericórdia divina parcelou, a fim de que o nosso 
débito não pesasse muito sobre nossas vidas.

Chico Xavier, no livro Entre a Terra e o Céu7, 
afirma que “a enfermidade longa é uma bênção 
desconhecida entre os homens, constitui precioso 
curso preparatório da alma para a grande liberta-
ção. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito 
rápido no trabalho da morte”.

A evolução moral do Espírito Imortal por 
meio dos Mecanismos de Prova, ocorre quando 
aceitamos o convite através da Lei de Amor para 
cumprir com o nosso dever de evoluir, tanto com 
os erros, quanto com os acertos.7 



Allan Kardec, no capítulo XI de O Evangelho Segundo o Espiritismo1, fala-
nos dessa lei de Amor:

O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por ex-
celência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progres-
so realizado (...). Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, 
consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. 
É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham 
o próximo, para dar-lhes alívio.

Chico Xavier nos esclarecia que “As provações não são nada além de li-
ções que ainda não aprendemos e que se repetem para que possamos acertar 
onde antes erramos e então nos libertarmos de toda a dor que a escolha errada 
provocou em nós”.

A doença vem como um sinal para contribuir no processo de educação do 
Espírito. Não é um mal, mas um mecanismo regulador, visando restabelecer o 
equilíbrio psíquico do Espírito.3

As enfermidades em geral surgem naturalmente no corpo físico e são 
parte do processo da vida no mundo material. Se essas doenças naturais forem 
recebidas com amor, tornam-se então suaves e não serão obstáculos para a 
evolução do Ser.3

Para o médico homeopata e escritor espírita da AMEMG (Associação Mé-
dico-Espírita de Minas Gerais) Andrei Moreira, qualquer um de nós pode viven-
ciar uma doença (por exemplo, enfrentar um câncer, ou uma moléstia incapa-
citante crônica) e pode ou não desenvolver um mecanismo de compreensão 
desse momento de vida e caminhar para a cura tanto física quanto espiritual, 
de forma muito positiva. No entanto, mesmo que a cura física não ocorra, após 
o desencarne esse espírito pode estar harmonizado e renovado e na erraticida-



é árduo, mas necessário, e que até poderia ser adia-
do, já que o Criador nos facultou o livre-arbítrio e 
nos deu o entendimento da Pluralidade das Exis-
tências da Alma e da Lei Biológica da Reencarna-
ção, mas também nos alerta que, pela lei de Causa 
e Efeito, retornaríamos a trilhar esse caminho.

“Esforça-te por seres a teu turno um exem-
plo para os outros: por tua atitude na dor, pelo 

modo voluntário e corajoso por que a aceitas, por 
tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos 

olhos dos outros.

Sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na 
vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado 
que o desta vida material e transitória, pois con-
siste nesse futuro espiritual que deve reunir-vos 

todos como membros de uma só família, ao abrigo 
de inquietações, de necessidades e males inume-

ráveis.

Procurai, portanto, merecê-los por vossos 
esforços e trabalhos.”

Léon Denis

Luz e Paz!
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de se encontrar liberto e curado desse mal. Certa-
mente, nessa situação estaremos evoluindo por um 
mecanismo de provas.

Já nos Mecanismos de Expiação, geralmente 
esse Espírito, por sucessivas encarnações, se rebe-
lou na prática do dever de evoluir e aprender es-
pontaneamente com os erros, repetindo-os por re-
beldia, e aí terá que se reeducar através da dor, em 
mecanismos expiatórios corretivos.3

Nos mecanismos expiatórios as doenças sur-
gem como uma necessidade intransferível, porque 
através delas o Criador nos faculta o aprendizado 
da valorização do amor, da caridade e da saúde, em 
quantas encarnações esse espírito precisar7. Chico 
Xavier nos alerta que as dores, por meio das dife-
rentes e variadas doenças, eram lições necessárias 
na Terra; mas que passariam, deixando no Espírito 
Imortal as experiências acumuladas.

O exemplo citado anteriormente por Andrei 
Moreira pode ser utilizado também em uma situa-
ção de expiação, a partir do momento em que o 
portador de um câncer, ou de uma outra enfermi-
dade crônica física ou mental, não desenvolver um 
mecanismo de compreensão de seu momento atual 
de vida, desistindo de lutar ou se revoltando com 
as leis divinas, e vindo a desencarnar em um esta-
do moral desfavorável.

A doença, quando se interpõe em nossa vida, 
poderá estar nos chamando a uma reflexão e não 
nos dando uma lição ou nos castigando. Talvez es-
tejamos mesmo precisando exercitar a resistência 
emocional, a coragem, a humildade, a paciência, o 
autoencontro. Talvez estejamos mesmo precisando 
nos habituar com a ideia da partida.

A enfermidade pode ser vista então como 
esse convite que o ser humano recebe da Espiritua-
lidade Maior para se refazer perante as Leis Divi-
nas, para que possa reconstruir a sua vida por meio 
de novas decisões, novas posturas. Será por meio 
da Renovação Moral e dos esforços no restabeleci-
mento das virtudes preconizadas por Jesus que o 
homem terá condições de imprimir em seu organis-
mo físico novo direcionamento de harmonia com 
as Leis Divinas. (Chico Xavier).

Léon Denis, na obra O Problema do Ser, do Des-
tino e da Dor8, nos mostra que o caminho evolutivo 
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Na marcha incessante do tempo, seu ineren-
te relativismo iguala dias a anos, minutos a eras. 
A estreiteza da vida material, contada do berço 
ao túmulo, não nos permite contemplar a evolu-
ção de fenômenos cujos ciclos ultrapassam nosso 
tempo histórico enquanto personalidades. Assim, 
na maior parte dos planos da Espiritualidade Maior 
para o orbe terrestre nos escapa a observação do 
conjunto, restando-nos um vislumbre fragmenta-
do e incompleto. Associado a esta incompletude, 
a limitação de entendimento do Mundo Espiritual 
Superior e de seus propósitos divinos restringe 
ainda mais nossa capacidade de compreensão dos 
Planos de Deus e de sua influência indelével no cur-
so da história planetária. Neste cenário, o homem 
ora atribui a si próprio, se orgulhoso, os grandes 
acontecimentos que mudam o curso evolutivo de 
milhões de criaturas encarnadas, ora delega ao 
acaso aquilo que lhe escapa à percepção. Guerras 
e alterações climáticas, ciclos econômicos globais e 
as reencarnações em massa de espíritos missioná-
rios, a descida de ideais superiores à crosta, enfim, 
compõem o influxo evolutivo da coletividade que 
tem no Mestre Jesus o comandante sempre atento 
e diligente.

Há 150 anos “descia” à Terra O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, inaugurando uma nova etapa 
evolutiva do planeta. Composição de muitas men-
tes, encarnadas e desencarnadas, é talvez a mais 
bela obra de colaboração entre os dois planos da 
existência. O Cristianismo em sua essên-
cia mais pura, mais bela, em 
meados do século XIX, 
passava então a 

ser mais bem compreendido. O verdadeiro códi-
go universal de conduta e de moralidade, vigen-
te em todos os orbes evoluídos e felizes, em todos 
os recantos do Universo Infinito, enfim era ofere-
cido, como prova da bondade e do amor infinito 
do Pai Celestial, aos atrasados e renitentes do pla-
neta azul. A maturidade alcançada pelos Espíritos 
do século XIX assim o exigia, dando sequência à 
multissecular programação de Jesus. Primeiro Ele 
enviara Moisés, João Batista e os profetas na Anti-
guidade; após os grandes iniciadores, o Governa-
dor Espiritual do planeta viera à Terra oferecer sua 
incomparável exemplificação do Evangelho, que 
seria esquecido, deturpado, adaptado conforme in-
teresses políticos. Seria necessária a recapitulação 
das lições, quando o Espiritismo arrebata o mun-
do, retirando o véu das alegorias e das distorções, 
sintetizando no seu Evangelho a safirina luz que 
conduz as almas ao coração de nosso Pai. Era o ter-
ceiro momento, dos então chamados trabalhadores 
da última hora.

Tradicionalmente, considera-se o Evangelho 
uma obra essencialmente moral. Nela, os ensina-
mentos mais profundos de Jesus são extraídos e 
comentados por Kardec e pelos Espíritos respon-
sáveis pelo programa da Codificação, através de 
lúcidas instruções, aplicáveis a todas as situações 
da vida. No entanto, é possível olhá-lo de forma 
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diferente. É possível perceber, em suas lições imor-
redouras, o mais perfeito tratado científico que ja-
mais as ciências humanas imaginaram lograr. Um 
tratado de ciências psíquicas, que liberta o homem 
dos tormentos da alma, das patologias mentais, 
do aprisionamento em seu próprio ego; que salva 
o indivíduo do dualismo, do materialismo, da falta 
de rumo, da falta de sentido, do suicídio; que traz 
a misericórdia, a mansuetude e a brandura como 
prescrição obrigatória à obtenção da felicidade. Um 
tratado de medicina, pois aponta a cura de todos os 
males físicos pela evolução do Espírito, dando um 
sentido lógico às moléstias incuráveis, às doenças 
de nascença, às mortes prematuras. Um tratado 
de economia, ensinando nossa condição de meros 
fiéis depositários do tesouro divino, responsáveis 
pela justa distribuição das riquezas. Um tratado de 
direito, preconizando a lei do amor, do perdão in-
condicional às faltas alheias, da caridade com os 
criminosos, da insensatez do duelo, da indissolubi-
lidade do casamento. 

O Evangelho detém, na singularidade de suas 
doces lições, extraídas da fonte suprema do Mestre 
Jesus, o poder de nos tocar as fibras mais delica-
das da alma, precavendo-nos de um dos males mais 

perigosos da pós-modernidade: o do racionalismo 
puro, do intelectualismo orgulhoso, entronizando 
a razão como método único ao entendimento da 
vida e de suas leis. Fruto da vaidade dos homens, 
esquecidos que o Amor é a força máxima do uni-
verso, o racionalismo dogmático tantas vezes tem 
encontrado justificativas para as mais atrozes ati-
tudes, em sistemas hediondos de dominação. Orga-
nizações políticas totalitárias para a promoção de 
uma suposta “justiça social”, extermínio de seres 
humanos por motivos vis, exploração de embriões 
indefesos para o “avanço da ciência”, o aborto ge-
neralizado como um exercício da autonomia da 
mulher, e tantas outras bandeiras fazem a alma 
humana confundir-se, quando apartada da bússola 
do coração, que a tudo harmoniza e conduz a Deus. 
O Evangelho de Jesus é, portanto, a síntese perfeita 
entre fé e razão, entre amor e conhecimento, en-
tre teoria e exemplificação divina, tendo no Mestre 
Galileu a encarnação dos princípios superiores que 
objetivamos lograr.

A pandemia dos fenômenos obsessivos, res-
ponsáveis por males ainda insuspeitos, de ordem 
pessoal e coletiva, encontra do Evangelho o seu 
único e verdadeiro antídoto. Kardec já nos dizia 
que toda influência sobre os Espíritos obsessores 

reside no ascendente moral, ates-
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tando a completa ineficácia de fórmulas e práticas 
exteriores. Consciente da evolução da medicina e 
sabedor de que havia trazido ao mundo um tratado 
médico de 500 anos à frente de sua época, Kardec 
nos deixa, em seu último parágrafo de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, uma lição primorosa:

“A obsessão muito prolongada pode 
ocasionar desordens patológicas e re-
clama, por vezes, tratamento simultâ-
neo ou consecutivo, quer magnético, 
quer médico, para restabelecer a saúde 
do organismo. Destruída a causa, resta 
combater os efeitos.”

Como nada, na ação da espiritualidade maior, 
se dá de forma fortuita, vislumbramos aqui uma 
delicada mensagem de Kardec para a posteridade. 
Temos neste pequeno parágrafo, que encerra a re-
ferida obra, uma consagração da necessidade de in-
tegração dos aspectos morais e espirituais àqueles 
relacionados à saúde dos seres humanos, em espe-
cial no que tange aos processos obsessivos. Kardec 
convoca os médicos do futuro (um futuro que já 
chegou, diga-se de passagem!) ao tratamento con-
secutivo ou simultâneo, de modo a atuar tanto nas 
causas quanto nos efeitos, tanto no Espírito, quan-
to no corpo físico. E vai além: mesmo quando resta 
encerrada a obsessão espiritual, muitas vezes, pela 
pertinácia do obsessor e pelo longo tempo de atua-
ção sobre o enfermo, cabe à medicina colaborar no 
reequilíbrio do paciente. A medicina do porvir deve 
seguir o exemplo da Obra da Codificação: uma fra-
terna integração colaborativa entre os dois planos 
da existência.

Nos grandes ciclos da evolução histórica, te-
mos o período preparatório, no qual as ideias são 
lançadas de modo ainda embrionário, como uma 
experiência de campo no grande laboratório huma-
no. A seguir, o programa adianta-se a uma fase de 
semeadura efetiva, onde a semente é lançada ao 
solo, de modo a aguardar a madureza dos tempos. 
Por fim, temos a colheita, quando a ideia longa-
mente preparada atinge o período de exuberância 
e não pode mais ser ignorada. Transitamos, nos 
tempos modernos, rumo à terceira etapa, em que 

o Evangelho será a árvore frondosa sob a qual os 
humildes, os brandos, os pacificadores, os miseri-
cordiosos, os puros e os justos abrigar-se-ão felizes 
e em regozijo, porque souberam inscrever em suas 
consciências, de modo inapagável e para os séculos 
sem fim, as lições do Evangelho de Jesus.
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1. Introdução 

O olhar jurídico-espírita por sobre a proteção 
das pessoas com deficiência revelará, neste nosso 
texto, diversos pontos de contato entre a Codifica-
ção Espírita, a cargo de Allan Kardec, em sua vi-
são sobre a Civilização, a Sociedade e o Estado, e 
toda a construção desta proteção jurídica, que se 
confunde com a evolução dos Direitos Humanos. 
Trata-se de aspectos fundamentais como a evolu-
ção da legislação humana e o exame dos princípios 
fundamentais da Revolução Francesa, que são a Li-
berdade, a Igualdade e a Fraternidade. A par dis-
so, em análise das normas atualmente vigentes na 
proteção jurídica às pessoas com deficiência, a óti-
ca jurídico-espírita identificará dois aspectos que, 
mais do que quaisquer outros, contribuem signi-
ficativamente no exame da questão. Primeiro, que 
qualquer espécie de deficiência é temporária e tem 
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uma finalidade maior – assim como a própria encarnação re-
presenta ao Espírito uma limitação transitória que atende a 
objetivos maiores. Segundo, que o dever-ser de toda a prote-
ção jurídica às pessoas com deficiência confunde-se com o fun-
damento maior da moral espírita e cristã, objetivo primordial 
perseguido por todo e qualquer ser humano, mesmo que ainda 
não consciente disso: a caridade. Não aquela de viés raso, in-
dutora de assistencialismo e dependência, na atualidade tão 
criticada pelos defensores da primazia estatal de qualquer po-
lítica de promoção do ser humano, sucedendo a época em que 
o Estado era totalmente omisso nesse papel, desempenhado 
as mais das vezes por pessoas e entidades com maldisfarçado 
escopo de alívio de consciência numa relação tortuosa com as 
riquezas.  Mas aquele fundamento maior de Humanidade, que 
se traduz na progressiva conscientização, individual e coletiva, 
de que o bem próprio consiste na prática do bem ao próximo.  
Ideia tão simples mas, ao mesmo tempo, complexa ao ponto 
de necessitar de inúmeros desdobramentos, que também nada 
mais são do que mecanismos que induzem os seres, na dureza 
de seus corações, à sua prática efetiva.

2. Evolução da legislação humana 

Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, tece comentários acerca da evolução hu-
mana e das leis que caracterizam os mais diversos grupamentos sociais logo após a 
resposta dada pelos Espíritos Superiores à questão de nº 781, letra “a”. O ínclito co-
dificador da Doutrina Espírita, fazendo uso do seu bom senso invulgar, assinala que, 
sendo o progresso uma lei da natureza, não pode o homem obstá-lo, nem mesmo por 
leis humanas más. In verbis, é assim que Kardec conclui: 

Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do ho-
mem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anu-
lada, por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, des-
pedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o 
homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que 
todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento 
do fraco.

Dessa forma, por maior que seja o poder coercitivo de um regramento desumano 
e atentatório aos direitos fundamentais da pessoa, não poderá ele perpetuar-se no tem-
po. Diferentemente dos animais, o homem nasceu com a sina do progresso. Sua natu-
reza impele-o a voos cada vez maiores, sendo-lhe incômoda a estagnação. E quando se 
trata de leis, de regramento social, temos que esses diplomas são fruto do engenho do 
homem para regular suas relações, estabilizando os conflitos. Logo, refletem a natureza 
humana daquele momento histórico, com todas as implicações políticas, culturais e es-
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pirituais (entenda-se aqui por espiritual a condição 
evolutiva do Espírito no período analisado). Avan-
çando em inteligência e bondade, fruto também de 
suas vivências em sociedades mais complexas, com 
o passar do tempo ele adapta e “reinventa” o direi-
to para adequá-lo à necessidade da época.

Nesta linha de ideias, colhemos o seguinte 
ensinamento dos Imortais ao questionamento do 
mestre lionês em O Livro dos Espíritos: 

797. Como poderá o homem ser levado 
a reformar suas leis? 

“Isso ocorre naturalmente, pela força 
mesma das coisas e da influência das 
pessoas que o guiam na senda do pro-
gresso. Muitas já ele reformou e muitas 
outras reformará. Espera!”2

Observa-se, como resultado dessas conside-
rações, que as leis humanas refletem o status evo-
lutivo de um povo, sendo imperfeitas e a serviço ar-
bitrário de classes mais fortes quanto menor for o 
quinhão de suas virtudes. Pela força do progresso, 
ajustam-se elas a conceitos mais nobres de convi-
vência, na mesma medida em que os Espíritos vão 
compreendendo seus defeitos e vícios, minimizan-
do seus nocivos efeitos.

Temos, no Direito Constitucional, bons exem-
plos dessa realidade. Comecemos pela carta dos 
chamados Direitos do Homem. Ora, se esses di-
reitos fossem desde sempre reconhecidos em sua 
plenitude, quer em número, quer em grau, o seu 
rol seria taxativo e não estaria suscetível a mu-
danças. Mas não é isso o que a nossa história nos 
mostra. Como afirma Bobbio: “O elenco dos direitos 
do homem se modificou, e continua a se modifi-
car, com a mudança das condições históricas, ou 
seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes 
no poder, dos meios disponíveis para a realização 
dos mesmos, das transformações técnicas etc.”3. 
Acentua ainda o autor que, por aí, não existem di-
reitos fundamentais por natureza, nem humanos 
propriamente ditos. O que parece fundamental em 
um momento histórico e numa determinada civi-
lização não é fundamental em outras épocas e em 

outras culturas. Por isso que não se pode atribuir 
um fundamento absoluto a direitos historicamente 
relativos. E é por isso também que os direitos ditos 
humanos são o produto não da natureza, mas da 
civilização humana. Enquanto direitos históricos, 
eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transfor-
mação e de ampliação.  Assim, a Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem representa um ponto 
de partida para uma meta progressiva e não foram 
gravadas de uma vez para sempre4.

Outra questão que também nos parece em-
blemática diz respeito às fases de desenvolvimento 
dos direitos do homem, redundando naquilo que 
os autores denominaram de geração.  Os chamados 
direitos de primeira geração afirmaram os direitos 
de liberdade, civis e políticos. Os primeiros corres-
pondem a todos aqueles direitos que limitam o 
poder do Estado frente ao cidadão, reservando ao 
indivíduo e aos grupos particulares uma esfera de 
liberdade em relação ao Estado. Surgem da tradição 
liberal e dizem respeito ao direito à vida, à liber-
dade, à manifestação, à expressão, à propriedade e 
à segurança. São chamados de direitos de liberda-
de negativa porque têm como objetivo a não inter-
venção do Estado na esfera de direitos individuais.  
Já os direitos políticos foram o sustentáculo para a 
participação cada vez mais ampla, generalizada e 
frequente dos membros de uma comunidade no 
poder político. O voto universal introduziu as mas-
sas populares no jogo político, fenômeno que foi 
absolutamente novo na história da humanidade. 
Os direitos de segunda geração vieram a reboque da 
Revolução Industrial, cerne das lutas sociais. Estas, 
por sua vez, buscavam o reconhecimento de novos 
direitos, uma vez que a atitude passiva do Estado 
e a luta entre capital e trabalho estavam produ-
zindo péssima condição de vida, extensa jornada 
laboral, baixos salários, dificuldades com moradia, 
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educação e saúde. Desta vez, seria necessá-
ria a intervenção estatal por meio de pres-
tações positivas. Tal período expressava o 
amadurecimento de novas exigências, como 
as do bem-estar e da igualdade não apenas 
formal. Se os direitos de primeira geração 
tinham por referência a liberdade, esses ti-
veram por tônica a igualdade.  E, por fim, os 
direitos de terceira geração, surgidos a partir 
da nova e complexa organização mundial do 
pós-guerra. Enumeram aqui os autores que 
nessa ordem de problemas apresentam-se as 
muitas e injustificadas guerras, o uso indis-
criminado de agentes poluentes em todos 
os setores da atividade econômica, a persis-
tência das desigualdades sociais e a todas as 
formas de discriminações.  Também na se-
gunda metade do século XX, multiplicaram-
se as declarações que procuraram traduzir 
não apenas os direitos dos homens generi-
camente tratados, mas sim fazendo menção 
a sujeitos específicos, como as mulheres, as 
crianças, os idosos e as pessoas com defi-
ciência. Nesses direitos de terceira geração 
temos aquilo que podemos chamar de um 
exercício de solidariedade e fraternidade.

3. A proteção constitucional das 
pessoas com deficiência 

Para a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência, com o seu Protocolo Facultativo, assinados 
pela Organização das Nações Unidas em 30 de março de 
2007, e incorporados ao Direito Brasileiro com status de 
emenda constitucional, na forma do artigo 5º, § 3º, da 
Constituição Federal, “Pessoas com deficiência são aque-
las que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em in-
teração com diversas barreiras, podem obstruir sua par-
ticipação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas” (Artigo 1º). 

A definição, por seus próprios termos, é bastante 
ampla.  Araujo5, efetivando consistente análise de diver-
sas formas de deficiências mental e física, destaca, na li-
nha do que foi reconhecido pela Convenção:

O que define a pessoa com deficiência não é 
a falta de um membro nem a visão ou audi-
ção reduzidas.  O que caracteriza a pessoa com 
deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se 
integrar na sociedade.  O grau de dificuldade de 
se relacionar, de se integrar na sociedade, de 
estar incluído socialmente. O grau de dificulda-
de para a inclusão social é que definirá quem 
é ou não pessoa com deficiência. (Grifo nosso) 



Na atualidade, a denominação que vem sen-
do empregada com referência ao sujeito da prote-
ção jurídica em comento é pessoa com deficiência. 
No passado, abundaram os termos que a ela se 
referiam, nas fronteiras do pejorativo, refletindo o 
ideário comum de cada época. Como descreve Lan-
na Júnior6,

Para os novos movimentos sociais e 
suas políticas de identidade, as palavras 
são instrumentos importantes de luta 
política. A busca por novas denomina-
ções reflete a intenção de rompimento 
com as premissas de menos-valia que 
até então embasavam a visão sobre a 
deficiência.  Termos genéricos como 
“inválidos”, “incapazes”, “aleijados” e 
“defeituosos” foram amplamente utili-
zados e difundidos até meados do sé-
culo XX, indicando a percepção dessas 
pessoas como um fardo social, inútil e 
sem valor.  

Segundo o mesmo texto, as denominações 
evoluíram com a organização do movimento social, 
adotando-se a expressão pessoa deficiente entre as 
décadas de 1970 e 1980 – já incluindo o substan-
tivo pessoa, como modo de obstar a inferiorização 
até então característica – e, posteriormente, pessoa 
portadora de deficiência, que foi a empregada na 

Constituição Federal de 1988, nas Cartas Estaduais 
e em toda a legislação infraconstitucional que ime-
diatamente se seguiu.  

Pessoa com deficiência é a expressão utiliza-
da na atualidade, na terminologia empregada pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência da Organização das Nações Unidas. Segun-
do Lanna Júnior (op. cit.), 

“Pessoa com deficiência” passou a ser a 
expressão adotada contemporaneamen-
te para designar esse grupo social. Em 
oposição à expressão “pessoa portado-
ra”, “pessoa com deficiência” demons-
tra que a deficiência faz parte do corpo 
e, principalmente, humaniza a deno-
minação. Ser “pessoa com deficiência” 
é, antes de tudo, ser pessoa humana. 
É também uma tentativa de diminuir 
o estigma causado pela deficiência. A 
expressão foi consagrada pela Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 2006.    

A Constituição Federal de 1988, no caput de 
seu artigo 5º, no título relativo aos direitos e ga-
rantias fundamentais, dispõe que “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
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rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à proprieda-
de” (grifos nossos).    

No tocante à circunstância de o Princípio da 
Igualdade vir insculpido no caput do artigo 5º, e 
não como um de seus vários incisos, observa a dou-
trina tratar-se de uma modificação com relação ao 
texto constitucional anteriormente vigente. Celso 
Ribeiro Bastos7 observa:

O atual artigo isonômico teve trasla-
dada a sua topografia. Deixou de ser 
um direito individual 
tratado tecnicamente 
como os demais. Pas-
sou a encabeçar a lis-
ta destes direitos que 
foram transformados 
em parágrafos do ar-
tigo igualizador. Essa 
transformação é pre-
nhe de significação. 
Com efeito, reconhe-
ceu-se à igualdade o 
papel que ela cumpre 
na ordem jurídica. Na 
verdade, a sua função 
é de um verdadeiro 
princípio a informar 
e a condicionar todo 
o restante do direito. 
É como se estivesse 
dito: assegura-se o 
direito de liberdade 
de expressão do pen-
samento, respeitada 
a igualdade de lodos 
perante este direito. 
Portanto, igualdade 
não assegura nenhu-
ma situação jurídica 
especifica, mas na 
verdade garante o in-
divíduo contra toda 
má uti1ização que 
possa ser feita da or-
dem jurídica.

Araújo8, como acima mencionado, identifica 
no cumprimento do direito à igualdade o patri-
mônio jurídico das pessoas com deficiência, preo-
cupando-se em salientar o dúplice enfoque de tal 
princípio, transcendendo o seu aspecto puramente 
formal para alcançar uma igualdade material.  Em 
suas palavras:

A igualdade será tratada sob seu enfo-
que duplo. Do princípio da igualdade 
constante do artigo quinto verifica-se 
uma preocupação do constituinte de 
tratar as pessoas igualmente, sem qual-
quer distinção. A regra isonômica não 
admite qualquer privilégio, tratando 
igualmente as pessoas. Isso é o que se 
denomina igualdade formal ou igualda-
de perante a lei. 



Fe d e r a ç ã o es p í r i ta d o ri o Gr a n d e d o su l 61

Ao mesmo tempo, a Lei Maior cuida 
de realçar certos valores, direitos de 
pessoas ou grupos, que necessitam de 
proteção especial, especificando ou dis-
tinguindo tais situações (tal discrimen, 
no entanto, é perfeitamente aceito, já 
que tem perfeita adequação à realidade 
vivida por tais grupos). 

Além disso, tratando-se de poder cons-
tituinte originário, não se cogitaria de 
limitação alguma. Tem-se, no caso, a 
igualdade material ou igualdade na lei. 
Isto significa que, conforme o modelo 
adotado pelo constituinte, estaríamos 
diante de uma autorização para desi-
gualar na lei. 

Veja-se que o Princípio da Igualdade, em sua 
acepção material, é identificado na fraternidade 
que, como acima destacado, resume as propostas 
de garantias e de direitos da chamada terceira ge-
ração, onde se inserem os tentames de se olhar o 
homem não em sua concepção genérica, abrangen-
te, mas ocupando-se de dotar grupos específicos 
daquilo que lhes falta em termos de dignidade. 

Os Tribunais Superiores, em apreciação a 
normas que, neste espírito, desigualam as pessoas 
com deficiência buscando colocá-las em situação 
de igualdade com as demais, mesmo que não com 
tal precisão em suas razões de decidir, reconhece-
ram ser esta a conformação do Princípio da Igual-
dade na Constituição Federal.   

Quando do julgamento do Re-
curso Ordinário em Mandado de Se-
gurança nº 13.084-CE, que tratava 
de insurgência contra ato do gover-
nador do Estado do Ceará relativo à 
concessão de gratuidade nas passa-
gens de ônibus para deficientes fí-
sicos pobres, ratificando a decisão 
que denegou a ordem, a 1ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça ne-
gou provimento ao recurso, em de-
cisão datada de 28 de maio de 2002. 
O seguinte excerto integra o voto do 
relator, ministro José Delgado:

Com efeito, o princípio da igualdade 
deve ser entendido consoante as exi-
gências da fórmula política do Estado 
Democrático de Direito, consagrada 
constitucionalmente. Não há mais lu-
gar, atualmente, para a ideologia jurídi-
ca liberal, que compreendia a isonomia 
em termos puramente formais e abstra-
tos, desconsiderando as diferenças efe-
tivamente existentes entre os homens, 
colocando no mesmo nível os desiguais.

A participação ativa do Estado no sen-
tido de oferecer aos deficientes físicos 
melhores condições de vida compatibi-
liza-se perfeitamente com os princípios 
do Estado Democrático de Direito, que 
se caracteriza por intervir socioecono-
micamente para assegurar a dignidade 
da pessoa humana. Procura-se justa-
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mente compensar as reconhecidas di-
ficuldades que tais pessoas enfrentam, 
tais como o preconceito, a discrimina-
ção, a comiseração exagerada, as obje-
ções ouvidas da busca de um emprego, 
os obstáculos físicos, as barreiras para o 
acesso à cultura, à saúde e à educação.

Observa-se que a diferenciação do por-
tador de deficiência física conforma-se 
com o sistema constitucional. Trata-se 
de um meio para atingir um fim juridi-
camente colimado, qual seja, a integra-
ção social dos deficientes. O tratamento 
normativo diferenciado configura-se le-
gítimo, se estiver preordenado à conse-
cução de um fim perseguido pelo Direi-
to. Deve-se partir de uma consideração 
teleológica.  

Verifica-se que o próprio texto consti-
tucional federal consagra a proteção 
aos deficientes físicos outorgando-lhes 
garantias distintas, que objetivam efe-
tivamente promover a inserção dessas 
pessoas na sociedade. Senão, vejam-se 
os seguintes preceitos da Carta Mag-
na: artigo 7º, XXXI, artigo 23, II, artigo 
24, XIV, artigo 37, VIII, artigo 203, IV e 
V, artigo 208; artigo 227, §1°, II artigo 
227, § 2º, e artigo 244. Depreende-se, 
portanto, que a legislação ordinária não 
só pode, mas deve obrigatoriamente 
propiciar meios que atenuem a natural 
falta de oportunidades dos deficientes 
físicos, concretizando assim os precei-
tos constitucionais.

A partir do reconhecimento da conformação 
constitucional do princípio da igualdade, em suas 
acepções formal e material, identificam-se na pró-
pria Carta Magna diversos outros dispositivos que 
a explicitam no que diz respeito às pessoas com 
deficiência, cuja análise completa transcenderia a 
extensão do presente artigo. 

Araújo9, neste particular, identifica o direito 
reservado ao ingresso no serviço público (artigo 
37, inciso VIII), direito à saúde (artigo 196), direito 
à previdência social por invalidez (artigo 201, in-
ciso I), direito à assistência social em questões de 
habilitação, reabilitação, integração à vida comuni-
tária e ao benefício social (artigo 203, incisos IV e 
V), direito à educação (artigos 205 e 208, inciso III), 
direito à proteção das crianças e dos adolescentes 
portadores de deficiência (artigos 227, §§1º, inciso 
II, e 2º) e extensão da proteção de eliminação de 
obstáculos aos logradouros, edifícios e veículos co-

letivos já existentes (artigo 244), além de efetuar 
profunda análise das competências constitucionais 
relativas às pessoas com deficiência e da proteção 
judicial dos direitos das pessoas com deficiência, 
em âmbito coletivo/difuso, individual e contra a 
omissão legislativa.

4. Em conclusão

Pode-se concluir com suficiente segurança 
que o exame, em tese, da evolução da legislação 
humana apresenta o modelo do que haveria de 
acontecer no século XX pela imposição das segun-
da e terceira gerações de Direitos Humanos.

Mas por que igualmente não reconhecer que 
o paradigma espírita, consolador por excelência, e 
identificador da base da mais equânime igualdade 
que se pode idealizar, em tintas de fraternidade, é 
apto a contribuir a que se realizem todos os princí-
pios da Convenção das Pessoas com Deficiência?10

Acima se sustentou que o dever-ser de toda 
a proteção jurídica às pessoas com deficiência con-
funde-se com o fundamento maior da moral espí-
rita e cristã, objetivo primordial perseguido por 
todo e qualquer ser humano, mesmo que ainda não 
consciente disso: a caridade. 

No particular, calha fazer derradeira citação 
da obra fundamental da Codificação, que é O Livro 
dos Espíritos, em sua Questão nº 793:

793. Por que indícios se pode reconhecer 
uma civilização completa?

“Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimen-
to moral. Credes que estais muito adian-
tados, porque tendes feito grandes des-
cobertas e obtido maravilhosas inven-
ções; porque vos alojais e vestis melhor 
do que os selvagens. Todavia, não tereis 
verdadeiramente o direito de dizer-vos 
civilizados, senão quando de vossa so-
ciedade houverdes banido os vícios que 
a desonram e quando viverdes como ir-
mãos, praticando a caridade cristã. Até 
então, sereis apenas povos esclarecidos, 
que hão percorrido a primeira fase da 
civilização.”11
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Trata-se do questionamento em que reside o 
mais significativo elo de ligação entre a visão es-
pírita de uma Humanidade avançada e a realidade 
que começa a tomar corpo com o progressivo cum-
primento, no mundo dos fatos, das normas cons-
titucionais e infraconstitucionais que conferem a 
proteção às pessoas com deficiência, objetivando 
igualá-las às demais. É o imperativo da caridade 
que, paulatinamente, vai impregnando a legislação 
humana, afeiçoando-a à divina e, à medida em que 
vai sendo posta em prática, contribuindo na evolu-
ção da civilização humana como um todo. 

Se alguma dúvida poderia subsistir, relem-
brem-se dos comentários de Kardec sobre tal ques-
tão, a dizer-nos que, entre duas nações, somente se 
poderá considerar mais civilizada aquela em que, 
dentre outros aspectos, “exista menos egoísmo, me-
nos cobiça e menos orgulho; (...) onde a inteligência 
se puder desenvolver com maior liberdade; onde haja 
mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade re-

cíprocas (...)” e, especialmente, “onde as leis nenhum 
privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para 
o último, como para o primeiro; onde com menos par-
cialidade se exerça a justiça; onde o fraco encontre 
sempre amparo contra o forte (...)”. 

Ao tempo em que se tem por certo que, se 
fosse praticada a contento por todos os seres hu-
manos, a caridade tornaria dispensável qualquer 
outra norma de conduta, conduzindo o Direito ao 
museu, tem-se que ela somente principia a sua ca-
minhada, necessitando ainda de desdobramento 
em diversas outras qualidades, para melhor en-
tendimento e efetivação pelas pessoas. E, à simi-
laridade do Constituinte, Allan Kardec também a 
trouxe ao caput, citando-a, ao lado do amor e da 
justiça, como a síntese de como deve ser o Homem 
de Bem, já na primeira frase de seu texto a respeito, 
para logo após, nas 24 frases seguintes, desdobrar 
e exemplificar as condutas recomendadas.12
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Comemoremos, sim, o fato de militarmos em dou-
trina que antecipou em século e meio o trato que a mo-
dernidade daria à proteção das pessoas com deficiência 
e tantos outros pontos. Que tal constitua estímulo a 
que a estudemos mais e mais, pois riquíssimos ensi-
namentos ainda podem aí estar, insuspeitos, aptos a 
revelar em detalhes o futuro de uma Humanidade mais 
feliz. Mas não nos esqueçamos de que isso não basta. É 
necessário que exemplifiquemos os ensinamentos em 
cada ato da vida diária, tornando a caridade uma práti-
ca concreta no planeta, o que significa lutar para que o 
Princípio da Igualdade, em tintas de Fraternidade, seja 
uma realidade a toda e qualquer pessoa com deficiên-
cia.



Um dos ônus mais pesados com que arcamos por estarmos vivendo cada vez mais é 
o risco aumentado de sofrermos da demência senil do tipo Alzheimer. Devido ao crescente 
interesse e investimento médico-científico e tecnológico nessa área da saúde, recentes es-
tudos vêm revelando muitos dos seus mistérios, no que diz respeito às suas causas, ao seu 
diagnóstico precoce e à sua cura definitiva. 

Apesar de mais de um século de pesquisas médicas ter se passado, desde a sua desco-
berta em 1906, as causas ou os mecanismos envolvidos na destruição de neurônios ainda 
não foram totalmente desvendados. O que se sabe de inequívoco é que, em média, duas a 
três décadas antes de alguém da nossa família, ou da nossa rede de relacionamentos, ou de 
nós próprios começar a dar os primeiros sinais de estar sofrendo dessa doença ela já havia 
iniciado seu poder devastador de forma silenciosa e inexorável.

Carlos eduardo Accioly Durgante
Médico Geriatra, Trabalhador Espírita e Autor da Editora Francisco Spinelli.

A doença de Alzheimer:
a ciência nunca esteve tão próxima do 
diagnóstico precoce e da cura definitiva
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Recentes e promissores estudos científicos 
têm trazido luz e esperança a milhares de porta-
dores desse mal e a um número ainda maior de fa-
miliares e/ou cuidadores envolvidos nessa grande 
rede humana.  Os especialistas já estão realizando 
exames médicos, tanto de imagem como bioquí-
micos, em fases bem precoces da história natural 
do Alzheimer, por enquanto restritos para fins de 
pesquisa. 

Na fase pré-clínica, assim denominada, os 
sintomas característicos da doença, como o esque-
cimento, as alterações de comportamento e humor, 
as confusões e desorientações, as dificuldades em 
executar tarefas do dia a dia ou mais elaboradas, 
ainda nem deram os ares de sua presença. As lesões 
anatomopatológicas que caracterizam essa enfer-
midade já se iniciaram a nível molecular por suces-
sivas falhas e distúrbios da neuroquímica cerebral.

Os métodos de diagnóstico precoce mais pro-
missores são os denominados marcadores bioló-
gicos, que se baseiam na análise dos métodos de 
imagem e do exame do líquido cefalorraquidiano. 
Este último ainda não é realizado na prática clíni-
ca rotineira. A associação da pesquisa de proteínas 
biomarcadoras no líquor (líquido da espinha) com 
o PET, que é um exame de imagem semelhante a 
uma ressonância magnética funcional, aumenta a 
especificidade dessas alterações para um diagnós-
tico mais preciso da doença na fase bem inicial, an-

tes dos sintomas e antes das lesões neuronais se 
instalarem.

Quanto aos avanços em direção à cura des-
sa enfermidade, há vários tratamentos em fase 
de testes, tanto em cobaias quanto em humanos: 
desde a estimulação elétrica cerebral profunda, a 
imunoterapia contra uma das proteínas (proteína 
Tau) envolvidas na gênese da patologia, até vacinas 
contra uma outra importante proteína (Beta-Amioi-
de), através da utilização de anticorpos, incluindo 
também o controle das comorbidades como a hi-
pertensão arterial, o diabetes e as alterações nas 
taxas de colesterol, sem esquecer da adoção de um 
estilo de vida saudável.   

Recentemente, pesquisadores da universida-
de norte-americana de Yale revelaram ao mundo 
uma descoberta que futuramente virá a determi-
nar o fim desse flagelo. Em animais de laboratório, 
eles verificaram que a administração de um medi-
camento que vem sendo usado no tratamento de 
uma outra doença genética melhorou o sistema de 
registro e armazenamento de informações dessas 
cobaias, permitindo um aumento do número de si-
napses, que são estruturas por onde se dão as liga-
ções entre os neurônios. Acredita-se que isso possa 
vir a ocorrer em humanos portadores da doença de 
Alzheimer.

Pois bem, caro leitor, é a ciência fazendo a 
sua parte em sua busca obstinada no controle e na 
cura das moléstias do corpo e da mente. Possivel-
mente, em menos de uma década vivenciaremos 
esses e muitos outros triunfos, mas é bom que es-
tejamos atentos, pois esses avanços terão muitas 
implicações no futuro, especialmente no que diz 
respeito aos desafios evolutivos do Espírito Imor-
tal, que experienciará essa etapa da existência por 
mais tempo e com toda a lucidez que lhe for permi-
tida. Luz e Paz!



João Alessandro Müller

OS TESTEMUNHOS DOS
ESPÍRITAS ESPANHÓIS:
A IntolerâncIA relIgIosA e os

DIreItos HumAnos

Apenas recentemente e em especial com o surgimento das associa-
ções jurídico-espíritas começaram os espíritas a refletir temáticas jurídi-
cas à luz do Espiritismo. 

Dentro desse contexto, se faz de grande importância e urgência a 
discussão em torno da temática dos direitos humanos na seara espírita, 
em suas mais variadas facetas, seja no que se refere a igualdade racial, de 
gênero ou de religião, seja na defesa intransigente da vida. 

A nós espíritas é necessário ainda nos preocuparmos com a questão 
da intolerância religiosa. Alguém dirá que este é um tema distante de nos-
sa realidade, eis que vivemos em um cenário de relativa paz e aceitação do 
Espiritismo pela sociedade.

Entretanto, o passado é recheado de exemplos de intolerância reli-
giosa em relação aos espíritas. Aqui poderíamos nos relembrar de várias 
situações de perseguição e restrição de direitos num passado recente aqui 
mesmo no Brasil. Poderíamos relembrar ainda o episódio conhecido como 
o “Auto de fé de Barcelona”. Mas nenhum episódio será mais simbólico e 
grave que a perseguição aos espíritas espanhóis durante a Guerra Civil 
Espanhola.

Embora relativamente recente em sua história (lá se vão pouco mais 
de cento e cinquenta anos), o Espiritismo já conta com mártires, criaturas 
que perderam sua vida unicamente por professarem e não renunciarem 
a sua fé espírita. A história desses mártires é pouco conhecida por nós 
e aqui não pretendemos senão descortinar um pequeno véu sobre essa 
saga de valorosos companheiros que deram o melhor de seus dias para a 
semeadura, a difusão e a consolidação da Doutrina Espírita.

Procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente da AJE-RS (Associação Jurídico-Espírita do Rio Grande do Sul). 
Coordenador para Região Sul da AJE-Brasil. Presidente do Conselho Regional Espírita da 10ª Região/FERGS. 
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Todos sabemos dos esforços e lutas com que se defrontaram os pioneiros do Espiri-
tismo para sua implantação em todos os recantos do mundo. Os Espíritos Superiores já ha-
viam antecipado essas lutas a Kardec. Dentre os tantos exemplos de sofrimento, martírio 
e dor dos espíritas, merecem especial destaque os pungentes testemunhos dos espíritas 
espanhóis na primeira metade do findo século XX.

A história do Espiritismo na Europa no século XX é também uma história de 
árduos testemunhos. E aqui não nos referimos aos que padeceram nas duas gran-
des guerras mundiais (1914-1918 e 1939-1945) e em tantas outras guerras internas 
que varreram o continente europeu no século XX. E quando falamos em morte 
em guerras não nos referimos apenas ao que padeceram sob o alvo de ataques 
e armas, mas de tantos quantos padeceram de fome, sede ou doenças que de-
correram dos combates que abateram economias inteiras. Quantos espíritas 
padeceram na Europa por conta das guerras.

Também não nos ateremos aqui aos espíritas que em todo o mundo 
padeceram sob o guante da gripe espanhola, cujo auge em 1918 ceifou mi-
lhares de vidas, em especial na Europa. Trataremos aqui exclusivamente dos 
testemunhos dos espíritas espanhóis na primeira metade do século XX, em 
especial por conta da Guerra Civil Espanhola, da ditadura do general Franco 
que lhe seguiu e da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A Segunda Guerra Mundial deixou rastros de morte, dor, fome e po-
breza por toda a parte. Cidades destruídas, mortes, doenças, penúria ex-
trema. Após a guerra, era tempo de reconstrução, mas tudo havia por se 
fazer; os campos e as indústrias estavam destruídos, com o que a falta de 
alimento e emprego eram verdadeiras tragédias.

A situação, porém, era ainda pior em nações que, apesar do 
fim da guerra, ainda estavam mergulhadas em dolorosas ditadu-
ras. Dentre elas, a Espanha, que, comandada pela mão de ferro 
do general Franco, expunha seu povo a dolorosos testemunhos. 

Justamente a Espanha que, desde o final do século XIX, mas 
em especial no começo do século XX se destacara como um dos 
mais pujantes vetores de crescimento e expansão do Espiritismo. 
Ali Amalia Domingos Soler (a grande dama do Espiritismo, médium de 
Memórias do Padre Germano), Miguel Vives (autor de O Tesouro dos Es-
píritas), Francisco Colavida (este conhecido como “Kardec Espanhol”) 
e o próprio Angel Aguarod (que depois escrevia história também no 
Brasil) consolidavam e difundiam o Espiritismo em toda a Europa, de 
certa forma sucedendo a própria França como polo irradiador da Doutrina 
Espírita em terras europeias. 

Mas uma sucessão de acontecimentos dolorosos viria impor duros 
revezes aos espíritas espanhóis. A gripe espanhola, a trágica Guerra 
Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e a ditadura do General 
Franco envolveram a Espanha nos mais sofridos momentos de sua 
história. E os espíritas não escaparam a esses duros testemunhos, 
junto com todo o povo espanhol. Em verdade, pode-se dizer que 
a situação dos espíritas era ainda mais dura, já que a ditadu- r a 



impunha aos espíritas renhida perseguição por conta dos ideais 
que abraçavam.

Os primeiros anos do século XX eram dias de efusiva luz e 
laborioso trabalho no bem para os espíritas espanhóis, que viam 
expandir cada vez mais a Doutrina Espírita, que amealhava no-
vos adeptos e formava novos grupos a cada dia que passava. 

Os dias de dor e sofrimento seriam profetizados pelo 
grande missionário Miguel Vives y Vives, pouco antes de 
seu desenlace em 1906, quando nada indicava que viessem 
a acontecer, já que naquele momento a Doutrina Espírita 
vivia seus momentos mais promissores em franca expan-
são, apesar do materialismo igualmente fazer numerosos 
adeptos. 

Junto com a profecia de tempos dolorosos, Vives 
convocava a juventude espírita para que resistisse aos 
tormentos do porvir em defesa da Doutrina do Conso-
lador. Provavelmente, grande parte dos espíritas que 
lhe ouviram a advertência não lhe deram a devida 
importância diante da realidade promissora em que 
viviam. E talvez seus confrades de então jamais pu-
dessem imaginar o quão verdadeiras seriam aquelas 
predições de Vives.

Após o retorno de Vives ao plano espiritual, 
sua profecia começava a se cumprir. 

A gripe espanhola transformou o ano de 
1918 em um dos mais mórbidos da história da hu-
manidade. Um novo vírus da gripe começou a se 
manifestar naquele ano com um potencial de mor-
te como jamais se vira antes. Não era incomum 
se acordar saudável e, antes do anoitecer, se estar 
morto. Famílias e grupos inteiros pereceram em 
poucos dias. Estima-se que, apenas na Espanha, 
milhares de pessoas retornaram ao plano espiri-
tual por conta desse vírus que tomou dimensões 
mundiais, vindo a repercutir inclusive no Brasil, 
onde a gripe espanhola colheu centenas de vidas, 
apesar dos esforços de verdadeiros heróis, como Eu-

rípedes Barsanulfo, que também foi vitimado pela 
doença em pleno esforço de auxílio aos infectados 
que tombavam às dezenas em Sacramento/MG.

Os grupos espíritas espanhóis, como não po-
deria deixar de ser, igualmente sofreram muitas 
baixas, tendo vários deles tido suas atividades 
encerradas ou sensivelmente prejudicadas, in-
clusive por conta do trabalho benemérito de 
auxílio às vítimas da insidiosa doença.
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Não bastassem tamanhas provações, densas 
nuvens pairavam sobre os corações espanhóis, e a 
par da gripe espanhola, que por si só dizimara mi-
lhares de pessoas, uma série de circunstâncias se 
concatenavam para produzir uma das mais cruéis 
guerras já vistas: a Guerra Civil Espanhola.

Para entendermos o que ocorreu, precisamos 
compreender a realidade sociopolitica da Espanha 
nos primeiros anos do século XX. Grupos de es-
querda e outras denominações políticas começa-
ram a galgar cargos e a tomar o poder na Espanha. 
E entre esses grupos vigorava uma brutal aversão 
a toda e qualquer denominação religiosa ou a qual-
quer coisa que se referisse a Deus ou espiritualida-
de. Eram ateus e criam que os problemas da Huma-
nidade se explicavam em grande parte pelo domí-
nio das religiões. E assim iniciaram um feroz com-
bate aos ricos e a todas as denominações religiosas. 
A Igreja Católica era uma das mais visadas pelos 
novos governantes: templos eram queimados, in-
clusive catedrais centenárias e de inestimável va-
lor histórico; fiéis e sacerdotes eram executados e 
comunidades inteiras foram dizimadas. A ideia era 
eliminar toda e qualquer crença em Deus, a bem da 
ideologia política então vigente. Muitos mártires 
do catolicismo se fizeram naqueles dias.

Mas é claro que não apenas os católicos eram 
perseguidos. Os espíritas, que então eram talvez a 
força mais intensa de combate a essa crença mate-
rialista, passaram a ser também alvos preferenciais 
dos então governantes. E grupos espíritas passa-
ram a ser perseguidos, seus membros assassinados 
e suas sedes queimadas e destruídas.

A oposição a essa conjuntura mobilizou 
grupos armados das mais diversas denominações 
ideológicas e políticas, que passaram a combater 
esses novos governantes ditatoriais. Esses grupos, 
separados e em guerrilhas, atacavam-se por vezes 
até entre si, mas estavam unidos pelo inimigo co-
mum: o governo que precisava ser deposto. E assim 
tinha início um dos episódios mais cruéis de nossa 
história: a Guerra Civil Espanhola.

A Guerra Civil Espanhola, onde lideranças po-
líticas difusas se degladiavam por poder, resultaria 
em milhares de mortes, em sua imensa maioria de 
inocentes. O horror dessa guerra seria magistral-
mente retratado na pintura “Guernica”, por Pablo 

Picasso. A população dividiu-se em grupos que se 
digladiavam entre si. A brutalidade e a gratuidade 
da violência e dos assassínios era assombrosa, re-
percutindo em todo o mundo.

Um dos grupos mais organizados e sólidos 
era o comandado pelo general Franco, o qual, após 
sangrentas batalhas, viria a conseguir a vitória, as-
sumindo o governo espanhol e dando fim à Guerra 
Civil Espanhola. O fim da guerra, entretanto, não 
trouxe a paz aos espanhóis. Franco impôs ao país 
uma das mais longevas e cruéis ditaduras de que se 
teve notícia, mergulhando a Espanha em uma épo-
ca de trevas ainda mais densas. A fome e a pobreza 
grassaram ainda mais cruéis, sendo que tal quadro 
só restou revertido há poucas décadas, com a mor-
te do ditador e o ingresso em uma era de riqueza 
para a Espanha. 

Os espíritas, como não poderia deixar de ser, 
não obtiveram qualquer reversão no quadro de per-
seguição com o fim da Guerra Civil Espanhola. Com 
a vitória de Franco, o Catolicismo voltou ao palco do 
poder e foi declarada como a única religião passível 
de ser cultivada. Assim, um dos principais e mais 
cruéis efeitos da Guerra Civil Espanhola foi o recru-
descimento do fundamentalismo religioso católico, 
que determinou a perseguição de todas as outras 
crenças religiosas, em especial os espíritas, que se-
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guiam sendo assassinados. A Espanha, que outrora 
fora uma pátria do livre pensamento, sofria agora 
um revés obscurantista de grandes proporções. E, 
nesse sentido, o Espiritismo, então pujante e em 
pleno crescimento, foi eleito como alvo de destrui-
ção pelas forças religiosas, sob o amparo das forças 
estatais, tendo sido os centros espíritas destruídos 
e incendiados, sendo suas lideranças perseguidas e 
mortas, numa violência sem precedentes. 

O golpe de misericórdia se deu em 1936, 
quando a sede da Federação Espírita Espanhola foi 
queimada e completamente destruída. 

Desde antes, entretanto, alguns espíritas saí-
ram do território espanhol a fim de, exilados, me-
lhor poderem concatenar os esforços para proteção 
e defesa dos espíritas e grupos que seguiam valo-
rosamente empunhando o estandarte espírita em 
solo espanhol. 

Mas os testemunhos se agravariam uma vez 
mais. Agora era a Segunda Guerra Mundial que se 
abatia sobre a Europa, trazendo mais morte, fome 
e dor. Entre 1939 e 1945 o mundo viveu sob ataque, 
nações inteiras sofram destruídas, populações in-
teiras sufocadas, mortas ou aprisionadas. E, nesse 
contexto, a própria França, tão grandiosa outrora 
e agora lar dos espíritas espanhóis exilados, seria 

alvo de ataques e invasões pelos alemães. Novas lu-
tas e sofrimentos foram agregados aos anteriores, 
que permaneciam hígidos, pois a ditadura de Fran-
co consolidou-se ainda mais com a Segunda Guerra 
Mundial, em relação à qual manteve neutralidade.

O término da guerra em 1945 não represen-
tou a tranquilidade para as nações europeias. Com 
o fim da guerra tudo estava por ser reconstruído, a 
indústria estava sucateada, as cidades destruídas e 
o campos improdutivos. Era preciso começar tudo 
de novo e nesses primeiros momentos faltava tudo, 
desde comida, roupa ou equipamentos. E os espíri-
tas espanhóis, agora refugiados em grande parte 
em outros países europeus dividiam esses tormen-
tos com dificuldades ainda maiores, pois estavam 
exilados e eram alvos de discriminação religiosa.

É nesse contexto que, no ano de 1946, o Dr. 
Humberto Torres, então presidente do Conselho 
Consultivo da Federação Espírita Espanhola, lança-
va um apelo de auxílio aos espíritas brasileiros para 
que auxiliassem com alimentos, roupas, dinheiro 
e utilidades em geral aos espíritas espanhóis. Ele, 
juntamente com outras lideranças espíritas espa-
nholas estavam “asilados” na França, em um esfor-
ço comovente de evitar o padecimento definitivo 
do Espiritismo na Espanha. 

A Federação Espírita Brasileira passou a capi-
tanear o processo de auxílio, lançando um apelo a 
todos os espíritas do Brasil em seu periódico Refor-
mador. Pelas dificuldades de remessa de auxílio de 
forma segura aos confrades espanhóis, por conta 
da situação geopolítica em que se encontravam en-
tão as nações europeias, em especial a Espanha, a 
FEB tomou a si a responsabilidade de centralizar 
todas as doações recebidas dos mais remotos rin-
cões do Brasil. Quem quisesse colaborar alcançaria 
a doação respectiva à federativa estadual compe-
tente, e esta, por sua vez, centralizando as doações 
dentro do estado respectivo, remeteria todas as ar-
recadações à FEB, que, por sua vez, se encarregaria 
de tudo remeter aos espíritas espanhóis.

Para ilustrar esse episódio pouco conhecido 
pelos próprios espíritas, transcrevemos aqui carta 
enviada pelo Dr. Humberto Torres (então presiden-
te do Conselho Consultivo da Federação Espírita 
Espanhola e exilado um Montpellier, na França) à 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em junho 
de 1946:
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Montpellier, 1º de junho de 1946.

Dr. Humberto Torres,
Presidente do Conselho Consultivo
da Federação Espírita Espanhola.

Sr. Presidente da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre.

Estimados irmãos em crença: certamente já lestes 
no “Reformador” o meu apelo aos espíritas do Brasil 
para que ajudem em alimentos aos meus irmãos espa-
nhóis que há cerca de oito anos, pelo delito de serem 
espíritas, coisa imperdoável na Espanha de Franco, ti-
veram de abandonar o lar para errarem como párias, 
com a dor cravada na alma.

Depois de havermos sofrido verdadeira fome du-
rante a invasão da França pelos alemães, continuamos 
agora com a alimentação deficientíssima, não só por-
que os alimentos substanciais são escassos, senão por 
estarem a preços astronômicos, inalcançáveis por bol-
sas paupérrimas como as nossas.

Conhecemos a força e a convicção do ideal espírita 
nesse Estado do Rio Grande do Sul, bem como o espírito 
de caridade que anima os seus filiados. Pedimos que 
nos ajudeis! Estamos certos de que o nosso apelo co-
moverá os vossos corações e de que nenhuma família 
espírita desse Estado deixará de contribuir com dinhei-
ro ou donativos de comestíveis, centralizando-os nessa 
Federação ou na do Rio de Janeiro, para que cuidem de 
enviar diretamente, com certa periodicidade, às famí-
lias espíritas relacionadas a seguir, e na proporção dos 
indivíduos que se compõem.

Esperamos que a Federação desse Estado tome a 
iniciativa entre os centros e grupos que a compõem, 
fazendo campanha pela imprensa, coordenando os es-
forços particulares, e fazendo com que em breve nos 
chegue o tão esperado auxílio dos espíritas do Brasil,

Que Deus premie o vosso socorro. Em nome de todos 
os espíritas espanhóis homiziados em França, saúda-
vos e abraça-vos,

Dr. Humberto Torres,
Rua Bras de Fers, 2-2º

Montpellier
(Herrault – França).

 

A missiva é comovente em todos os sen-
tidos. O Espiritismo implantara, antes da de-
vastadora ditadura do general Francisco Fran-
co, um dos mais dinâmicos polos de difusão 
da Doutrina não só para a Europa como para 
o mundo todo. O Espiritismo somente voltaria 
a dar seus passos na Espanha após 1975, com 
a desencarnação do grande ditador, que dizia 
prestar contas apenas a Deus e à História e que 
implantara um Estado católico ditatorial e cor-
porativo.

Apenas em 1984, 48 anos depois de sua 
completa destruição em 1936, a Federação 
Espírita Espanhola reabriria suas portas e re-
tomaria a sua grande missão. Nesse intervalo, 
o Espiritismo, mesmo clandestino, não deixou 
de existir por completo, sustentado por heróis 
anônimos que se reuniam escondidos expondo 
suas próprias vidas.

Os testemunhos dolorosos enfrentados 
pelos espíritas espanhóis nos servem de exem-
plo valoroso da fé imorredoura que a Doutrina 
Espírita nos proporciona, transformando-nos 
em verdadeiras fortalezas espirituais. 

Merece destaque, ainda, o esforço dos es-
píritas brasileiros, capitaneados pela Federação 
Espírita Brasileira, no sentido de auxiliar os ir-
mãos espanhóis nesses momentos de tão pun-
gente provação.

Nesses episódios, além da fé, ressalta o 
espírito de fraternidade que une os espíritas 
de todas as nações em todos os tempos desde 
o seu surgimento naquele dia 18 de abril de 
1857, pelas mãos do valoroso Allan Kardec, que 
legaria uma nova Era à Humanidade.  


