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Espiritismo e Teologia Espírita
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“

Ampliar as
fronteiras do
entendimento
humano sobre
Deus, o ser, o
outro, a vida,
seu sentido e
significado”

Ao longo do tempo a evolução do estudo acadêmico dos
princípios religiosos recebeu o nome de teologia. O termo
originou-se das palavras gregas theos e logos, onde theos
significa Deus; e logos significa razão, lógica ou estudo. Entre os cursos disponíveis encontramos a Teologia Judaica,
Teologia Católica, Teologia Batista e desde 2002 o curso de
graduação em Teologia Espírita.
Quando a Faculdade Doutor Leocádio José Correia
anunciou o curso de Teologia Espírita na cidade de Curitiba, a novidade foi recebida com muitos aplausos e algumas
críticas.
Uma das críticas manifestava receio quanto ao surgimento de novos conceitos espíritas argumentando que “a
Doutrina Espírita, como verdade eterna advinda da nova revelação, não admite novos conceitos senão aqueles que nos
chegaram através da espiritualidade superior...”.
Admitir que tudo já foi revelado pode ser uma atitude
precipitada. Para avaliar esta afirmação o leitor pode olhar
para a Doutrina dos Espíritos como o grande conjunto de
conhecimentos do polissistema cultural espiritual universal
e para a codificação da Doutrina Espírita como a parcela
destes conhecimentos que Allan Kardec conseguiu pesquisar, organizar, escrever e publicar. Pela mesma ótica podemos olhar o Espiritismo, que é a Doutrina operada pelos
encarnados, como o entendimento e a prática dos princípios
doutrinários.
Desta maneira, as variações que se observa na prática
espírita seriam efeito das informações e das interpretações
de quem faz a prática espírita sob as influências da cultura
local ao longo do tempo.
Portando, considerar que o espiritismo está pronto e
acabado, seria o mesmo que negar a lei de evolução e afirmar que já sabemos tudo o que há para saber.
Contrariando esta posição, Allan Kardec afirma no livro
Obras Póstumas: “um curso regular de Espiritismo seria
professado com o fim de desenvolver os princípios da Ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso
teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer
adeptos esclarecidos capazes de espalhar as idéias espíri-

tas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero
esse curso como de natureza a exercer capital influência
sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas conseqüências”.
Ao se propor a capacitar acadêmicos para a condução
de pesquisas à luz dos métodos científicos, sobre temas
como a vida após a vida, a reencarnação e as comunicações
entre o polissistema cultural material e o polissistema cultural espiritual, o curso tem por objetivo ampliar as fronteiras
do entendimento humano sobre Deus, o ser, o outro, a vida,
seu sentido e significado.
Várias organizações espíritas vêm dando a sua contribuição para a evolução moral da sociedade ao disponibilizar
acesso público aos grupos de estudos doutrinários, mas
ainda não tem como atender instituições que busquem colaboradores titulados pelo sistema educacional formal para
colocá-los em posições de ensino, consultoria, assessoria e
direção.
Ver organizações espíritas adotando a metodologia
acadêmica, no estudo dos princípios religiosos é muito animador. É a diversidade do conhecimento acadêmico fortalecendo e dinamizando o espiritismo.
O mesmo se dá no sentido inverso onde o espiritismo
faz história, ao ser admitido na universidade pela primeira
vez. É a academia tendo acesso ao conhecimento doutrinário espírita para conhecer, estudar e contribuir para sua validação junto ao grande público que ainda não o conhece.
A partir da graduação da primeira turma de teólogos
espíritas em 2006, a sociedade passou a contar com os primeiros pesquisadores e professores espíritas, oficialmente
titulados e reconhecidos pelo poder constituído, para atuar
nas várias entidades públicas e privadas, incluindo conselhos institucionais, organizações não governamentais e instituições de ensino.
Esperemos que mais espíritas compreendam que estamos há apenas 150 anos das importantes descobertas
feitas por Allan Kardec e que é imprescindível continuar pesquisando, contextualizando, desdobrando e reinterpretando
o conhecimento espírita à luz da Filosofia, da Ciência e da
Religião.
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pelo espírito Antonio Grimm

Doutrina Espírita
A Doutrina Espírita procura explicar o homem, o espírito humano, seu processo evolutivo, sua gênese, sua
integração com os Cosmos. A Doutrina Espírita descreve,
conceitua, faz juízo de valor, integra conceitos, inova, inventa, cria, reconceitua a vida em todos os segmentos,
expressões e ambientes.
A Doutrina Espírita vê o processo educativo como
absolutamente político, entendendo como educativo o
ato político. A dialogia do processo mediúnico demonstra
como que o espírito humano vive no polissistema espiritual
em um contínuo processo de aprender, modificar comportamento, reagir, inteirar-se, transcender pelo mediúnico a
chamada atmosfera não aparente.
O mundo dos Espíritos é invisível para os homens
numa caracterização material de formas. No entanto, seus
efeitos são absolutamente sentidos, portanto sujeitos pela
própria mente humana a sofrerem taxionomias avaliativas.
Os Espíritos manifestantes reagem às chamadas experiências quantificadoras, desprovidas de um “animus”
conceitual, funcional e espiritual.
A invisibilidade dos Espíritos é aparente. Quando o homem dominar com mais prontidão a eletricidade, a ener-
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gia atômica, as transmutações energéticas, as mudanças
de estado da energia, etc., perceberá com mais nitidez o
mundo dos Espíritos.
O Espiritismo, através das mensagens mediúnicas,
procura harmonizar a evolução tecnológica-material, as
perspectivas do conhecimento humano, envolvendo conceitos antropo-sociais como beleza, formas, signos, perspectivas, internalizações do meio.
O Espiritismo, portanto, pelo processo mediúnico, é
sempre reagente. Trabalha com a realidade de cada cultura e com a realidade social da vida conceitual.
O processo mediúnico espírita é integrador, interador, crítico da mentalidade humana em todos os níveis
operativos, portanto, massa crítica que envolve Ciência,
Filosofia e Religião, no tempo e no espaço, sem perder
a expectativa do passado comum do povo - da humanidade -, das vivências do presente, e de um processo
crítico conscientizador do futuro. O Espiritismo não cria
modelos, não faz desenhos sociais, mas utilizando a
criatividade da Natureza, a pertinácia e eficiência da
Ciência, da tecnologia e da Religião, mais os conceitos
filosóficos, procura humanizar todos os comportamentos sem massificar.

Esse texto foi publicado
pela primeira vez na 1ª.
edição do Documentos SBEE
em 1985. É um exemplo
da atemporalidade das
mensagens enviadas pelos
espíritos.
Psicofonia através do médium
Maury Rodrigues da Cruz.

“

O Espiritismo,
portanto,
pelo processo
mediúnico,
é sempre
reagente.
Trabalha com
a realidade de
cada cultura e
com a realidade
social da vida
conceitual”
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pelo espírit O Leoc ádio JOSÉ CORR EIA

Reflexões sobre o
Exercício Mediúnico
Psicografia do médium
Maury Rodrigues da Cruz.
Do livro O Médium e o
Exercício Mediúnico.

“
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O médium,
quando
consciente
de suas
responsabilidades
espirituais, não
perde nunca a
oportunidade
de ensinar e
aprender”

O “Evangelho segundo o Espiritismo”, e outras
obras de Kardec, devem fundamentar toda a atividade
do agente mediúnico.
O Espiritismo foi, é e será sempre a força, a integração, da ciência, da filosofia e da religião.
É importante notar que, no exercício mediúnico, a
consciência crítica, o amor, dão sentido, iluminam e fortalecem o médium, permitindo que ele desempenhe suas
relevantes funções mediúnicas com responsabilidade,
alegria, otimismo e plena satisfação, sem mistificações.
O trabalho mediúnico em benefício do próximo não pode
ser cobrado, não tem preço, mais tem valor, está sempre
sustentado, quando sério e dignificador da pessoa, em
princípios éticos, morais e espirituais.
A expressão, o resultado da conjugação dos dois
polissistemas, o produto mediúnico, portanto, cada palavra, aconselhamento, doutrinação, oratória, tem como
objetivo elucidar, fortalecer a fé em Deus, o aprendizado
cristão, o entendimento do livre-arbítrio, o exercício do
autoconhecimento, bem como o crescimento da autoestima.
O agente mediúnico tem o dever de conscientizar
quem o procura a se libertar da autopiedade, do pessimismo, do pensamento negativo, que destroem, dese-

quilibram o presente e desfiguram a construção, a visão,
do futuro.
Devemos chamar atenção, como orientadores espirituais, para o extraordinário processo de transdisciplinaridade no campo mediúnico.
O médium, quando consciente de suas responsabilidades espirituais, não perde nunca a oportunidade de
ensinar e aprender.
O exercício mediúnico permite, através dos trabalhos
práticos de atendimentos a terceiros, a transmutação de
energia, os passes, os aconselhamentos, as preces, a
capacitação para ouvir os descontentes, o fortalecimento moral, espiritual, para ajudar a quem o procura, como
solicitude, humildade e amor.
Os agentes mediúnicos que contextualizam o Evangelho, praticam a Doutrina dos Espíritos com conhecimento e lealdade, não devem nunca esquecer que nada
invalida o conhecimento, a sabedoria espiritual, ética,
moral, duramente adquiridos ao longo do processo reencarnatório.
Quando o agente mediúnico se conscientiza de que
na função mediúnica desempenha a elevada missão educativa, procura ajudar a cada um a ser o que é, com
todos os seus pontos fortes, nuances de personalidade
e seu patrimônio cultural reencarnatório, bem como os
detalhes de formação cultural da encarnação presente.
Quando o homem aprende a respeitar os direitos do
próximo, adquire, conscientiza-se, alcança segurança e
confiança necessárias para fazer valer os seus.

“

O trabalho
mediúnico
em benefício
do próximo
não pode ser
cobrado, não
tem preço”
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pelo espírito marina FIDÉLIS

O Espiritismo e o Médium
O Espiritismo é doutrina antropogênica. Procura, por
todos os meios, promover o ser humano. O centro espírita
é agência, escola de liberdade. A Doutrina dos Espíritos ensina ao homem que a felicidade é alcançada mediante seus
próprios esforços. A Doutrina dos Espíritos propõe, através
das mensagens, instrumentos e instruções, o aperfeiçoamento moral do homem.
O médium espírita tem o dever de procurar conhecer
a obra de Allan Kardec, pois nela encontrará o ponto de
partida para suas indagações, sua conduta, seu desenvolvimento moral.
O médium espírita deve ter consciência de que a intrepidez moral é uma das condições básicas para se alcançar
o equilíbrio.
Todo homem deve ser treinado para a coragem de
se autoconhecer, de se mostrar, a si mesmo, quem ele realmente é - e nunca a sombra, a projeção, o eco de outra
pessoa.
O currículo do exercício mediúnico deve promover, educar o espírita a exercer com liberdade e dignidade os misteres da vida, tendo sempre seus próprios pensamentos,
suas opiniões, sua convicção.
As casas espíritas têm o dever de ensinar, de sensibilizar o homem a ter opinião, a desenvolver a vontade
própria, a lutar contra a covardia, a preguiça, a consciência retrógrada, os vícios que constrangem e limitam o seu
comportamento.
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O médium espírita agencia o novo em todas as frentes
da vida, pois tem consciência de que não há evolução sem
mudanças.
O centro espírita deve estar instrumentalizado para
sensibilizar o médium a fazer reflexão sobre todas as questões que envolvem a evolução da vida, ensinando-o a fazer
opções, a usar o conhecimento em todas as situações, assumindo a responsabilidade pelo que pensa, quer e faz.
O exercício mediúnico, através da teoria e da prática,
deve redimensionar a visão crítica do exercitando sobre a
vida, a evolução e todos os comportamentos humanos.
O espírita tem pensamento crítico, antidogmático, busca sempre a verdade racional. Os coordenadores do exercício mediúnico precisam fazer epistemologia em torno do
processo da aprendizagem mediúnica, não descurando do
alto significado da prática metodizada mediúnica.
Currículo é vida - portanto, é a totalidade das experiências do ser humano, dirigidas, conotadas, para os objetivos
da educação.
O exercício mediúnico deve refletir, no seu currículo, a
conduta de todos, permitindo uma linha processual educativa com continuidade e seqüência.

Capítulo I do livro Espiritismo e
Exercício Mediúnico
Psicografia do espírito Marina
Fidélis através do médium
Maury Rodrigues da Cruz

“

Todo homem
deve ser
treinado para a
coragem de se
autoconhecer,
de se mostrar, a
si mesmo, quem
ele realmente
é - e nunca
a sombra, a
projeção, o eco
de outra pessoa”
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ARTIG O
Joel Samways Nëto

COORDENADOR DO EXERCÍCIO MEDIÚNICO
E Procurador do Estado do Paraná

Esse texto foi publicado pela
primeira vez na 1ª. edição
do Documentos SBEE em
1985. O leitor notará que
a mensagem que defende
a vida se mantém sempre
atual.

“
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O homem livre,
que se conhece
livremente,
consegue fazer
para o seu
semelhante
aquilo que faria
para si próprio.
Atinge, então,
nas interações
humanas, o
patamar da
moralidade”

O Direito de não ter Medo
A vida em sociedade está organizada por normas escritas ou não, impostas pelo Estado ou pelo costume popular,
coercitivas, que possibilitam a convivência dos interesses
representativos de todos os segmentos sociais, onde cada
indivíduo tem sua área de atuação delimitada.
Em um sentido muito amplo, chamamos direito ao conjunto dessas normas.
Como condição fundamental da existência humana, todos os povos, em todas as épocas, cuidaram de criar, modificar, normatizar os comportamentos que, em função de sua
importância para determinada coletividade, deveriam ser
observados por todos os seus integrantes.
O estabelecimento de tais comportamentos é balizado
por certos valores ligados ao ser humano - liberdade, dignidade, segurança -, isto é, o homem, pelo fato de ser homem,
é sujeito de direitos que lhe são imanentes, inarredáveis, inatacáveis.
Deixando de lado a celeuma existente em torno das teorias sobre esses direitos do homem - seriam eles anteriores
ou posteriores ao Estado? Se é o Estado o único ente que
pode regular, coercitivamente, o comportamento humano,
antes do seu surgimento haveria para o homem direitos virtuais, ou expectativas de direito? etc. - queremos dizer que,
no nosso entendimento, é correto colocar o direito dentro
de princípios protetores do ser humano. Uma síntese desses
princípios aparece escrita, pela primeira vez, com o movimento constitucionalista do final do século XVIII.
Em 1789, na França surgia uma carta de princípios - A
Declaração dos Direitos do Homem -, cujo conteúdo foi mais
tarde revisto e ampliado pela ONU, e se tornou o grande
balizador, o grande ideal, dos povos democráticos: A Declaração Universal dos Direitos do Homem.
“Art. I - Todos os homens nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. (...).“ O direito não pode, jamais, ferir o princípio da liberdade humana. Devemos viver organizadamente em sociedade para, através da cooperação,
somarmos esforços e propiciarmos a cada pessoa a busca
o atingimento do seu bem estar, a realização plena da sua
personalidade.
Para isso é imprescindível que a pessoa tenha liberdade
de se conhecer, saber o que quer na direção dos seus objetivos. Essa liberdade, evidentemente, há que ser exercida
dentro daquela esfera de ação destinada a cada pessoa, ou
seja, “sua liberdade vai até onde começa a do outro”.
Neste momento, penetramos no campo dos regimes políticos e sistemas econômicos e‘, imediatamente, deparamonos com dois extremos’ - Capitalismo e Comunismo - que,
como uma ferradura, aproximam-se obscurecendo, de maneira similar, a dimensão de liberdade, um pela força do Es-

tado totalitário, outro pela ditadura do capital. A alternativa
ainda está por ser perseguida e construída, mas, sem dúvida, dentro de uma ordem espiritual, onde matéria e espírito
sejam colocados cada um na sua verdadeira dimensão.
Retomando o assunto, tolher a liberdade de escolha é
despersonalizar a pessoa, é robotizá-la, é impedi-la de criar,
portanto é matá-la. O homem livre, que se conhece livremente, consegue fazer para o seu semelhante aquilo que
faria para si próprio. Atinge, então, nas interações humanas,
o patamar da moralidade. Percebeu o autêntico valor do ser
humano, percebeu a dimensão do respeito de que é credor,
percebeu-lhe a dignidade.
“Todos os homens nascem livres e igual em dignidade
e direitos.
Somos homens, haveremos de ter dignidade. Esse
princípio de dignidade é afrontado sempre que a corrupção existir na administração pública; é vilipendiado sempre
que rotulamos as pessoas pelo seu aspecto físico, depreciando-as; somos indignificados sempre que nos subtraem
a possibilidade de nos educarmos, de nos vestirmos, de nos
alimentarmos. O sistema jurídico que, por qualquer forma,
indignificar o homem, é imoral e não pode subsistir.
Nesse momento a corrupção pública, o descuido com
a coisa pública, com a “res” pública, é o que há de mais
indignificante. Está-se delineando um novo perfil: o da periculosidade do homem público. Quando o homem público,
funcionário, empregado do povo, começa a gerir o patrimônio alheio como se fosse seu, não em termos de zelo, mas de
abuso, subverteu-se o princípio da dignidade humana.
Quer nos parecer que o sistema jurídico deve, antes de
tudo, conferir às pessoas a possibilidade de transitarem naquela extensão, naquela esfera de ação, absolutamente sem
medo. Viver sem ter medo é o direito maior.
Como realizar nossa personalidade se tememos o diálogo com nós mesmos, com os nossos compatriotas, com os
nossos dirigentes?
Viver sem ter medo é confiar no cumprimento do pacto
social; é confiar no fato de que a lei, válida, eficaz e moral é
cumprida por todos. Mas, como viver sem ter medo, em uma
época onde o senso comum do “sempre foi assim” justifica
o descumprimento da lei?
É preciso que o Espiritismo lute pela preservação integral dos princípios ligados aos direitos humanos. A forma de
Estado, a forma de governo, jamais poderá se sobrepor aos
princípios da liberdade e da dignidade humana.
Nós, cidadãos brasileiros, precisamos alimentar e realimentar a mentalidade do viver sem temer a mentalidade
que repudia e excepciona todo e qualquer descumprimento
à ordem jurídica legitima.
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artigo

O pensamento de Santo
Agostinho e a Doutrina Espírita
Ao reencarnar em Tagaste, o filho de Mônica e Patrício, Aurélio Augusto, no
ano de 354, o lugar, que hoje é território argelino, era, à época, dominado pelo
Império Romano. Aurélio Augusto, bispo de Hipona, foi canonizado Santo Agostinho,
um homem brilhante, autor de mais de 100 livros e tratados, 250 cartas e 500
sermões. Sua obra literária foi escrita em um período de difícil unanimidade acerca
do pensamento cristão, desde que os seus contemporâneos gravitavam em torno
de mais de 20 tipos de cristianismos, representados por donatistas, pelagianos e
maniqueístas, dentre outros.
Essa pluralidade facultou a Agostinho uma discordância feliz, conquanto tivesse
vivido durante nove anos como maniqueísta, levando consigo os amigos íntimos,
convencidos por sua inteligência exuberante. Ao converter-se pelo batismo, Agostinho contava com 33 anos. Mônica sentiu-se realizada, pois dedicara sua vida exclusivamente em fazer Agostinho tornar-se membro ativo da igreja. Após consegui-lo,
Mônica desencarnou, certamente por entender cumprida sua missão terrena.
Pesquisador arguto, utilizava em sua obra a metodologia socrática, buscando
resolver, através do diálogo com seus amigos, sobretudo Evódio e seu filho Adeodato, questões filosóficas sobre o ceticismo, o livre-arbítrio, o dualismo mente-corpo, o
significado dos números e das palavras, a origem do mal, a felicidade e a verdade,
trabalho esse sempre auxiliado por um escriba, permitindo, desde logo, que se perceba a atualidade de alguns enfoques de seu acervo literário.
O amor à filosofia adquiriu após a leitura da obra de Cícero, quando contava 19 anos. Ao ler Hortensius, confidenciou: “ele mudou o
meu modo de sentir”.
A trajetória existencial de Agostinho, até o ano de 397- então,
com a idade de 43 anos -, foi parcialmente descrita em “Confissões”.
Esse livro, um monólogo, é considerado por muitos escritores uma
autobiografia religiosa, tendo o autor escrito: “livro para os servos de
Deus ou homens especiais, ou homens de respeito.” Nessa obra, ele
expõe o drama de uma consciência dramaticamente voltada à mudança espiritual do pensamento e, conseqüentemente, do comportamento, enfatizando-se o devoto a Deus. Considerava-se envolto em
trama própria, quando afirma, mesmo com alguma expectativa: “há,
de fato, uma certa luz nos homens, mas eles que andem depressa,
para que as trevas não os alcancem”. Mais adiante, revela sua força
interior: “o homem não pode ter esperança de encontrar Deus se não
encontrar antes a si mesmo”.
Nesse modo peculiar de entender a vida, Agostinho previu que o
autoconhecimento é o caminho seguro para o homem mudar e encontrar o Creador. Torna-se, assim, um dos precursores da doutrina
espírita, constatação inserida na obra O Livro dos Espíritos, mediante sua colaboração a Kardec, ao discorrer em sua mensagem sobre “autoconhecimento”, constante
do Capítulo XII – Perfeição moral, na mecânica processual de nos conhecermos a
nós mesmos.
Ainda em Confissões, reporta-se Agostinho à dificuldade de se autoconhecer,
enfatizando: “grande abismo é o homem, Senhor! Há no homem uma região da qual
nem seu espírito tem conhecimento”. Desse modo, retrata a circunstancial singularidade do ser humano, com suas experiências passadas e as premissas instintivas
que, secularmente, impregnam o espírito.

“

Desse modo, irradia-se o pensamento de Agostinho, fluindo em perceptível relação com a Doutrina Espírita, na conformidade com o que a seguir se deflui.
Como pensador e escritor fiel a si mesmo, Agostinho especula em: “Sobre a
potencialidade da alma”, em diálogo com seu amigo Evódio, que lhe indagara, inicialmente, sobre a origem da alma, qual a sua natureza, sua potencialidade, por que foi
unida ao corpo, como atua unida ao corpo, e quando está separada desse corpo?
Ele responde: “creio que a pátria de origem da alma é Deus que a criou; tem natureza própria porque assim lhe foi concedido por Deus”. Adiante, descreve:
“Logo a verdade permanecerá, mesmo que o mundo desapareça.Pois a verdade é um conhecimento da inteligência, potência do espírito. E se a verdade permanece, é porque o conhecimento permanece, portanto a verdade, como permanência,
indica a imortalidade do espírito”.
Aproxima-se, novamente, dos postulados doutrinários quando enuncia: “O que
chamamos magnitude nas qualidades morais, ou virtudes, não se refere ao espaço
em sentido específico, mas em certa potência ou força moral da alma. E tal virtude é
tanto mais estimável quanto mais é distante das coisas materiais”. Nesse diapasão,
acrescenta: “temos que admitir na alma uma potencialidade própria, dando mais
confiança e decisão, presente em uns, ausente em outros, fazendo entender até
onde a alma é superior ao corpo, inclusive naquilo que ela faz através do corpo”. É
o que ele chama de: “o impulso da alma”. Nesse enfoque, Agostinho
faz alusão à diversidade, ao heterogêneo social, no modo em que se
diferencia e se projeta a desigualdade das aptidões de cada espírito,
prenunciando o que está enunciado na Lei de Igualdade (O Livro
dos Espíritos).
A fé em Deus, ou a ciência da fé, é o tema de Agostinho na
composição de A cidade de Deus, em dois volumes, entremeando
fatos históricos que repercutiram no Império Romano, compondo
nessa obra uma interpretação concreta desses fatos, à luz da fé. Ao
argumentar sobre a perfeição da Creação, destaca: “se o homem foi
criado para atingir, pela excelência do ser, o Ser por excelência, quer
dizer, o único Deus verdadeiro, soberanamente bom, sem o qual natureza alguma subsiste, nenhuma ciência instrui e nenhum costume
convém, busquem-no onde tudo é segurança, contemplem-no aonde tudo é certeza, amem-no onde tudo é justiça”. Ele consubstancia a “ciência da fé” como o conhecimento da fé, predispondo, pela
racionalidade da fé, sobretudo em Deus; o que também o aproxima
filosoficamente da Doutrina Espírita.
É importante mencionar o valor histórico dessa obra, além do
conteúdo teológico e filosófico de suma significação enciclopédica,
inclusive sobre ocorrências relevantes do Século V, como ainda pela singular apologia feita à religião.
Agostinho desencarnou em 430, aos 76 anos, em momento crucial decorrente
da invasão iminente de Hipona pelos bárbaros, os quais se aproximavam celeremente do território de seu bispado. Vamos reencontrá-lo muito ativo, e com a mesma
inteligência, na colaboração espiritual às obras básicas do Espiritismo, especialmente
no O Livro dos Espíritos e no Evangelho Segundo o Espiritismo, expondo suas sábias
mensagens, sempre identificadas com o Evangelho de Cristo.

O homem
não pode ter
esperança
de encontrar
Deus se não
encontrar
antes a si
mesmo”
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O espiritismo
entende que
livre-arbítrio
é o espírito
agindo no
limite do seu
conhecimento
e sendo
responsável na
medida do seu
entendimento”

Vôo TAM 3054 – Acaso,
Destino ou livre-arbítrio?
Após uma tragédia coletiva como o acidente da GOL em
2006 ou o acidente da TAM em 2007, é comum ouvirmos
comentários de pessoas ligadas ao meio espírita procurando
dar uma explicação que conforte as pessoas que perderam
seus entes queridos.
A maioria das explicações que temos ouvido e lido no
meio espírita se direcionam para as idéias mais trabalhadas
pelas pessoas que buscam conforto e esperança. Uma é o
acaso e a outra é o destino. Dependendo da idéia de destino que o leitor faça, pode ficar a sensação de que era para
ser assim ou que pela impresivibilidade do acaso, a tragédia
se tornou inevitável. O perigo é que estas duas opções diminuem a importância de se investigar causas, estabelecer
responsabilidades e punir culpados para evitar que tais fatos
de repitam.
Se aceitarmos que se trata de destino, isto significa que a
situação está sob controle de uma força superior, o que equivale a negar o livre-arbítrio. Tal idéia parece aceitável quando
analisamos fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis,
furacões e inundações. Mesmo assim, depois da primeira surpresa, passamos a ter a opção de fazer algo a respeito para
minimizar os danos decorrentes destas catástrofes naturais
previsíveis. Um exemplo disso está nos efeitos de alguns terremotos no Japão. É admirável notar que fortes tremores de
terra causem poucos danos em algumas áreas do Japão, ao
passo que tremores similares causem intensa destruição e
um enorme número de mortos em outros países. Os Japoneses não têm controle sobre os terremotos, mas constroem
seus novos edifícios de modo a resistir a eles com o menor
dano possível.
Se aceitarmos que um acidente, como o TAM 3054, se
trata de acaso, significa que a situação não está nem sob o
controle humano e nem sob o controle de uma força superior,
ou seja, se os fatores negativos coincidirem, o acidente se
tornará inevitável. Estaríamos então nas mãos da sorte. Uma
espécie de loteria da vida na qual se não chover tudo dará
certo.
Ambas as linhas de pensamento nos encaminham para
um perigoso conformismo capaz de gerar uma repetição infindável de acidentes com perdas de vidas, sem esquecer que
em razão do caos aéreo, há uma enorme perda de tempo que
poderia ser aplicado de maneira mais produtiva.
Precisamos pensar mais profundamente sobre o assunto, e tentar construir uma resposta que sobreviva ao teste
da lógica e seja coerente com o que sabemos dos princípios
doutrinários espíritas. Entre eles destacamos o princípio do
livre-arbítrio. Este princípio não significa que temos controle

de tudo, mas que somos responsáveis sobre os desdobramentos daquilo que está sob o nosso controle. O espiritismo
entende que livre-arbítrio é o espírito agindo no limite do seu
conhecimento e sendo responsável na medida do seu entendimento.
As unidades culturais espíritas, apoiadas no estudo transdisciplinar da Filosofia, Ciência e Religião, trabalham no desenvolvimento da capacidade pensante dos seus estudiosos
encarnados e desencarnados. Assim sendo, como espíritas,
temos a responsabilidade de questionar, construir evidências
e propor referenciais que contribuam para a mudança nos
padrões morais e administrativos das organizações humanas.
Afinal, em muitas situações, transferimos a estas organizações a responsabilidade pelo nosso bem-estar e segurança.
Ao confiarmos nossas vidas à manutenção de uma empresa
aérea, ao comando da Aeronáutica ou às decisões de uma
agencia reguladora, estamos renunciando a uma parte do
nosso livre-arbítrio e passando o controle àqueles que comandam o sistema aéreo.
Quando rejeitamos a idéia de destino ou acaso, nos obrigamos a propor uma terceira alternativa que explique racionalmente o que aconteceu. Esta terceira explicação aparece
quando relacionamos as variáveis que contribuíram para a
ocorrência do acidente. A soma de variáveis causais indica
que o acidente poderia ter sido evitado. Para tanto, bastava
que cada um cumprisse o seu dever. Cumprir o dever pode
significar estar mais atento às condições de sucesso de qualquer ação. Pode ser uma viagem de ônibus, um pouso, uma
cirurgia, uma operação que pode levar uma empresa à falência, uma alimentação que pode fazer muito mal, dirigir um
automóvel, etc...
Em 1978 sobrevivi a uma tentativa de aterrissagem que
não terminou em tragédia. Chegávamos ao aeroporto de
Congonhas em um vôo Vasp vindo de Foz do Iguaçu. Já era
noite e o aeroporto estava sob uma forte tempestade. Mesmo
assim a torre de comando autorizou o pouso. Ventava muito.
Éramos jogados de um lado para outro nas poltronas a ponto de sentir dores por causa do choque dos quadris contra
o apoio dos braços. O medo era geral. No último instante,
ao perceber o fim da pista chegando rapidamente, o piloto
arremeteu o 737 e subiu em uma inclinação inacreditável
para uma aeronave tão pesada. Dentro do avião a gritaria era
geral. Homens e mulheres choravam. Atrás de mim alguém
gritou: - Eu não quero morrer!
Depois de um pouso suave em Viracopos, muitos bateram em vão na porta da cabine de comando exigindo que o
piloto abrisse a porta e liberasse os passageiros. Depois de
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uma breve mensagem, o piloto levou o avião para a cabeceira
da pista, decolou novamente e voltou para Congonhas, onde,
já sem vento, o pouso ocorreu normalmente.
Perguntado sobre como via aquilo tudo, o presidente da
empresa em que eu trabalhava e que estava no mesmo vôo
respondeu com uma serenidade invejável: - Acho que o piloto
também não quer morrer e ele é o mais preparado entre nós
para decidir o que fazer.
Será que teria ocorrido o acidente da TAM, se a proibição
de pousar apenas com um reverso em dias de chuva, aplicada ao avião presidencial, fosse também aplicada aos vôos
comerciais? Ou se tivesse sido proibido o pouso de aviões de
grande porte em um aeroporto tão pequeno e sem área de
escape? Se a derrapagem do vôo da Pantanal no dia anterior,
e os alertas dos pilotos que apelidaram a pista de “skate no
gelo” fossem levados a sério pelas autoridades do aeroporto, da Aeronáutica ou da agência reguladora, o acidente teria
ocorrido? Ou se a agência reguladora não tivesse enviado
o documento que enganou a juíza que fechou o aeroporto,
forçando-a a liberar a pista recém reformada?...
Será que as pessoas que deveriam ter assumido uma
posição radical como fez a corajosa juíza, não deixaram para
alguém decidir, ou confiaram no acaso ou no destino?
Quando se somaram as variáveis com potencial de gerar
acidentes como: avião de grande porte pousando em pista
de 1.940 metros sem escape, comparado com pistas de até
4.000 metros; chuva na pista; pista nova com ausência
de canaletas para escoamento da água; limitações
no reverso, o qual era extremamente importante
em situações de chuva na pista, percebemos
que o acidente se tornou impossível de evitar.
Assim sendo, mesmo sem um profundo conhecimento técnico, é possível a qualquer
pessoa que o analisa, compreender que
aquele acidente ocorreu porque todas
as pessoas diretamente envolvidas
permitiram que a somatória de variáveis causais ultrapassasse os limites de
segurança de pouso.
Sem uma melhor compreensão do
livre-arbítrio e das nossas conseqüentes responsabilidades, continuaremos
prisioneiros de mitos e crenças que têm
o potencial de contribuir para gerar novas
tragédias. Como espíritos, todos sabemos de
antemão que iremos desencarnar um dia. Saber qual dia e de que maneira iremos morrer, não
nos parece coerente com a lei da diversidade.
Administrar a nossa vida e os fatores que afetam
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a vida de outros com coerência é responsabilidade de cada
um; assim como, administrar recursos financeiros e técnicos,
que impliquem em risco de interrupção da vida encarnada de
muitos é responsabilidade de poucos. Por isso, seria desejável que estas poucas pessoas passassem a ter acesso a um
melhor entendimento do sentido e do significado da vida, para
que não sejamos surpreendidos por novos acidentes que
possam interromper nossos projetos antes do esgotamento
natural do nosso capital de vida.
Depois que decola, o destino de um avião é o solo, quer
seja por meio de um pouso normal, de um pouso forçado
ou de uma queda fatal. Só devemos lembrar que, antes do
pouso, houve a livre escolha do passageiro de aceitar o risco da viagem e a decisão soberana do piloto de autorizar a
decolagem.
Quando as variáveis causais estiverem sob o controle humano, não há por que acreditar que somos vítimas do destino
ou do acaso. Assim sendo, precisamos assumir que somos
responsáveis pelas variáveis que estão sob nosso controle e
cumprir com nosso dever sob pena de acumularmos sérios
débitos morais perante nossa consciência e, portanto, perante as leis naturais.

“

Quando as
variáveis causais
estiverem sob
o controle
humano, não
há por que
acreditar que
somos vítimas
do destino ou do
acaso.
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PESQUISA

Sem chance!
Este documento faz
parte da monografia de
Eliane Wollmann Wedderhoff
apresentada ao Curso de
Formação Pedagógica do
Docente de Nível Superior
da Faculdade Leocádio José
Correia em Curitiba como
requisito para a obtenção
do título de especialista.

“

10 Nem sempre é
possível fazer
só o que se
gosta, mas
é possível
aprender a
gostar do que
se faz e vencer
os desafios”

Em todas as áreas do conhecimento, a chance de
termos bons profissionais está diretamente ligada ao
processo de formação dos indivíduos. O relato a seguir,
extraído do livro “Chicken soup for the soul” – Canja de
galinha para a alma - (1993 Jack Canfield e Mark Victor
Hansen), exemplifica o impacto destas atitudes.
Um professor universitário solicitou à sua turma de
sociologia que fizesse uma visita às favelas de Baltimore
e obtivessem casos, histórias, de 200 garotos.
Eles deveriam fazer por escrito uma avaliação de
perspectiva de futuro de cada um dos meninos.
Em todos os casos os estudantes escreveram, “Ele
não tem chance”.
Vinte e cinco anos mais tarde, outro professor de sociologia da mesma universidade se deparou com o estudo
feito anteriormente e pediu que seus alunos fizessem um
acompanhamento do projeto, para verificar o que havia
acontecido com aqueles garotos.
Com exceção de 20, alguns que haviam mudado de
cidade, outros que morreram, os estudantes descobriram
que 176 dos 180 remanescentes haviam alcançado mais
do que um sucesso comum como advogados, médicos e
homens de negócios.
O professor ficou surpreso com o resultado e decidiu
persistir na investigação. Felizmente todos os garotos,
agora homens, permaneciam na área e foi possível ao
professor perguntar a cada um deles, “A que você atribui
o seu sucesso?” Em todos os casos a resposta veio com
sentimento, “Havia uma professora!”.
A professora ainda estava viva e o professor descobriu onde encontrá-la. Foi até ela e perguntou à idosa,
porém alerta senhora, qual a fórmula mágica que ela
usou para que aqueles meninos da favela se tornassem
homens bem sucedidos. Os olhos da professora brilharam e os seus lábios se abriram em um sorriso gentil. “É
realmente muito simples” ela disse. “Eu amava aqueles
meninos”.
Fazer o que se gosta ou gostar do que se faz é uma
questão de atitude. Nem sempre é possível fazer só o que
se gosta, mas é possível aprender a gostar do que se faz
e vencer os desafios. O estudante de administração pode
começar exercitando a administração da sua própria vontade e os outros desafios parecerão pequenos.
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O Centro Espírita como
Universidade do Povo
A religiosidade no homem é permanente, está na essencialidade do pertencimento. Desde tempos imemoriais, há registros inequívocos da manifestação do sentido religioso, do religare, revelando de diversas maneiras o nexo
causal entre Creador e criatura.
Pesquisas arqueológicas revelaram a existência de estéticas diversificadas
da forma da religiosidade como expressões espaço-temporais da “lei de adoração” de que nos fala Kardec. Houve um tempo de adoração de pedras, pela
litolatria; em seguida, a fitolatria com a adoração de plantas; mas adiante, a
zoolatria ou adoração de animais. Alguns séculos adiante e chegamos à mitologia politeísta. São manifestações antropomórficas produzidas de acordo com
o possível alcançado pelo homem em cada período da sua existência terrena.
O recorrente em todas essas estéticas é a permanente necessidade de objetivar o sentimento religioso em coisas, lugares, espaços específicos.
A partir das primeiras formas sedentárias de organização social, essa espacialização tornou-se mais evidente. Há mais de 30 séculos os egípcios já
construíam templos para servirem de morada aos deuses. Na civilização grega,
especificamente em Atenas, vamos encontrar o espaço religioso materializado
nos oráculos, que assumiam variadas estéticas. Às vezes eram representados
pelo próprio médium ou pela Divindade referida, um santuário, um bosque
sagrado, uma gruta, etc. Entre os romanos, encontramos os altares domésticos, onde se reverenciavam os espíritos dos familiares desencarnados, vistos
como protetores do lar. Enfim, de alguma maneira, essas objetivações faziam
a representação espaço-temporal da essencialidade religiosa.
Na tradição ocidental, o existente religioso revelado em todas as épocas
incorpora-se aos templos cristãos, a partir do século IV, vindo a sintetizar-se
nas suntuosas catedrais medievais. Culto a imagens, espaços sacralizados,
confessionários, clero organizado, procissões, oferendas, santos, etc. Todo
esse arcabouço conceitual e cultural, de uma forma ou de outra, vem arrastado para dentro dos espaços religiosos contemporâneos.
O Centro Espírita surge, em meados do século XIX, inserido nesse mesmo
contexto. A partir de reuniões particulares de investigadores e curiosos se
iniciam as chamadas sessões espíritas, inaugurando o processo de desvendamento das relações entre os polissistemas espiritual e material, através das
mesas girantes. Esses encontros chamaram a atenção de Kardec, que se interessava à época pelas recentes descobertas do fenômeno eletromagnético.
Então surge a chamada Codificação da Doutrina dos Espíritos, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. O passo seguinte foi a constituição das
Casas Espíritas propriamente ditas.
O Centro Espírito é o espaço religioso onde se estudam e pesquisam os
fundamentos da Doutrina dos Espíritos. Ali se pratica o Espiritismo, como ciência, filosofia e religião. No entanto, o status fundante oracular, incorporado
pelo catolicismo, ainda se verifica com forte influência na práxis espírita. Isso
fortaleceu um sentido de sacralização da mediunidade, onde se admite o conceito errôneo de médium desenvolvido, que se abstém no processo mediúnico,
sem vontade e senso crítico, como se fora apenas um instrumento passivo nas
mãos dos espíritos. É preciso afirmar, portanto, que mediunidade não se desenvolve, exercita-se para alcançar disciplina, autocontrole e, sobretudo, autoconhecimento para melhor servir à Humanidade. Há, também, a sacralização
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dos espíritos manifestantes, concebidos como seres capazes de operar milagres próprios do ocultismo e do esoterismo, onde há segredos insondáveis
somente acessíveis a iniciados e escolhidos. Assim, é preciso declarar com
firmeza: não há milagre, só merecimento. Os espíritos manifestantes agem
na razão direta do mérito do agente receptor. Não tem sido diferente com o
passe magnético. Ainda é visto como dádiva ou graça, como curandeirismo,
e não como transmutação de energia entre um agente emissor e um agente
receptor, que interligam os respectivos campos de ação, formando um acelerador de partículas capaz de fortalecer a ambos, sempre numa relação crítica
e consciente de consentimento mútuo. Portanto, não se dá passe, mas se faz
passe.
Tais influências funcionam como vendas redutoras da capacidade crítica
dos médiuns, dogmatizando e datando o espiritismo. Como afirma o Espírito
Antônio Grimm, é preciso urgentemente dessacralizar, desocultizar, desoterizar e desdogmatizar o Centro Espírita . Do contrário, haverá o embotamento do processo de formação da massa crítica, mediocrizando e impedindo
a permanente revitalização e contextualização do conhecimento espírita e o
necessário alcance da cogência entre ciência, filosofia e religião.

“

Mediunidade não se desenvolve,
exercita-se para alcançar
disciplina, autocontrole e, 11
sobretudo, autoconhecimento
para melhor servir à Humanidade”
Na dinâmica do exercício mediúnico participam exercitandos
das mais variadas origens e formações. Da interação das suas
experiências existenciais, associada ao estudo sistemático do arcabouço doutrinário espírita, qualifica-se a massa crítica na Casa Espírita. Cada indivíduo, como ator e portador da cultura, é capaz de
contribuir para o processamento das informações, de desencadear
a comunicação e produzir e pragmatizar o conhecimento, potencializando o exercício mediúnico e as redes sociais, num processo de
fluxo e refluxo de saberes que se entrelaçam transdisciplinarmente
e permitem as descobertas, as invenções e as inovações, alcançando, na longa duração, toda a Humanidade. No Centro Espírita
como Universidade do Povo, a pesquisa e a permanente revisitação da verdade impõem-se como obrigação dos que abraçam a
causa espírita. Tarefa que exige dedicação, disciplina e renúncia
de todos que têm responsabilidade e consciência de ser e agir na
busca do progresso moral e espiritual da Humanidade.

ARTIG O
Olimpio Paulo Filho
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“

A singularidade
do homem,
das coisas, faz
a unidade do
Universo.
Quando se faz
referência ao
singular, fazse sentido para
o plural”

Espiritismo e
Transdisciplinaridade
O vocábulo transdisciplinaridade surge em 1970 com
Jean Piaget, na França, num encontro de educadores, na
busca de soluções que permitissem ampliar o conhecimento além da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, como meio de romper as amarras do mecanicismo.
Piaget fez a proposta de se incorporar o trans- ao vocábulo disciplinaridade e de se assumir o que o acréscimo
representa.
O trans-, gradualmente, conquista estudiosos, até que,
dezesseis anos depois, em 1986, surge, num encontro
organizado pela Unesco, o primeiro documento internacional a fazer referência explícita à transdisciplinaridade, a
Declaração de Veneza: “A Ciência Diante das Fronteiras do
Conhecimento”. Alguns anos depois, em 1991, acontece
em Paris o primeiro congresso sobre transdisciplinaridade: “Ciência e Tradição: Perspectivas Transdisciplinares
para o Século XXI”, também organizado pela UNESCO. E,
em 1994, realiza-se, em Portugal, no Convento de Arrábida, o I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade. Nesse
congresso, a Comissão de Redação, formada por Lima
de Freitas, Edgar Morin e Besarab Nicolescu, elabora a
Carta da Transdisciplinaridade, com 14 artigos, divulgada
em 6 de novembro de 1994. Naquele mesmo ano, também em Paris, Nicolescu publica “La Transdisciplinarité –
Manifest”[1].
A transdisciplinaridade passa a integrar a vanguarda
do conhecimento.
Na SBEE, o Espírito Antonio Grimm sempre trouxe
conteúdo transdisciplinar nas aulas ministradas aos médiuns dos grupos de estudo de filosofia espírita do Núcleo
de Ensino e Pesquisa – NEP, embora sem mencionar expressamente a transdisciplinaridade. Em 1995, Grimm sistematiza a teoria da ação humana, essencialmente transdisciplinar. Nesse mesmo ano, em 20/10/1995, apresenta
um novo método de educação do pensamento, o método
eslético[2], ferramenta indispensável ao conhecimento no
universo da complexidade, dada a precariedade do método dialético, porque a dialética se alimenta da contradição. Com a dialética, um perde e o outro ganha, vence o
argumento mais forte num dado momento. Com a eslética
todos ganham; há harmonia na diversidade:
“A eslética, como processo, permite alcançar todos os
lados, procurar a luz em todos os sentidos, avaliar todos
os valores, procurar compreender todos os propósitos.
Ser eslético é tentar compreender a posição do próximo,
lendo, avaliando e fazendo juízo crítico do mundo e do
homem” [3].

Nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, Grimm sistematiza os fundamentos da ação humana e do método
eslético, possibilitando um novo olhar sobre o Cosmo, a
Terra, as pessoas e as coisas. No desdobramento, traz
a lei de regularidade universal e sensibiliza ao estudo da
complexidade: o mundo físico; os seres vivos; a matéria
como vida [4]; a parte, o todo e a totalidade; a dimensão dinâmica do Cosmo sempre em movimento, o silêncio
como harmonia no movimento “uma vez que o Universo
está em movimento” [5]. Enfim, sensibiliza ao estudo da
origem, o ponto de partida, a unidade creatura-Creador.
À medida que a massa crítica cresce, vai trazendo
conceitos de construção humana, como a ação plurar,
uma ação transdisciplinar, mas ainda sem referência expressa à transdisciplinaridade:
“A singularidade do homem, das coisas, faz a unidade
do Universo.
Quando se faz referência ao singular, faz-se sentido
para o plural, e, neste estágio da Terra, o homem se
encaminha, pela ação que globaliza, fazendo sentido da
universalização.
É importante que o agente mediúnico indague mais
sobre o presente pessoal, a complexidade dos seguimentos da verdade, o alcance da ação e o seu permanente
sentido de criação, o processo do plurar na extensão da
vida inteligente” [6].
A Doutrina dos Espíritos e o Espiritismo sempre foram transdisciplinares, mas o vocábulo transdisciplinaridade só se incorpora expressamente à Doutrina a partir
10/09/1999, com o texto “Doutrina Espírita e a consciência crítica do processo” [7]. A partir daí, o estudo da
transdisciplinaridade cresce bastante na casa espírita, que
tem a proposta de evoluir do conceito de Universidade do
Povo para Casa do Saber.
Por sugestão do espírito Antonio Grimm, são estruturados três grupos de estudo no NEP: 1º - Epistemologia
Eslética; 2º - Complexidade; 3º - Transdisciplinaridade.
Embora se trate de temas afins, portanto, indivisíveis, a
divisão tem o efeito prático de nominar os grupos e disciplinar as reuniões de cada grupo.
Pela transdisciplinaridade se faz uma dialógica interativa, capaz de produzir o salto para o trans-, a conexão
eficaz com a rede de conhecimento. E, nessa conexão,
como ensina Grimm, “... descobrir a capacidade e a potencialidade de cada homem, reconhecendo que cada pessoa
tem energia, campo eletromagnético. Portanto, represen-
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ta todos e todos o representam” [8].
A transdisciplinaridade, segundo a Carta, se sustenta em três pilares: os
níveis de realidade, a lógica do terceiro no grupo e a complexidade.
Na Física clássica, o único nível de realidade é o da separabilidade ou da
descontinuidade, o entendimento de que entre dois pontos não há nada, não
há átomos, não há objetos, nem partícula, não há nada. No entanto, os formuladores da Carta da Transdisciplinaridade não conseguem superar o aparente
paradoxo entre o macro e o micro. No mundo macrofísico, se os objetos se
separam e se afastam, eles interagem cada vez menos à medida que a distância aumenta. No mundo microfísico, na escala do infinitamente pequeno e do
infinitamente breve, surge um novo tipo de causalidade, eles interagem sempre, há uma causalidade global. O princípio do determinismo da física clássica
desmorona com os postulados quânticos. Os quanta - partículas ou ondas não são nem partículas, nem ondas; são apenas probabilidades. E é impossível
localizar um quantum num espaço certo ou num ponto preciso de tempo, não
há como traçar a trajetória. Daí o princípio do indeterminismo ou da imprecisão.
O aleatório quântico convive com o mundo macrofísico, interage e coopera.
Diante disso, os formuladores da Carta passaram a admitir níveis diferentes de
realidade, com a separação do mundo macrofísico do mundo microfísico. Entretanto, estão equivocados, porque no universo da complexidade é paradoxal
admitir diferentes níveis de realidade. A complexidade existe na rede, na parte
que se integra ao todo e à totalidade. Tudo está interligado, conectado, não
há nada isolado. Os diferentes níveis são resquícios do mecanicismo, tentativa
de limitar o que não tem limite. Embora a transdisciplinaridade represente a
superação da teoria mecanicista, seus formuladores não conseguiram a superação e formularam os níveis de realidade. Entenderam tratar-se de duas realidades diferentes, porque não conseguiram integrá-las num mesmo sistema
matemático e físico; não perceberam que se trata do existente e que o existente
compreende todas as possibilidades. A onda e a partícula estão contidas no
existente.
O segundo pilar, a lógica do terceiro no grupo, representa a humanidade.
Grimm ensina que quando o homem “levanta uma tese, fazendo nova descrição
de um seguimento da verdade, ao expô-la, estará sempre tutelada, agregada
à idéia da humanidade que representa sempre, em qualquer diálogo humano,
o terceiro no grupo” [9].
O fundamento do terceiro no grupo é ético, moral, transformador e dignificador do ser humano; revela que o homem nunca está só: mesmo numa terra
estranha, onde ninguém o conhece, seu comportamento não muda, porque a
NOTAS E REFERÊNCIAS:
[1] “La Transdisciplinarité - Manifest” foi traduzido para o Português por SOUZA. L.P; lançado no
Brasil com o título “O Manifesto da Transdisciplinaridade”. Editora Triom/1999. [2] Num primeiro
momento a grafia se fazia com x -exlético; depois o Irmão Antonio Grimm sugeriu que aportuguesasse o vocábulo e se grafasse com s - eslético. No livro “Cadernos de Psicofonias de 1995”, que só foi
editado em 2003, a Eslética está grafada com s, enquanto que no livro “Cadernos de Psicofonias de
1997”, editado em 1999, a grafia é com x - Exlética. [3] “Cadernos de Psicofonias de 1995”, pág.
117. [4] “A matéria não tem vida, ela é vida. O que tem vida são os sistemas, os organismos”. In
“Cadernos de Psicofonias de 1999”, pág. 24. [5] Ob. cit. pág. 86. [6] Ob. Cit. Pág. 66. [7] Ob. Cit.
Págs. 103/107. [8] Ob. Cit. pág.114. [9] OB. Cit. pág. 130.
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humanidade está presente. Se mudar o comportamento, é um homem pequeno, frágil, escravo da matéria. O padrão comportamental tem que ser ético e
moral.
Assumir a lógica do terceiro no grupo significa verticalizar o padrão comportamental ético e moral, ser agente da transformação, contribuir, efetivamente, para tornar a sociedade humana responsável, fraterna e solidária.
O terceiro pilar, o da complexidade, o complexus, representa o Todo inseparável.
A transdisciplinaridade reconhece o progresso trazido pelo pensamento
mecanicista; aponta seus defeitos e a crise que provoca. Portanto, não exclui a
análise mecanicista, mas revela um segundo olhar que amplia os horizontes do
conhecimento, amplia além do que está aprisionado na moldura separatista.
A transdisciplinaridade transcende às disciplinas, amplia a visão de mundo,
integra e não separa; está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das
diferentes disciplinas e além de todas as disciplinas; faz a revisitação da verdade. Ao revisitar a verdade, o indivíduo enriquece o conhecimento, amplia os
horizontes, transcende e faz alteralidade.
Na ação transdisciplinar, o agente atua no sentido integrativo da parte com
o todo e com a totalidade, verticaliza o sentido de pertencimento ao Universo.
A visão transdisciplinar é ativa e aberta, da natureza e do ser humano;
permite que se entenda, de modo integrado, o homem e as demais espécies
que compõem a diversidade da vida na Terra. Conseqüentemente, faz o sentido
de pertencimento, que leva o homem a preservar e a não destruir. Pela transdisciplinaridade, o homem extrapola o individualismo, supera o conhecimento
fragmentado, assimila a lógica do terceiro no grupo, interage com as mais diversas disciplinas e freqüências e transita no Universo da complexidade. Nesse
trânsito, transcende, altera mentalidade, torna-se agente da transformação.
O processo mediúnico sempre foi transdisciplinar, tanto na comunicação
entre os dois polissistemas, na transcodificação de valores ao médium transreceptor, quanto na reflexão e na meditação, quando o médium alcança a
transreflexão e a transmeditação, o seu próprio ser e a verdade possível no momento.
A ação na casa espírita é, foi e será
sempre eminentemente transdisciplinar, porque só assim se alcança
permanentemente o novo, o conhecimento enriquecedor da sociedade humana, que a capacita a
perceber que pertence ao planeta
e que a ele se integra, entender que
seus componentes são peregrinos,
hóspedes na Terra, e, conseqüentemente, não podem destruir,
têm o dever de preservar e de
agir de modo fraterno e solidário, o dever de pavimentar o
caminho da cidadania planetária.
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Vanguarda Espírita

Quando nos deparamos com mudanças de todas as ordens em nosso meio,
como podemos entendê-las e dissecá-las do ponto de vista da análise científicofilosófica se não buscarmos seus disparadores, suas nuances enquanto processo e
seus efeitos realizados. Aqui se pretende traçar um comparativo dos conteúdos ministrados nas aulas do espírito Antônio Grimm com a ciência, o indivíduo e os efeitos
das alterações sociais que este sofre quando imerso no contingente Universal.
TRANSIÊNCIA
A transiência quando conceituada no campo da Engenharia Elétrica (transiente
elétrico), explica o aparecimento de um surto energético instantâneo, ou seja, de
curta duração, seguido da acomodação gradual de energia em níveis compatíveis
com as novas características do meio. Quando aplicamos este conceito a fenômenos
sociais, como no binômio revolução - modernidade, podemos perceber uma similitude de comportamento. Como no efeito físico-elétrico, a revolução se compara ao
surto energético, com o seu caráter de mudança, renovação, rompimento com usual. Já a acomodação gradual energética faz par com a modernidade, quando após o
movimento revolucionário, troca o velho pelo novo, estabiliza a transição.
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AUTO E EXO-REFERENCIAIS
Em meio a estas mudanças transienciais encontra-se o espírito (no nosso caso,
encarnado), que percebe estas mudanças e tenta readaptar-se homeostaticamente para manter seu equilíbrio dinâmico em relação ao meio. Sim, dinâmico, pois a
homeostase sugere a adaptação constante dos sistemas complexos em relação às
variações ambientais. E nesta tarefa revela-se a busca que faz ao seu redor procurando sinalizações que indiquem os novos padrões que as mudanças deixaram
(exo-referenciais), para então recolhê-los, e no seu interior realizar uma outra busca, revendo a influência que estes indicadores externos irão provocar na sua nova
composição de referenciais (auto-referenciais). Assim o espírito torna-se adaptado
e participante ao novo estágio de interação social que o transiente cultural proporcionou.
RELAÇÃO BOOLEANA
Estes dois fenômenos (a transiência e a busca por novos referenciais, pelos
quais passa o espírito) remetem-nos à Álgebra Booleana (criada por George Boole,
matemático e lógico britânico, 1815 - 1864), na qual figuram apenas dois símbolos significativos, o zero (0) e o um (1). A partir das combinações possíveis entre
estes dois termos, tanto em posição, como em repetição,
são possíveis as representações de valores numéricos e caracteres literais, ou até mesmo conteúdos
lógicos de proposições e argumentações. Fazendo
um comparativo, é possível manifestar a idéia do

“zero” para o efeito inicial da transiência (o zero significa o todo, o Universo, segundo o espírito Antônio Grimm), que seria o disparo para novas transições sociais.
Já o “um” seria a estabilização do processo, concretizando novas características
ao meio. Em contra partida, a observação dos exo-referenciais também figuram
como o “zero” (quando permitem ao espírito analisar os sistemas e organizações
que o rodeiam, o Universo ao seu redor), e ao trazer para seu interior estas novas
posições deparam-se com os seus auto-referenciais, que figuram como o “um”
(pois são o encontro das conexões externas com a sua intimidade, o seu âmago,
seu cerne de valores individuais e fundamentais que constroem sua existência cultural).
Assim podemos dizer que o indivíduo está no Universo, e este nunca será o
mesmo sem a presença deste indivíduo. E ao mesmo tempo o Universo está no
indivíduo, já que seus referências internos são reflexo das adaptações e readaptações que o espírito homeostaticamente perfaz a cada alteração que o grande
Sistema Universal demanda.
INFERINDO CONCLUSIVAMENTE
Esta análise tem decorrências imediatas para clarear o nosso entendimento
sobre vários segmentos da Teoria Espírita, pois os efeitos transienciais, homeostáticos, exo e auto-referenciais estão presentes em todo o nosso relacionamento
com a práxis espírita (que não passa da ação racional do espírito quando praticante da Doutrina). Vejamos na mediunidade, por exemplo, cada mensagem trocada
entre os polissistemas e devidamente veiculada, causa alterações concernentes
aos efeitos mencionados acima, tanto na esfera do médium (com a influência que
causa nos seus referenciais), quanto na esfera do alcance social desta mensagem,
reverberando o novo em todas as direções do seu alcance. Então, sob este ponto
de vista da análise, a amplitude mediúnica da mensagem espírita é provocadora,
inovadora, causa alteralidade e cabe a nós como médiuns conscientes da Doutrina
Espírita, colocarmo-nos aptos para interpretá-la, divulgá-la, e assim nos inserirmos
na vanguarda da construção e interpenetração do Espiritismo na sociedade.
Cabe ainda lembrar, que no tocante à mensagem em relação ao indivíduo, é
possível identificarmos os processos: informativo, comunicacional e computacional
que ela provoca no indivíduo. Mas isto é motivo para uma análise futura.
REFERÊNCIAS: Anotações do autor sobre a aula psicofonada do espírito Antônio Grimm, pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz, no Núcleo de Ensino e Pesquisa
da SBEE. Curitiba, 23-04-2004; Grimm, Antonio. Cadernos de Psicofonias de 2000,
médium Maury Rodrigues da Cruz -Primeira Edição 2001; Grande Enciclopédia Larousse Cultural. Nova Cultural, São Paulo, 1998; Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns
[s.l.]; Sabbag, Altamir et al. Espiritismo e Currículo - uma proposta para o estudo
doutrinário e o exercício mediúnico. Curitiba, SBEE, 1999.
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Assim podemos dizer que o indivíduo está no Universo, e
este nunca será o mesmo sem a presença deste indivíduo”
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pelo espírito Antonio Grimm

Deus
É interessante, meus amigos. Deus. Quando a gente faz esta descoberta, este sentido interno; é diferente
para cada um de nós. Tem uma singularidade que não
dá para emprestar, escrever, reproduzir, fabricar ou conceituar. É de uma intimidade tão grande e tão poderosamente aderente a nós, que não há como evitar.
Quando os senhores pensarem em Deus, pensem no
oceano.
Os senhores poderão se banhar nele, molhar os
pés, o rosto, o corpo todo. Poderão nadar, mas nunca
poderão contê-lo e saber onde ele está. Nunca estarão
com ele em todos os lugares. Ele estará com os senhores porque ele é tão extenso que ele compõe inclusive
a evaporação!
Ao pegar um copo d’água, tomar e olhar, ele estará
representado. As substâncias que têm em alto mar têm
no copo. Mas imitá-lo? Nunca meus amigos! É muito intenso!
Os senhores passariam várias vidas e não caminhariam por todo o oceano. Tamanha a extensão dele. Deus

é assim, meus amigos! É extenso e é intenso, mas é também aquele copo.
Pois nós somos o copo e Deus é aquela água que
está dentro de nós. Pensem um pouco sobre isto.
Relato do espírito Antonio Grimm na mesma aula.
Uma menina diz um dia:
- Eu vou desenhar Deus. E o adulto fala:
- Ninguém sabe como Deus se parece. A menina responde:
- Saberão quando eu terminar! E quando termina,
o desenho tem simplesmente quatro ou cinco riscos e
uma curva.
- Mas! Mas isto não é Deus. E a criança responde:
- Para mim é.
É preciso pensar um pouco nisto. Pensar na profundidade, daquele nos Creou. Pensar numa relação
viva, nunca numa linguagem simplista, mas num pensar
profundo que nos emocione e nos revele como seres
bioativos.

Trecho da aula
psicofônica do espírito
Antonio Grimm em 23-052008 através do médium
Maury Rodrigues da Cruz.

“

Quando os
senhores
pensarem em
Deus, pensem
no oceano”
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livros

Alimento Espiritual
Até 2008 a SBEE editou 32
livros. Nesta seção vamos
sugerir alguns deles de
modo que o leitor interessado possa completar o
seu acervo.
Compra on-line:
www.sbee.org
Opção Livraria Virtual
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ANTROPOLOGIA ESPÍRITA - Campo de estudo, fatologia espírita, mediunidade, produto mediúnico, cultura espírita. Maury Rodrigues da Cruz, Curitiba PR,
SBEE, 2 008. A Antropologia Espírita, no segmento da pesquisa, para possibilitar o alcance da consciência crítica dos fatores antropossociais, tais como:
a assimilação cultural, a migração do espírito de um grupo cultural a outro, as
inter-relações do existencial na dimensão cognitiva, afetiva,psicomotora e conativa, relaciona todo o conhecimento humano, mostra e traduz a possibilidade do
indivíduo perceber através dos sentidos. 252 Páginas
ESPIRITISMO E EXERCÍCIO MEDIÚNICO - Pelo espírito Marina Fidélis, psicografado pelo médium Maury Rodrigues Cruz. Espírito lúcido e compreensivo,
trabalhador incansável do plano espiritual, atento observador dos fatos mediúnicos, Marina Fidélis nos traz mensagens elucidativas e crítica construtiva sobre
o exercício mediúnico. O conteúdo destas mensagens é rico em novas conceituações espiritistas, sendo a preocupação em formular, questionar e conceituar
as dificuldades, os problemas, as técnicas, a metodologia dos trabalhos que
caracterizam nos centros espíritas o exercício mediúnico. 79 p[aginas
A ESPIRITUALIDADE ILUMINA A VIDA DO HOMEM - Pelo espírito Leocádio
José Correia, psicografado pelo médium Maury Rodrigues da Cruz. Nesta obra,
Leocádio José Correia descreve a capacidade de o espírito encarnado se espiritualizar, administrando as variáveis do dia-dia à luz dos princípios da Doutrina
Espírita. 128 Páginas
CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2005 - Coletânea de orientações referentes
ao ano de 2005, durante os trabalhos do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP)
da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas (SBEE). A mensagem atualiza e
reconceitua o Espiritismo estabelecendo os fundamentos de um novo padrão
doutrinário. Psicofonia do espírito Antonio Grimm através do médium Maury Rodrigues da Cruz. 207 Páginas
O MÉDIUM - Pelo espírito Leocádio José Correia, psicografado por Maury Rodrigues da Cruz. Nesta obra, o espírito Leocádio José Correia aborda as diversas
situações de aprendizado espiritual do agente mediúnico durante seu processo
evolutivo terreno.
SINTAXE DOS PROCESSOS MOPRAIS – César Graça estudou as obras de
Kardec com o objetivo de ajudar o leitor a entender a Estrutura usada por Kardec ao apresentar o código moral na codificação da Doutrina dos Espíritos.
ESPIRITISMO E CURRÍCULO - Produzido pelos membros do Colegiado de
Coordenadores da SBEE. Currículo é vida; é, portanto, a totalidade das experiências do ser humano que são dirigidas, conotadas, para os fins da educação. O
exercício mediúnico deve refletir no seu currículo a conduta de todos, permitindo
uma linha processual educativa com continuidade e seqüência. O currículo do
exercício mediúnico deve promover, educar o espírita a exercer com liberdade
e dignidade os misteres da vida, tendo sempre os seus próprios pensamentos,
sua opinião, sua convicção.
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