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Este artigo será reproduzido aqui em duas partes, pela extensão que demanda. 
Em  tempos  de  polêmicas  políticas  e  sociais,  tanto  na  esfera  nacional  quanto

internacional,  vale  a  pena  pensarmos  sobre  o  papel  dos  espíritas  laicos  e  da  CEPA  (Associação
Espírita Internacional) em relação a estes temas. Trata-se de uma reflexão de grande importância no
que diz respeito as diretrizes fundamentais do movimento espírita laico e livre pensador, que precisa
delinear,  com  precisão  de  princípios,  o  que  poderíamos  chamar  de  um  pensamento  social  espírita,
com vistas a compreensão e enfrentamento dos temas sociais e políticos do mundo contemporâneo.

 Entendemos  que  o  intelectual  espírita  deve  ter  uma  abrangência  global  em  seu
olhar  para  a  realidade.  Deve  ser  alguém  capaz  de  pensar  desde  as  questões  metafísicas  até  as
estruturas sociais. O intelectual espírita deve refletir sobre o homem e o mundo.  Portanto, devemos
ser capazes de abrigar no âmbito da CEPA e da CEPABrasil (Associação Brasileira dos delegados e
amigos da CEPA) espíritas  que  pensem e  falem sobre  todos  os  temas  da  filosofia  espírita  desde  as
questões do indivíduo até as questões da sociedade.

Neste sentido, temos que ser capazes de discutir sobre o períspirito, mas também
devemos refletir sobre as exclusões econômicas e sociais proporcionadas pelo sistema capitalista de
produção.  Devemos  ter  a  capacidade  de  refletir  sobre  os  efeitos  benéficos  do  magnetismo,  mas
também sobre as restrições à liberdade individual geradas pelas chamadas ditaduras do proletariado.
Devemos ser livres para discutir sobre “Nosso lar”, a colônia espiritual revelada pelo espírito André
Luiz, mas também devemos refletir sobre a importância da defesa do laicismo ante a influência das
religiões  no  Estado.  Por  fim,  devemos  filosofar  sobre  a  ideia  de  Deus,  mas  também  devemos  nos
dedicar a pensar nos processos de corrupção pública e privada que abalam os orçamentos das nações e
desviam recursos fundamentais que deveriam ser aplicados no bem comum.

 Devemos discutir todos estes temas e outros de natureza política e social, à luz da
filosofia  espírita  e  das  ciências  sociais,  abertamente,  dialeticamente,  sem  sectarismo,  e  com  pleno
respeito  a  opinião  do  outro,  em  uma  tentativa  honesta,  verdadeira,  de  compreensão  profunda  de
fenômenos políticos, sociais e econômicos complexos, que não se prestam a simplificações através de
frases feitas ou sentenças definitivas.

No  campo  das  ideias  políticas  e  sociais,  há  alguns  companheiros  que  defendem
que a CEPA e a CEPABrasil devem ser uma espécie de guarda-chuva, com vistas a abrigar tanto os
espíritas de direita, quanto os de esquerda, e os que não tem posição política. Apesar de concordarmos
com a necessidade de  abrigar  a  todos,  em um espírito  de  alteridade  e  fraternidade, pensamos que  a
CEPA  e  a  CEPABrasil,  enquanto  instituições, não  devem  ser  neutras  no  que  diz  respeito  a  estes
temas. 

 Em  conformidade  com  os  princípios  sociais  humanistas  da  filosofia  espírita,  a
CEPA  e  a  CEPABrasil devem  se  colocar  expressamente,  inequivocamente, a  favor  das  liberdades
democráticas, da justiça social, do laicismo, dos direitos humanos, da ética na condução dos negócios
públicos  e  privados,  e  da  preservação  ecológica  do  planeta.   Na  ordem  internacional,  os  espíritas
laicos e livre pensadores devem ser defensores do pacifismo, ou seja, da resolução não violenta dos
conflitos  entre  as  nações,  e  devem  ser  contrários  a  quaisquer  tipos  de  imperialismos  ou
neocolonialismos, em pleno e absoluto respeito à soberania dos povos para decidir seus destinos.

 Em  especial,  estas  instituições  do  movimento  espírita  laico  e  livre  pensador
devem  se  colocar  decisivamente  a  favor  dos  mais  fracos  economicamente  na  sociedade.   Quanto  a
preocupação com os mais carentes que alguns no Brasil de hoje em dia lamentavelmente chamam de
partidária ou esquerdista, e que preferimos chamar de humanista, vale lembrar uma frase de O Livro
dos Espíritos que sintetiza esta preocupação na obra espírita: “Numa sociedade organizada segundo
a lei do cristo, ninguém deve morrer de fome” (reposta a questão 930 LE). Esta frase deveria ser um
antídoto  contra  qualquer  tendência  a  uma  pretensa  neutralidade  dos  espíritas  nestes  temas.   Aliás,
quanto  a  acusação  de  que  pensar  nas  estruturas  injustas  da  sociedade  e  nos  mais  carentes  é  coisa
apenas  de  comunista,  lembramos  de  uma  célebre  frase  do  cristão  Dom  Hélder  Câmara:  “Quando
alimentei  os  pobres  chamaram-me  santo,  mas  quando  perguntei  por  que  há  gente  pobre



chamaram-me comunista”.
Os espíritas têm sido muito eficazes ao longo da história do movimento espírita na

criação de instituições de caridade, em cuidar dos efeitos das sociedades desiguais, o que é muito bom
e sempre deverá ser incentivado. No entanto, o pensador espírita deve ir além com vistas a pensar nas
causas profundas das desigualdades sociais, a fim de construir um pensamento social espírita maduro
sobre tais temas.
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