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Introdução

Depois de muitos inquéritos junto a experimentados vigários 
e missionários populares e após demorado estudo das causas 

da expansão espirita no Brasil, chegamos à conclusão de que o 
fator principal responsável pelo florescimento do Espiritismo en
tre nós é a falta de uma orientação pastoral, segura e uniforme, 
sôbre o mal intrínseco do Espiritismo e o modo de tratar seus 
adeptos. Foi por isso que os propagandistas espiritas não en
contraram obstáculos sérios a sua nefasta atividade. Foi por isso 
que êles puderam penetrar desimpedidamente nos meios cató
licos. Foi ainda por isso que os próprios católicos se desorien
taram e continuam sempre mais confusos. Foi por isso, também, 
que se criou entre nós um indefinível hibridismo religioso de 
elementos que pretendem abraçar ao mesmo tempo várias reli
giões, formando-se desta maneira o católico-espirita, o católico- 
umbandista, o católico-esoterista, e outros dêste tipo. Pois — 
tenhamos a corajosa franqueza de dizê-lo abertamente — como 
podem os católicos orientar-se com segurança se o Padre An
tônio (falamos em abstrato, mas queremos retratar casos dolorosa
mente concretos) rejeita terminantemente o entêrro eclesiástico de 
um espirita impenitente, mas o Padre Abel o faz até com maior 
solenidade? se o Padre Abílio com dificuldade conseguiu conven
cer um espirita de que êle não pode ser admitido como padrinho, 
mas o Padre João logo mais o aceita sem prévia inquirição? se o 
Padre Tito insiste na severa proibição de ir ao centro ou de ser
vir-se das receitas, passes e águas espiritas, mas o Padre Tibúrcio 
não vê nisso absolutamente nenhum perigo para a fé de seus pa- 
íoquianos? se o Padre Miguel recebe ordem formal de não pre
gar sôbre a heresia espirita (para não perturbar a “boa fé” do 
povo; ou, talvez, para poder terminar em santa paz a construção 
da igreja) e o Padre Aloísio vive em notória amizade com um 
chefe kardecista (porque é poderoso e rico na localidade)? se na 
Diocese A o Bispo proíbe o matrimónio entre católicos e espiritas, 
mas na vizinha Diocese B as mesmas pessoas podem casar à von
tade? se na paróquia N  todos os espiritas são excluídos das asso
ciações religiosas, mas na contígua paróquia M chegam a ocupar
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6 Ação Pastoral perante o Espiritismo

postos de destaque? se na cidade F se nega decididamente qual
quer. sacramento aos adeptos de Kardec ou da Umbanda, mas na 
vila H se batizam e se crismam indistintamente quantos se apre
sentam?. ..

E’ evidente que num campo assim o trabalho da propaganda 
espirita pode agir e estar à vontade. E neste ambiente surgiu o 
grande número de híbridos católicos-espíritas. Nossa experiên
cia pessoal nos assegura que êles podem ser esclarecidos e re
conduzidos à prática da fé cristã. Pois a maioria está nestas 
condições por ignorância, por falta de esclarecimento, porque 
foram iludidos pela falaz e desleal propaganda espirita. Uma in
tensa, sistemática, clara e uniforme campanha nacional de es
clarecimento dêstes “católicos folclóricos” ainda é possível e 
pode e deve ser feita. E’ neste espírito e com tal finalidade que 
apresentamos o presente manual de ação pastoral perante o mo
vimento espirita. Nêle encontrarão duas partes: uma com con
siderações jurídico-práticas sôbre a verdadeira situação canó
nica dos espiritas; e outra com propostas para instruções pas
torais dos católicos.

A condenação oficial do Espiritismo como heresia e de seus 
pertinazes adeptos como hereges foi renovada mais uma vez pelo 
Episcopado Nacional. As linhas mestras de uma campanha de 
conjunto e uniforme, apoiada formal e notoriamente por todo 
o vigilante Episcopado, foram traçadas. Nada falta. Não preci
samos esperar por m.ais alguma coisa. Tudo está claro e defi
nido. Também as almas aí estão: milhões de almas, iludidas e 
desencaminhadas pelo Espiritismo. Elas esperam ansiosamente a 
nossa ação pastoral. Elas querem o nosso esclarecimento e o 
nosso auxílio. Não venha depois a tremenda acusação: “Parvuli 
petierunt panem, et non erat qui frangeret eis” (Lam 4, 4).
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I

A Decisão da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil

Na Primeira Reunião Ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), reunida nos dias 17 a 20 de agosto de 1953, em Belém 
do Pará, os Cardeais e Arcebispos, “representando todo o Episcopado 
Nacional”, depois de terem maduramente estudado o problema criado 
pelo Espiritismo no Brasil, concordaram em fazer as seguintes declarações:

Considerando que a natural religiosidade do povo brasileiro não 
vem podendo até hoje contar com adequada formação, o 

que conduz a não poucos desvios doutrinários, dos quais o mais 
perigoso, no momento, é o Espiritismo;

Considerando que o Espiritismo nega não apenas uma ou 
outra verdade de nossa Santa Religião, mas tôdas elas, tendo, 
no entanto, a cautela de fazer-se de cristão, de modo a deixar, 
a católicos menos avisados, a impressão erradíssima de ser 
possível conciliar Catolicismo e Espiritismo;

Resolvemos:
1. Reafirmar os artigos 65, 66 e 1194 da Pastoral Coletiva 

de 1915 do Episcopado Brasileiro, revista e reassinada pelos 
Srs. Bispos em 1948, e pedir a cada Exmo. Ordinário que apli
que aludidos artigos na respectiva Circunscrição Eclesiástica;

2. Determinar ao recém-criado Secretariado Nacional de 
Defesa da Fé e Moral que, através de sua secção antiespírita, 
articule, em plano nacional e nos moldes por nós indicados, 
uma Campanha contra o Espiritismo.

I) Atendendo à necessidade de orientação segura e uniforme 
sôbre o mal intrínseco do Espiritismo e o modo de tratar 
seus adeptos.
A) Medidas a adotar

a) Medidas repressivas
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil determinou 

que o Secretariado Geral fizesse publicar na Revista Eclesiástica
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10 /. Considerações juridtco-Práticas

Brasileira e no Comunicado Mensal os artigos 65, 66 e 1.194 da 
Pastoral Coletiva de 1915, à qual todo o Exmo. Episcopado apôs 
a assinatura em 1948:

65. “O Espiritismo é o conjunto de tôdas as supersti
ções e astúcias da incredulidade moderna que, ne
gando a eternidade das penas do inferno, o sacerdó
cio católico e os direitos da Igreja Católica, destrói 
todo o cristianismo. Os espiritas devem ser tratados, 
tanto no fôro interno como no externo, como verda
deiros hereges e fautores de her.esia, e não podem 
ser admitidos à recepção dos sacramentos, sem que 
antes reparem os escândalos dados, abjurem o espi
ritismo e façam a profissão de fé”.

66. “Os Revmos. Párocos e confessores instruam e re
preendam os fiéis que pensam lhes ser. lícito frequen
tar as sessões espiritas, por não terem ouvido nunca 
aí coisas torpes ou ímpias, pois é clara e decisiva a 
resposta do Santo Ofício a êste respeito: Tôda e 
qualquer participação, sob qualquer pretêxto, é gra
vemente proibida (24 de abril de 1917). E lhes de
clarem que todos os escritos, jornais, revistas e li
vros de espiritismo são proibidos (c. 1399).

1194. “Mandamos que em todos os Seminários se prepa
rem os alunos, nas aulas de teologia e apologética, 
para o combate eficiente contra o espiritismo e de
mais erros”.

b) Instrução dos fiéis
— Pregações frequentes sôbr.e a heresia espirita.
— Inclusão de um capítulo especial sôbre Espiritismo em 

todos os textos de Catecismo.
— Formação doutrinária segura aos catequistas, aos mi

litantes de A.C. e membros de Associações Religio
sas, tornando-os aptos a refutar as acusações que os 
espiritas fazem contra a Igreja.

— Cursos intensivos sôbre o Espiritismo nos Seminários 
Maiores, enquanto durar a ameaça espirita.

c) Outras sugestões
— Exigir de todos os membros de Associações religio

sas um juramento antiespírita.
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/. Decisão da CNBB 11

B) Maneira prática de agir
O S .N .D .F .M . de nossa Conferência
— sugerirá esquemas de pregações sôbre a heresia es

pirita e o projeto de juramento antiespírita a exigir dos 
membros das Associações Religiosas;

— proporá ao Exmo. Episcopado um capítulo sôbre Es
piritismo a ser acrescentado aos textos de catecismo, 
e material sôbre Espiritismo para os cursos de for
mação doutrinária previstos para catequistas e parti
cipantes do apostolado dos leigos.

II) Atendendo à inclinação pronunciada do povo para uma re
ligiosidade sensível e miraculosa.
A) Medidas a adotar

1. Intensificação da instrução religiosa, acentuando a pri
mazia do espiritual e interno sôbre o sensível e externo. Escla
recimentos sôbre o pecado de magia, as superstições e o sen
tido dos sacramentais.

2. Aproveitamento das devoções populares para instruir o 
povo. Proibição expressa, nas festas dos Santos explorados pelo 
Espiritismo, de tudo o que leva à superstição (distribuição ou 
venda de “respostas” de Santos; distribuição de medidas de 
imagens, conhecidas como medidas dos santos).

3. Incremento à devoção ao Divino Espírito Santo, ao Se
nhor Bom Jesus, a Nossa Senhora* aos anjos e às almas do 
Purgatório, como antídoto ao florescimento das superstições es
piritas.

4. Critério e moderação na venda e bênção de estátuas e 
quadros de Santos, máxime de S. Jorge, São Cosme e São 
Damião. Atuação junto às fábricas dêsses produtos para que se 
submetam às leis elementares da arte e do bom gôsto e às pres
crições da Igr.eja.

5. Farta utilização das bênçãos e demais sacramentais, em 
contraposição aos passes espiritas. Pedido à Santa Sé de licen
ça de administrar em língua vernácula os sacramentais e, em 
parte, os sacramentos, na medida em que Ela julgar conveniente.

6. Divulgação, ao alcance do povo, da Sagrada Liturgia, le
vando o povo a rezar e a cantar, mais, como nos tempos apos
tólicos.

7. Instituição da bênção dos enfermos.
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8. Alerta, junto aos responsáveis, sôbre o mal físico, psí
quico e moral causado pela prática do Espiritismo, bem como 
para o art. 284 do Código Penal que proíbe fazer diagnósticos, 
receitar remédios ou fazer, passes.

9. Reavivamento, no povo, do conceito cristão de morte e 
do significado da vida presente.

10. Divulgação, entre o povo, da proibição de evocar os 
mortos, salientando que se trata de proibição divina (Dt 18, 
10-12; 1 Par 10, 13; 4 Rs 17, 17) e eclesiástica (Sagr. Congr. 
do S. Ofício, 4-8-1856 e abril de 1937).

B) Maneira prática de agir 
O S .N .D .F .M .:

— sugerirá medidas concretas sôbre a bênção dos enfer
mos e sôbre a atuação junto às fábricas de imagens de Santos 
explorados pelo Espiritismo; indicará ainda as providências opor
tunas junto às Autoridades policiais quanto a violações do art. 
284 do Código Penal;

— ajudará os catequistas com esclarecimentos sôbr.e o peca
do de magia, as superstições e o sentido dos sacramentais;

— indicará meios práticos de levar o povo a rezar e can
tar como nos tempos apostólicos;

— apresentará, quanto antes, sugestões concretas quanto 
ao aproveitamento do Dia de Finados e das Missas de defuntos 
para a instrução religiosa sôbre a morte e a vida eterna;

— estimulará a Ação Católica e as Associações Religiosas 
a atuarem, de cheio, junto ao povo por ocasião das concentra
ções em tôrno de santuários célebres ou de novenários de San
tos populares.

III) Atendendo a que muitos procuram o Espiritismo em busca
de remédio ou chegam à heresia através das obras sociais
espiritas.
A) Medidas a adotar:
1. suscitar obras sociais católicas ou de inspiração cató

lica, que se antecipem a obras similares mantidas pelo Espiri
tismo ou que lhes contrabalancem a eficácia caso tenha cabido 
ao Espiritismo a iniciativa;

2. atuar junto ao Conselho Nacional de Serviço Social e 
aos Exmos. Congressistas, mostrando a incongruência de manter 
o art. 284 do Código Penal e atribuir subvenções a instituições

12 I. Considerações Jurídico-Práticas

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


I. Decisão da CNBB 13

espiritas que, a pretêxto de caridade, vão promover exercício 
ilegal da medicina;

3. esclarecer os católicos sôbre as penalidades para os que 
contribuem, com dinheiro ou com trabalho, para obras heréticas.

B) Maneira prática de agir:
O Secretariado Nacional de Ação Social está apto a pres

tar sugestões concretas a respeito da fundação de um Secreta
riado ou Departamento Diocesano que coordene e oriente tèda 
a obra social católica da Diocese. O Secretariado ter.á cuidados 
especiais quando se tratar de fazer face a instituições sociais 
espiritas.

O Secretariado Nacional de Defesa da Fé e Moral estará 
alerta, não só para a tentativa de exigir coerência dos órgãos 
públicos no tocante ao art. 284, do. .Código Penal, mas também 
quanto ao esclarecimento dos católicos no tocante a contribui
ções católicas para obras espiritas.

IV) Atendendo à necessidade de arrancar ao Espiritismo a más
cara de Cristianismo.

A) Medidas a adotar:
1. Levar todos os católicos à informação segura e insofis

mável de que é impossível ser, ao mesmo tempo, católico e 
espirita.

2. Denunciar, como espiritas tôdas as instituições que o se
jam, apesar de trazerem nomes cristãos.

B) Maneira prática de agir:
O Secretariado Nacional de Defesa da Fé e Moral, colabo

rando para êsse urgente e fundamental esclarecimento:
a) fornecerá modelos de folhetos, folhas avulsas, cartazes 

e dísticos a difundir amplamente por todo o país;
b) preparará para os programas de rádio e de alto-falante 

material variado, que vá desde o simples slogan às me- 
sas redondas ou sketchs sôbre Espiritismo;

c) difundirá artigos, sueltos e noticiário para jornais, ca
tólicos ou não;

d) divulgará informações de livros sôbre o Espiritismo.
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II

Breves Comentários às Decisões da CNBB

Depois de mostrar o tipo da reação espirita, assinalaremos rà- 
pidamente as denúncias e declarações mais importantes do 

documento que acabamos de ler.

1) A Reação dos Espiritas

Parece-nos antes de tudo interessante verificar a reação nos 
altos círculos espiritas. O Conselho Federativo Nacional dos es
piritas, reunido no dia 5-9-1953, deu a seguinte palavra de 
ordem aos espiritas do Brasil:

“Sem revides, agressões, ou polêmicas acrimoniosas, mas firmes em 
sua fé, orientem-se todos os espiritas pelo exemplo dos primeiros cris
tãos, que pregaram e sustentaram o Evangelho de Cristo, suportando 
ameaças, torturas e mesmo o sacrifício de suas vidas, tornando vitorioso 
o Cristianismo, através dos séculos”.

O órgão oficial da Federação Espirita, Reformador, em seu 
fascículo de outubro daquele ano, p. 228, comenta assim as no
tícias sôbre a resolução de Belém:

“Ora, tôda essa, quase diríamos, fanfarronada, tôdas essas ameaças 
de excomunhão, tôdas essas medidas da Igreja em decadência já nem 
de leve impressionam qualquer criatura de mediana instrução. São letra 
morta. O tempo da Inquisição já passou, e as caldeiras de Belzebu não 
mais amedrontam os próprios católicos”.

Entrevistado pelo Diário da Noite de 22-8-53, o Sr. Wan- 
tuil de Freitas, Presidente da Federação Espirita, comenta:

“Quando do aparecimento do Cristo, assim também gritavam os che
fes do Judaísmo. Êstes, todos sabemos, conseguiram mesmo a crucifi- 

, cação de Cristo; todavia, quanto mais atacavam e perseguiam, mais e 
mais se desenvolviam os ensinamentos de Jesus, exatamente como vem 
acontecendo no Brasil... O aumento dos espiritas, fato que tem alar
mado os meios clericais, é realmente para assustar os que profissional
mente vivem de cargos religiosos. Êsse aumento será cada vez maior, 
pois, além de os nossos ensinos estarem em perfeita harmonia com os 
de Jesus, fato que não se verifica com os do catolicismo...”
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Também Deolindo Amorim, secretário da Confederação Es
pirita Pan-Americana, declarou, em 31-8-53, ao mesmo vesper
tino da Capital:

...N ã o  há fôrça humana, não há campanha franca ou velada que, 
hoje em dia, seja capaz de impedir a marcha das idéias espiritas, por
que o espiritismo é uma doutrina que fala ao mesmo tempo à razão 
e ao sentimento. . .  O mundo de hoje não comporta mais a intolerância 
religiosa... O movimento espirita não combate religião alguma (sic! ) . . .  
Não creio, aliás, que no Brasil haja ambiente para perseguições religio
sa s .. .  Nós espiritas não tememos campanhas, principalmente quando 
movidas pela intolerância religiosa. . .  As pessoas que combatem o es
piritismo não o conhecem bem, nem sabem, ao menos, quais são os 
pontos cardeais da doutrina...”

O Nosso, órgão oficial dos espiritas ecléticos (com “Yokaa- 
nam”, o João Batista reencarnado, à frente), no número de se
tembro de 1953, destaca na primeira página um bilhete em que 
diz:

“E’ dever moral de solidariedade de todo espiritualista leal aos seus 
princípios telegrafar ao Sr. Presidente do Senado Federal protestando 
contra a resolução da Conferência dos Bispos e prelados da Igreja Ro
mana, realizada no Pará, que, em nome de Deus e de Cristo e como 
insulto às autoridades civis e militares, à Constituição da República e 
às leis democráticas do país, declaram guerra de morte às outras re
ligiões e a tudo o que não fôr católico... para perseguir e impedir a 
liberdade de ação de todos aquêles que não forem católicos...”

Em longo artigo de primeira página, anunciado em letras garrafais, 
o Jornal Espirita (Rio) de outubro comunica aos seus leitores que está 
para vir uma “terrível campanha”, em que “nada foi esquecido, todos os 
ângulos e setores de atividades foram olhados e considerados, pretenden
do-se uma ação conjunta, poderosa e dinâmica, de forma a tolher as 
ações contrárias”; “o que se quer é impedir o funcionamento dos Cen
tros de propagação das liberdades de crença”. Declara ainda o jornal que 
“esta fase é decisiva e capital para o desenvolvimento do Espiritismo nas 
terras de Santa Cruz”. Conclama então para “uma união perfeita de to
dos os espiritas, de todos os matizes e de todos os quadrantes a fim 
de que as falanges destruidoras não possam imiscuir-se nas fileiras do 
bem”. Segue então a habitual declaração propagandística de querer só 
“espalhar o perdão, a caridade e o amor”, para em seguida investir 
contra a Igreja nestes termos: “Roguemos a Jesus paz e misericórd'a 
para os opressores e os terroristas da terra e do espaço que, obnubila- 
dos nos seus ferrenhos e tacanhos conhecimentos, desejam impor a to
dos os efeitos da sua ignorância e da sua incompreensão”. O mais curio
so é que aí se declara com absoluta seriedade que a campanha contra 
o Espiritismo é um “trabalho elaborado no espaço (isto é: no mundo 
dos espíritos) por uma grande quantidade de antigos clérigos e demais 
autoridades eclesiásticas”!

Outros jornais espiritas foram ainda mais violentos. Tomemos o 
Almenara (Rio) de abril e maio de 1954. Depois de comunicar aos 
leitores as decisões do Episcopado Nacional, pergunta o autor: “Terão 
direito êsses sacripantas de interferir deslavadamente na vida nacional,

II. Breves Comentários às Decisões da CNBB 15
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em nome de uma potência totalitária, com o apoio dos iscariotes tonsu
rados que vendem a honra e a dignidade da pátria ao preço de suas 
amb:ções? Merecerá a nossa Constituição êsse insulto?” Depois: “As 
decisões dêsse colégio arbitrário de satanases de sotaina ou de isca
riotes de batina merecem o repúdio de quantos amam o seu País e de
sejam vê-lo livre do polvo de mil tentáculos da mais refinada hipocrisia 
farisaica... Que se não atrevam os negros batalhões do clero-papista a 
sair do recesso de suas igrejinhas para agredir o nosso povo com a 
sua ousadia e insensatez...”

Em suma, portanto, a reação dos espiritas vê na decisão do 
nosso Exmo. Episcopado uma tentativa de reintr.oduzir a In
quisição, com ameaças de torturas e de desencarnes apressados; 
uma verdadeira perseguição religiosa, movida pelo fanatismo, 
pela ignorância e pela intolerância; um insulto às autoridades 
civis e militares e à Constituição da República, visando derro
gar a liberdade religiosa dos democratas da terra de Santa 
Cruz. . .

Mas basta ler o texto oficial da Campanha, para verifi
car que ela visa sobretudo instruir os próprios fiéis — os que 
se dizem católicos e, portanto, como tais e enquanto tais su
jeitos à autoridade eclesiástica — sobre a doutrina pagã e a 
prática supersticiosa e perigosa dó Espiritismo, bem como sobre 
o modo falso, traiçoeiro e sorrateiro como é propagado o Espi
ritismo nos meios católicos. Não é nenhuma declaração de guer
ra e perseguição aos espiritas. Nem quer tirar a liberdade re
ligiosa ou a vida de quem quer que seja. O que os Bispos — 
“constituídos pelo Espírito Santo para reger a Igreja de Deus” 
(At 20, 18) — decidiram foi apenas esclarecer os católicos, 
pelos quais são responsáveis, que o Espiritismo, como doutrina 
e prática, é inconciliável com os ensinamentos pregados por 
Cristo e que, por conseguinte, ninguém pode ser católico e es
pirita ao mesmo tempo. Se os espiritas, baseados nos direitos 
que lhes garante a Constituição, querem continuar em sua obs
tinada e pertinaz desobediência e revolta contra as proibições 
de Deus, contra as doutrinas de Cristo e contra as determina
ções da Igreja; se querem fazer questão em prosseguir em suas 
maquinações e conluios com os maus espíritos “espalhados 
pelos ares” (Ef 6, 12), preferindo guiar-se por aquêle que “anda 
em derredor como um leão a rugir, procurando a quem devo
rar” (1 Ped 5, 9), que sigam em seus rebeldes, teimosos e pe
rigosos caprichos. Mas o que não lhes permitimos é que conti
nuem a propagar entre os católicos menos avisados que “o Cris
tianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa” e que todo 
o mundo pode continuar católico e praticar a evocação dos mor
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tos; o que não lhes permitimos é prosseguir impunemente na 
sinistra campanha de lançar entre os católicos as mais insolen
tes calúnias contra a Igreja, as mais grosseiras aleivosias contra 
os Papas e as mais desaforadas mentiras contra o clero; o que 
não lhes permitimos é continuar a semear desembaraçadamente 
a dúvida, a suspeita, a incredulidade, a superstição e até a ido
latria. E contra isso que reagimos. Queremos acabar com a 
confusão católico-espírita, delimitar os campos, separar os es
píritos. Ou católico ou espirita. E’ uma obrigação pastoral que 
assumimos perante Deus. Não atacamos: defendemo-nos. Os es
piritas iniciaram o ataque! Baseados também nas garantias e nas 
liberdades da Constituição, recorremos ao elementar direito da 
defesa.

2) As mais Importantes Declarações do Episcopado
Tanto no documento condenatório do Espiritismo, como no 

texto da Campanha, damos com denúncias e declarações muito 
importantes do Episcopado e que merecem destaque e comen
tário. Salientamos as principais:

1) 0  Espiritismo é, no momento, o mais perigoso desvio 
doutrinário para a natural religiosidade do povo brasileiro. Está 
no primeiro “considerando” do texto condenatório. Fala-se aí 
de “não poucos desvios doutrinários” atualmente existentes en
tre nós. Embora não sejam mencionados expressamente, não 
será difícil adivinhá-los: protestantismo, comunismo, maçonaria, 
divorcismo, indiferentismo e liberalismo religioso, Iaicismo, etc. 
Temos de tudo. E alguns dêles são ameaçadores. Não desco
nhecemos nem subestimamos o perigo protestante. A maçonaria 
por toda parte torna a levantar suas sete cabeças. O comu
nismo é uma ameaça internacional. 0  indiferentismo arrasta con
sigo inúmeras almas. Devemos estar prevenidos e munidos con
tra todos êles. No entanto, afirmam os Bispos, no momento o 
Espiritismo é “0 mais perigoso”. E’ o que nos confirmam em 
suas cartas os pastores de almas que nos escrevem e animam. 
Continue martelando — escreve-nos um vigário — que a he

resia espirita é ainda pior que V. Revma. está escrevendo. An
dei do Rio Grande do Sul ao Amazonas e vi: é tremendo!” 
Poderíamos citar outros. Mas a clara denúncia do Episcopado 
vale por todos.

2) O Espiritismo não nega apenas uma ou outra verdade 
de nossa Santa Religião, mas tôdas elas. Está no segundo “con
siderando”. E’ um ponto em que insistiremos na segunda parte.
Ação Pastora! — 2
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3) A propaganda espirita tem, no entanto, a fingida cautela 
de apresentar sua doutrina como cristã, de modo a deixar a ca
tólicos menos avisados a impressão erradíssima de ser possível 
continuar católico e aderir ao Espiritismo. Encontra-se também 
no segundo “considerando”. Já patenteamos diversas vezes a 
traiçoeira propaganda que os espiritas fazem nos meios católi
cos (REB 1952, 94-106).

Dentre as muitas cartas que recebemos de todos os quadrantes, do 
Norte e do Sul, de espiritas e católicos, ofensivas e lisonjeiras, estúpi
das e inteligentes, destacamos alguns trechos de uma que nos veio do 
Paraná e que nos mostra ao vivo a mentalidade que a propaganda es
pirita conseguiu criar em não poucas cabeças. A carta começa assim. 
“Sou católico fervoroso, praticante, devoto de S. Teresinha e de N. 
das Graças. Graças a Deus, sou católico. Mas sinto tristeza imensa ao 
ver minha religião relegada por outras, por ser ela intransigente para 
com os filhos de Deus dêste mundo que andam em outras religiões. As 
religiões são caminhos que conduzem a Deus. Qualquer religião, de 
qualquer raça, em qualquer ponto do globo, que tenha a pretensão de 
possuir o monopólio da Verdade Divina, é uma ficção humana, nascida 
da vaidade e do orgulho do homem. Deus é Pai Bondoso de todos.. • 
Tôdas as religiões são boas quando ensinam o caminho do bem: amar 
o próximo”, etc. Depois declara: “Vou à missa tôdas as manhas e volto 
feliz■ leio Alton Kardec e sou feliz”. E termina assim: “Não condeneis, 
como servo de Deus, mas dignificai, glorificai, propagai, perdoando e jus
tificando, a minha Religião Católica . . .

4) O Espiritismo é o conjunto de tôdas as superstições e 
astúcias da incredulidade moderna. Vem da Pastoral Coletiva de 
1915. Pois a prática da evocação dos mortos, agora generaliza
da pelo Espiritismo, é a continuação da magia e da necroman- 
cia dos tempos idos. Apenas os nomes mudajam: hoje diz-se es
piritismo, macumba ou umbanda, o que então se conhecia como 
necromancia ou magia; hoje chama-se médium, pai de santo, ma
cumbeiro, babalaô ou cavalo, o que então era mago, sibila, pito
nisa, adivinho, bruxa ou feiticeiro; hoje diz-se que o médium 
está em transe, então falava-se em furor sacro; hoje temos cen
tros, terreiros ou tendas espiritas, então eram os oráculos, as ca
vernas e os antros; hoje evocam-se espíritos, orixás e exus, en
tão chamavam por gênios ou numes. Mas o fim visado foi sem
pre o mesmo: evocar os mortos, para dêles saber alguma coisa. 
No primeiro livro dos Reis, 28, 5-25 temos uma perfeita cena 
de evocação, como nos nossos centros de hoje.

O Cardeal Lépicier, em O Mundo Invisível, 1951 lembra outra des
crição antiquíssima, feita pelo historiador Ammianus Marcellinus (A. D. 
371): Haviam-se reunido alguns conspiradores para derrubar o impera 
dor Flavius Valens e desejavam conhecer o nome _do sucessor a quem 
deviam eleger. Para êsse fim recorreram à realizaçao de certas práticas

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


de magia que um deles, de nome Hilário, nos descreve minuciosamente. 
Começaram por fazer, com varas de loureiro entrelaçadas, uma pequena 
mesa com a forma da trípode de Delfos e, por meio de repetidas fór
mulas místicas, fizeram a sagração da referida mesa, com o fim de a 
consultarem sôbre assuntos secretos. Colocaram-na depois no meio de 
uma sala que tinha sido cuidadosamente purificada com perfumes da 
Arábia. Sôbre a mesa foi colocada uma espécie de prato redondo, na 
borda do qual estavam gravadas as vinte e quatro letras do alfabeto, 
a uma distância regular umas das outras. Suspenso do teto por um del
gado fio, havia um pequeno anel que se baloiçava de um lado para o 
outro devido ao movimento que lhe era incutido por uma pessoa ini- 
ciadà neste sagrado rito. Com êsse movimento, o anel caía sucessiva
mente sôbre diversas letras, compondo assim versos heroicos e dando 
respostas metódicas, semelhantes às dos oráculos de Pítia. Por êste meio 
os referidos conspiradores chegaram a saber que o nome do sucessor 
de Valens era composto pelas letras T, E, O, D, que um dos assisten
tes interpretou como sendo o nome de Teodoro.

5) Os espiritas devem ser tratados, tanto no fôro interno 
como no externo, como verdadeiros hereges e fautores de heresia. 
E’ a condenação formal do Espiritismo como heresia e de seus 
pertinazes adeptos como verdadeiros hereges. Parece-nos impor
tantíssima esta reafirmação do Episcopado. Consideramo-la fun
damental para tôda a Campanha. Teremos depois um longo co
mentário jurídico sôbre esta proposição.

Suplicando desde já mil desculpas a todos quantos se sentem por
acaso atingidos por uma carta que um padre nos escreveu, talvez exa
gerando um tanto, em têrmos quiçá demasiadamente francos e rudes, 
mas em que fala a experiência do missionário e do sacerdote. Não é 
possível transcrever a carta tôda, mesmo porque é concreta demais, tra
zendo nomes e cidades. Mas não podemos vencer a tentação de ofere
cer à meditação dos leitores algumas passagens ao menos: “V. Revma. 
está metido numa obra simplesmente hercúlea, que agora ainda vai au
mentar de proporções. Se digo hercúlea, incluo também o isolamento que, 
no Brasil, é o clima natural em que respira quem se mete nestas coisas. 
V. Revma. escreve na REB: “O que precisamos fazer agora é agir”. 
Estão agindo V. Revma. e mais três ou quatro. Aquilo tudo já es
tava na Pastoral Coletiva de 1915, como frisa. O Espiritismo cresceu tão
assustadoramente porque aquilo não foi executado pelo alto e baixo cle
ro. Sou absolutamente cético quanto ao futuro! Enquanto não houver 
um meio drástico de obrigar os padres a executarem as normas agora 
publicadas, tudo será inútil, ainda mais que a indiferença, e mesmo a 
complacência... em proporção escandalosa, vai deixar arquivados, des
de a entrega pelo correio, os seus planos de sermões! Eu tenho as mi
nhas experiências! Todo o mundo xinga e excomunga os espiritas da 
bôca para fora, mas quando vêm como padrinhos, testemunhas ou mes
mo como defuntos, as cerimónias são até mais solenes! Não basta à 
CNBB declarar fora da comunhão da Igreja os espiritas e comunicar 
isso ao Clero (enfim, já é alguma coisa!). E’ preciso mandar executar 
e controlar a execução! Se os Bispos levam isso a sério, nós chegare
mos a algum resultado pos:tivo apenas, quando se ameaçarem de sus- 
2»
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pensão os sacerdotes om issos... Quero que me nomeiem um único padre 
que recusa entêrro, batizado e missa para um espirita impenitente. Pois 
se começam por nem indagar dos suspeitos a que religião pertencem. . .
__ Reconhecemos os exageros dêsse zeloso padre. Mas que ha alguns
grãozinhos de verdade — e que convém sejam ditos — nao ha negar, 
lá por diversas vêzes denunciamos esta “criminosa contemporizaçao , 
como a chamávamos. Outro padre, missionário popular, nos escrevia: 
“V Revma tem razão quando adverte aos vigários que nao admitam 
espiritas para padrinhos e nem aos santos sacramentos. Esse e um 
meio de fazê-los ver que estão errados. Mas aqui..; se um padre ti- 
zesse isso seria tachado de intolerante e dentro de três dias seria trans
ferido... Padrinhos espiritas, protestantes, maçons, amasiados, etc., sao 
admitidos com a facilidade com que se bebe um copo de agua. Estive 
em certas zonas onde quase não há diferença de religião; e ai! se 
o padre vigário falar de hereges! O que V. Revma. nos diz por exem- 
nlo- 1) ter um côro formado de católicos e protestantes para can
tar'em ambas as igrejas; 2) as freiras católicas fazerem hóstias para 
o pastor protestante; 3) aconselhar aos católicos frequentarem as festas 
protestantes, para que depois eles venham nos ajudar nas J|°SSaS í^ '  
ta s? .. .  Tudo isso eu presenciei com os meus olhos . — Bem quisera 
mos não trazer tais depoimentos. Mas não podemos também deixar de 
acreditar na veracidade dêstes nossos colegas no apostolado.

6) Os espiritas não podem ser admitidos à recepção dos sa
cramentos, sem que antes reparem os escândalos dados, abjurem 
o espiritismo e façam a profissão de fé. Trata-se de uma das 
conclusões implicitamente contidas na declaração precedente. Sera 
comentada depois.

7) Tôda e qualquer participação nas sessões espiritas, sob 
qualquer pretexto, é gravemente proibida. Podemos aduzir para
isso três razões: _

a) Porque há proibição divina de evocar os mortos: “Não 
se ache entre vós quem consulte os pitões ou adivinhos, oû  in
dague dos mortos a verdade, porque o Senhor abomina tôdas 
estas coisas e por tais maldades exterminará êstes povos à tua 
entrada” (Deut 18, 11-14). Ora, nas sessões espiritas se pra
tica a evocação dos mortos.

b) Porque a primeira e principal finalidade dos Centros es
piritas é a difusão de sua herética doutrina. Já provamos isso 
(REB 1952, 88-89) e em 1953 a Federação Espirita publicou 
as Normas de Estatutos para Sociedades Espiritas, onde pres
creve como primeira finalidade de cada Centro a ela associado o 
seguinte: “O estudo e a propaganda ilimitada de seus ensina
mentos doutrinários, por todos os meios que oferece a palavra 
escrita, falada e exemplificada” (p. 18), sendo dever de cada só
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cio “estudar e aprender a Doutrina Espirita” e “frequentar as 
sessões de estudo da Doutrina” (pp. 21 e 22).

c) Porque no Brasil os espiritas fazem questão de apre
sentar o Espiritismo como religião e as suas sessões devem 
consequentemente ser consideradas como atos de culto, e de 
culto herético, aos quais é vedado assistir segundo o cân. 1258 § 1.

8) Todos os escritos, jornais, revistas e livros do Espiritis
mo são proibidos. As obras de A l l a n  K a r d e c  já foram con
denadas pelo Santo Ofício por decreto especial de 20 de abril 
de 1864 e postas no Index. Também as obras de P i e t r . o  
U b a 1 d i, espirita italiano, que agora se transferiu para o Bra
sil e cujos livros foram traduzidos e estão à venda em muitas 
livrarias e que por tôda parte se apresenta como católico, fo
ram condenadas por decreto de 8 de novembro de 1939 e pos
tas no índex. Para todos os outros livros não nominalmente de
nunciados vale o prescrito dos cc. 1399 e 2318 § 1. A atividade 
editorial dos espiritas é muito grande no Brasil. Em setembro de 
1953 declarava o Reformador: “Graças à FEB (Federação Es
pirita Brasileira), à propaganda que ela sempre desenvolveu em 
tôrno das obras de Kardec, o Brasil delas editou muitas e mui
tas vêzes mais que a soma das edições lançadas por todos os 
países do mundo, e por preço sempre inferior, às vêzes com 
60% de diferença” (p. 199); e mais: “Graças à FEB, Allan 
Kardec e Chico Xavier estão penetrando em 80 países, através 
das suas edições em Esperanto”. E por isso mesmo ainda decla
ram: “Graças à FEB, aos trabalhos dos febianos, entre todos 
os países do mundo é o Brasil aquêle que se acha mais kar- 
dequizado” ; “graças à FEB, ao seu trabalho de propaganda, 
99,99% dos espiritas brasileiros aceitam a doutrina de Kardec, 
incluída a realidade dos ensinamentos reencarnacionistas”. E gra
ças a ela, o Brasil “pode ufanar-se de possuir a maior editora 
espirita do Planêta”.

9) E’ necessária uma orientação segura e uniforme sôbre o 
mal intrínseco do Espiritismo e o modo de tratar seus adeptos. 
Isso está no primeiro “atendendo” do texto da Campanha. Pa
rece-nos uma das mais importantes declarações do Episcopado. 
E é também uma franca confissão. Pois pensamos sinceramente 
que o fator principal, responsável pelo florescimento do tipo hí
brido de catófico-espírita entre nós, foi precisamente a falta de 
uma orientação segura e uniforme sôbre o mal intrínseco do Es
piritismo como tal e sôbre o modo de tratar seus adeptos: Não
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só os fiéis não foram clara, segura e sobretudo uniformemente 
orientados sôbre o caráter herético e mesmo anticristão e pagão 
do Espiritismo, mas também o próprio clero deixou de receber 
instruções determinadas e claras sôbre o modo uniforme de tra
tar os adeptos ou simpatizantes do Espiritismo. Já insistimos 
neste ponto na Introdução. Estamos plenamente persuadido de 
que será inútil qualquer esforço nosso ou de alguns poucos 
mais, enquanto outros colegas no apostolado fizerem ou até dis
serem exatamente o contrário. Ou a Campanha de esclareci
mento se fará com a ajuda efetiva de todo o clero, dos vigá
rios, dos missionários populares e de todos quantos trabalham 
no sagrado ministério, ou então a Campanha não se fará.

10) E’ preciso arrancar ao Espiritismo a máscara de Cris
tianismo. Está no quarto “atendendo” do texto da Campanha. 
Já vimos a denúncia da treda propaganda espirita que visa cau
sar “a impressão erradíssima de ser possível conciliar Catoli
cismo e Espiritismo”. Para isso recorrem a todos os meios de 
simulação e disfarce. O Cristianismo é para êles apenas uma 
máscara. O próprio nome de Cristo (porque a pessoa de Cristo 
é por êles negada) é usado como engodo. A “caridade” (aliás 
puríssima filantropia) é a isca. E’ exatamente o “lôbo em pele 
de ovelhas” (Mt 7, 15), ou “satanás que se transforma em anjo 
da luz” (2 Cor 11, 14).

3) Medidas a Adotar

1) Pregações frequentes sôbre a heresia espirita. E’ inqua
lificável a ignorância religiosa de nosso povo em geral. Daí a 
confusão em que vivem. Por isso é necessária muita e muita ins
trução. Todavia, os Bispos não prescrevem apenas “pregações 
frequentes”, mas especificam: “sôbre a heresia espirita”. Sendo 
o Espiritismo, no momento, “o mais perigoso” desvio doutrinário 
que ameaça a fé católica do povo brasileiro, é preciso que êste 
povo seja instruído particularmente sôbre a heresia espirita. Em 
vista disso ficou determinado que o Secretariado de Defesa da 
Fé sugerisse “esquemas de pregações sôbre a heresia espirita”. 
Estão na segunda parte. Não fizemos apenas “esquemas”, mas 
apresentamos logo todo o material necessário. E propositada
mente êste material pode servir não apenas para p/egações, mas 
para qualquer tipo de instrução, de forma a poder ser utilizado 
também por catequistas, professôres de religião em cursos se
cundários, diretores de associações religiosas, assistentes eclesiás
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ticos aos vários ramos de apostolado dos leigos, etc. Pode mes
mo servir para verdadeiros cursos sôbr.e o Espiritismo. Pensa
mos por exemplo no seguinte sistema: O Padre reúne um gru
po de catequistas ou o Assistente Eclesiástico os membros da 
Ação Católica, e faz com êles um curso regular, sôbre o Espi
ritismo; os catequistas e os militantes, por sua vez, com êste 
material estudado, retransmitirão a outros o que aprenderam na
quele curso. O material que oferecemos é abundante e claro e 
não pressupõe maiores conhecimentos. E relevamos cândidamente 
que as nossas informações sôbre a heresia espirita são exatas 
e atuais, sempre confirmadas com citações explícitas e docu
mentos insuspeitos, diretamente hauridas de livros, revistas e 
jornais que hoje circulam nos meios espiritas nacionais.

2) Formação doutrinária segura aos catequistas, aos mili
tantes de A. C. e membros de Associações Religiosas, tornando- 
os aptos a refutar as acusações que os espiritas fazem contra 
a Igreja. Já expusemos o modo que nos parece o mais prático 
para executar esta ordem do nosso Exmo. Episcopado. No to
cante à parte final da presente recomendação, informamos que 
já foi publicada uma brochura especial, na qual respondemos 
às principais acusações que os espiritas costumam levantar con
tra a Igreja. E’ a Resposta aos Espiritas.

3) Exigir de todos os membros de Associações Religiosas 
um juramento antiespírita. Também esta importantíssima reco
mendação do Episcopado pode ser executada fàcilmente. O for
mulário da profissão de fé e do juramento pode ser adquirido 
em folheto especial. Esta profissão de fé e o compromisso anti
espírita de todos os membros de uma associação poderia ser 
preparado por um intenso curso sôbre a heresia espirita, valen
do-se o assistente do material de instruções de que já falamos. 
Na segunda parte damos o texto e o comentário.

4) Intensificação da instrução religiosa, acentuando a pri
mazia do espiritual e interno sôbre o sensível e externo. Esclare
cimentos sôbre o pecado de magia, as superstições e o sentido 
dos sacramentais. Há, no nosso povo, uma tendência pronun
ciada para uma religiosidade sensível e miraculosa. Em si é na
tural ao homem a tendência para o sensível. Mas em vista da 
ignorância religiosa, ela tem, entre nós, um aspecto demasiada
mente forte e mesmo doentio, com grande prejuízo dos verda
deiros valores espirituais, internos e supra-sensíveis. A devoção 
aos Santos populares, particularmente a S. Jorge, S. Cosme e
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Damião, S. Sebastião, S. Antônio e outros, degenerou em grande 
parte em verdadeira superstição e crendice. O “Santo” chegou a 
ocupar um lugar demasiado central e importante em muitas men
talidades. O Espiritismo de Umbanda chegou mesmo a identi
ficar os nossos Santos populares com divindades pagãs, às quais 
oferece verdadeiro “sacrifício”, com um culto pronunciadamente 
idolátrico. Nosso povo simples é profundamente religioso. Mas 
por absoluta falta de suficiente instrução religiosa, o sentimento 
religioso é explorado pelo Espiritismo e desviado para as prá
ticas da magia, da feitiçaria, da superstição e mesmo da idola
tria. Infelizmente, podemos verificar que em certos centros 
de devoções populares essa tendência de nossa gente, em vez de 
ser hàbilmente corrigida, é corroborada por práticas que, ao 
menos na aparência, se parecem muitíssimo com a superstição. 
São propagadas e distribuídas novenas “eficazes”, orações “efi
cacíssimas” que possuem “secreta virtude” e “misterioso poder” ! 
E isso com imprimatur. . .  Daí a sseguintes recomendações do 
nosso Episcopado.

5) Aproveitamento das devoções populares para instruir o 
povo. Proibição expressa, nas festas dos Santos explorados peto 
Espiritismo, de tudo que leva à superstição (distribuição ou 
venda de respostas de Santos; distribuição de medidas de ima
gens, conhecidas como medidas dos santos). Aqui se impõe um 
sério exame de consciência...

6) Critério e moderação na venda e bênção de estátuas e 
quadros dos Santos, máxime de S. Jorge, S. Cosme e S. Damião. 
Atuação junto às fábricas dêsses produtos para que se submetam 
às leis elementares da arte e do bom gosto e às prescrições da 
Igreja. Quantas imagens por nós benzidas estão hoje expostas 
nos altares de Umbanda e Quimbanda! Não temos coragem de 
externar aqui o que pensamos... “Não deis aos cães as coisas 
santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos” (Mt 7, 6).

7) Incremento à devoção ao Divino Espirito Santo, ao Se
nhor Bom Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e às almas do Pur
gatório, como antídoto ao florescimento das superstições espiri
tas. Por que precisamente estas mencionadas devoções? Por dois 
motivos: 1) Porque se trata de devoções muito católicas e que 
já são populares no Brasil; 2) porque os espiritas, negando o 
augusto mistério da SS. Trindade, a divindade de Cristo, os pri
vilégios de Nossa Senhora, a existência dos anjos e o purga
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tório, dificilmente poderão acompanhar-nos nestas devoções e fá
cil será desmascará-los, com os próprios livros espiritas em mão.

8) Farta utilização das bênçãos e demais sacramentais, em 
contraposição aos passes espiritas. Pedido à Santa Sé de licen
ça de administrar em língua vernácula os sacramentais e, em 
parte, os sacramentos, na medida em que ela julgar conveniente. 
Ávido de bênçãos e outros sinais sensíveis, vai o nosso povo bus
car nos Centros espiritas passes, águas fluídicas, “bênçãos”, 
etc., para remédio contra “maus espíritos”, contra males “psí
quicos” e também contra doenças corporais. O povo quer bênçãos 
e a Santa Igreja nos oferece bênçãos para tudo! Oponhamos, pois, 
aos passes do Espiritismo as bênçãos da Igreja; substituamos a 
água fluídica dos espiritas pela água benta da Igreja! Quanta 
riqueza nos sacramentais; e que permanece, também, letra 
morta. . .

9) Esclarecer os católicos sôbre as penalidades para os que 
contribuem, com dinheiro ou com trabalho, para obras heréticas. 
Tôdas as instituições espiritas — feitas quase sempre com o 
intuito da propaganda da doutrina espirita — são geralmente 
construídas e mantidas com o dinheiro e as contribuições arre
cadadas entre os próprios católicos! Mas precisamente estas 
mesmas instituições são a mais eficaz arma dos espiritas para 
arrancar a fé dos que os ajudaram. Não podem, por isso, os 
fiéis dar, o seu apoio material ou moral a semelhantes institutos. 
Contribuir para a manutenção das obras espiritas equivale a 
concorrer para a difusão do Espiritismo, acumpliciando-se em 
todos os seus maus efeitos; equivale a concorrer para a mor
te espiritual dos internados, aos quais se roubaria a fé ou se ad
ministraria uma educação absolutamente adversa ao Cristianismo. 
Sanar o corpo e matar a alma ou a vida da graça não é caridade 
cristã, é filantropia pagã. Insistir-se-á, depois, no aspecto jurí
dico desta recomendação.

10) Levar todos os católicos à informação segura e insofis
mável de que é impossível ser, ao mesmo tempo, católico e es
pirita. Nem tudo é favorável à expansão espirita no Brasil. Há 
também fatores adversos à franca aceitação da heresia. Pois, a 
despeito de sua intensa propaganda, não consegue o Espiritis
mo transformar a totalidade de seus adeptos e simpatizantes em 
espiritas 100% convictos de sua doutrina. E’ que, no Brasil, to
dos querem ser católicos. E’ certo que a maioria o é apenas de 
nome: São os católicos que poderíamos qualificar como “fol
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clóricos”. Mas, afinal, querem ser “católicos”. Por isso a pro
paganda espirita, para não ferir, êste sentimento do povo, se es
conde sob as aparências do Cristianismo, declarando ao povo 
que podem continuar católicos e ser espiritas ao mesmo tempo. 
Precisamos, por isso, empregar todos os meios da propaganda 
moderna para arrancar ao Espiritismo a falsa máscara e para mos
trar ao povo que é de todo impossível, ilógico e inconsequente 
ser ao mesmo tempo católico e espirita. Os Bispos lembram a 
propaganda por folhetos, folhas avulsas, cartazes e dísticos a di
fundir amplamente por todo o país. Já temos à disposição dos 
interessados vários folhetos. Particularmente quanto aos folhetos 
parace que os católicos ainda não compreenderam o seu alto 
valor propagandístico. Numa reunião da Catholic Truth Society, 
realizada no início de 1952 em Londres, disse o famoso ex-se- 
cretário do Partido Comunista, Douglas Hyde, agora católico:

“Os folhetos distribuídos pela Catholic Truth Society são verdadeira 
munição, na luta contra o Comunismo, que é o maior inimigo da Igreja 
e da Humanidade. Os nossos folhetos, todavia, não são ainda distri
buídos em número suficiente. Em oito semanas os comunistas (que são 
apenas 40.000 na Grã-Bretanha) venderam 160.000 exemplares de um 
só folheto. Sem dúvida, é ótimo o apostolado que a Catholic Truth Society 
faz em seus balcões de venda de folhetos nas ruas, praças e estações 
da Inglaterra, mas êste é um meio passivo; pois não devemos crer que 
seja suficiente, em nossa luta atual por Cristo e por sua Igreja, com
prar um folhetozinho para nós mesmos; devemos é comprar vários fo
lhetos de cada vez e vendê-los ou deixá-los nos trens, ônibus, consul
tórios de médicos, advogados e dentistas. Embora a Catholic Truth Society 
já tenha feito muito pela difusão de folhetos, seu trabalho ainda está no 
início, em comparação com o que pode ser feito. Para isso é preciso, 
antes de tudo, um grupo de pessoas que sirvam de agentes propagan
distas, para fazer com que o povo católico se acostume a comprar e 
distribuir folhetos às dúzias”. Mostrou ainda Douglas Hyde que, quan
do era comunista, apanhou um dia em um balcão tres folhetos católi
cos, substituindo-os, conforme a conhecida tática comunista, por folhe
tos de seu partido. Pois foram justamente êstes folhetos católicos que, 
Tdos após onze anos, ajudaram muito a conversão dê  Hyde a Jesus 
Cristo. “Foram verdadeiras bombas de retardamento, aquêles folhetos ca- 
tóbcos”, diz Hyde, “pois somente explodiram depois de onze anos”.

Nos quatro capítulos seguintes daremos um amplo comen
tário jurídico sôbre as principais decisões do Episcopado Na
cional, para que fique clara a verdadeira situação canónica dos 
nossos espiritas.
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III

Os Hereges em Face do Direito Canónico

0 cerne da declaração da CNBB se resume nesta proposição 
básica, tirada da Carta Pastoral Coletiva de 1915, reeditada, 

com algumas modificações, em 1948, sob o título Constituições 
Eclesiásticas do Brasil: “Os espiritas devem ser tratados, tanto 
no fôro interno como no externo, como verdadeiros hereges e 
fautores de heresias, e não podem ser admitidos à recepção dos 
Sacramentos, sem que antes reparem os escândalos dados, ab
jurem o Espiritismo e façam a profissão de fé”.

Já o Concílio Plenário da América Latina, celebrado em 
1899, na Cidade Eterna, denunciara, em têrmos semelhantes, o 
Espiritismo:

“Sicut enim naturalismus et rationalismus omnes aetatis nostrae 
errores quasi in compendio continent, ita spiritismus omnes modernae 
incredulitatis superstitiones et fallacias collegit in unum. . .  Cum autem 
spiritismi sectatores, qui per innumeras prope fictiones et mendaces 
exhibitiones incautos decipiunt, passim diabólicas admittant et promo- 
veant operationes, haeresesque plurimas, praesertim contra aeternitatem 
poenarum inferni, sacerdotium catholicum et iura Ecclesiae, spargere 
non, timeant, non possunt ipsi, neque in interno foro neque in externo, 
tractari veluti ordinarii peccatores tantum, sed haberi debent ac iudicari 
veluti haeretici vel haereticorum fautores ac defensores, nec poterunt ad 
sacramenta admitti, nisi reparato scandalo et facta abiuratione spiritis
mi emissaque fidei professione, iuxta normas a theologis praescriptas” 
(Acta et Decr. Cone. Plen. Am. Lat. Romae 1902, nn. 163, 164). — Tradu
ção: “Pois, assim como o naturalismo e o racionalismo encerram como em 
compêndio todos os erros do nosso tempo, assim o Espiritismo colecionou 
tôdas as superstições e falcatruas da incredulidade moderna... Como, 
porém, os seguidores do espiritismo, que por quase inúmeras ficções 
e exibições mentirosas enganam os incautos, admitem e promovem a cada 
passo operações diabólicas e não sentem constrangimento em disseminar 
heresias inúmeras, dirigidas principalmente contra a eternidade dos cas
tigos do inferno, contra o sacerdócio católico e os direitos da Igreja, 
não poderão êles, seja no fôro interno, seja no externo, ser tratados 
simplesmente como pecadores comuns; antes devem ser tidos em conta e 
julgados como hereges ou fautores e defensores de heresias, nem de
verão ser admitidos aos sacramentos, sem que tenham reparado o es
cândalo, abjurado o espiritismo e feito a profissão de fé segundo as 
normas prescritas pelos teólogos".
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Veremos, por isso, neste capitulo: 1) o exato conceito de 
“herege” e de “heresia”, 2) as determinações do Direito Ca
nónico a respeito do herege e dos fautores da heresia.

1) Herege (Heresia) e Fautor de Heresia

1) O herege. — Diz o c. 1325 § 2: “Quem, depois de re
ceber o batismo, embora conservando o nome de cristão, nega, 
pertinazmente, alguma das verdades que se devem crer com fé 
divina e católica, ou dela duvida, é herege”.1

Ora, “com fé divina e católica se deve crer tudo quanto con
tém a palavra de Deus, seja da S. Escritura, seja da Tradição, 
e quanto é proposto, como divinamente revelado, pela Igreja, 
seja por pronunciamento solene, seja pelo Magistério ordinário 
e universal” (c. 132 § 1). A fé que se deve, simples e incondi
cionalmente, à palavra de Deus, chama-se fé divina; pouco im
porta se a palavra de Deus está escrita na S. Escritura, ou nos 
é transmitida pela viva voz e pregação da Igreja (Tradição, 
Magistério).

A fé que se deve à palavra de Deus proposta como divina
mente revelada pelo Magistério infalível da Igreja chama-se 
fé divina e católica.

O Magistério infalível é exercido a) de maneira extraordi
nária, quando o Papa, sozinho ou como presidente-chefe dum 
concílio, declara para todos uma verdade como revelada por 
Deus, p. ex., a Imaculada Conceição; b) de maneira ordinária 
e universal, quando o Papa e todos os bispos consideram e en
sinam uma verdade como revelada por Deus, p. ex., a existência 
do inferno.

Como se vê, a fé católica sempre é também divina, porém 
não vice-versa.

Concluímos: Para que alguém seja herege no sentido ca
nónico, devem nêle verificar-se os seguintes dados:

1) que seja batizado: pelo batismo o homem se torna sú
dito da Igreja (c. 87) por direito divino;

2) que seja adulto, isto é, com o uso da razão e respon
sável pelos seus atos; *

') No mesmo cânon temos também a definição de apóstata e de 
c;smático. E’ apóstata o batizado que abandona por completo a fé cristã; 
é cismático o batizado que se nega a reconhecer a autoridade do Sumo 
Pontífice ou a comunicar com os membros da Igreja sujeitos ao mesmo. 
Êstes, juridicamente, são equiparados aos hereges.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


3) que negue (ou duvide de) alguma verdade proposta a 
ser crida com fé divina e católica;

4) que negue (ou duvide) com pertinácia: nega com per
tinácia quem, conhecendo sua obrigação de crer uma verdade 
proposta pela Igreja, não a abraça com fé, ou dela duvida de
liberada e voluntàriamente;

5) que negue externamente, diante de outros ou mesmo 
sozinho.2 3

Por conseguinte: quem não é batizado e adulto, pode pro
fessar heresias, mas não é herege no sentido canónico; quem 
nega uma verdade que não foi proposta pela Igreja como divina, 
e ao mesmo tempo católica, não é herege no sentido canónico; 
pode ser herege perante Deus (se nega uma verdade divina) 
ou desobediente à Igreja (se recusa aceitar uma verdade pro
posta pela Igreja, mas não como sendo revelada por Deus); 
quem nega alguma verdade divino-católica, mas sem pertinácia, 
por ex., de boa fé, por ignorância ou inadvertência, não é he
rege no sentido canónico, senão apenas materialmente; externan
do, porém, a heresia ou dúvida, presume-se ser herege formal, até 
a prova em contrário; assim são hereges presuntivos todos os 
adultos acatólicos (isto é: cristãos não-católicos).

Partindo desta caracterização jurídica do herege, podemos 
chamar de heresia uma doutrina contrária a alguma verdade pro
posta pelo Magistério extraordinário ou ordinário-universal da 
Igreja, apoiada na autoridade de Deus revelante.

2) Fautor de heresia. — O têrmo “fautor de heresia” é 
da legislação anterior, ao C. I. C.,2 não se encontra no novo 
Direito por ser de significação prejudicada. Se o Cone. Plen. da 
América Latina, em 1899, empregou êsse têrmo, que passou 
para as Constituições Eclesiásticas do Brasil de 1948 (n. 65), 
êle deve ser agora interpretado segundo a norma do direito em 
vigor, isto é, no sentido do c. 2316: “Quem espontânea e cien
temente ajuda de qualquer modo a propagar a heresia”. Isto 
se há de entender de todo e qualquer apoio intencional e eficaz 
prestado à heresia, como dar casa, dar asilo a um herege para 
impossibilitar ou dificultar a ação da autoridade eclesiástica; 
facilitar positiva ou negativamente aos hereges a difusão de seus 
erros ou louvando, recomendando e escusando-os, ou aconse
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J) Negando só interiormente tal verdade, cometeria pecado grave 
perante Deus apenas, e perderia o hábito infuso da fé.

3) Cf. Const. Apostolicae Sedis de 12 de outubro de 1869, que dis
tingue "credentes, receptores, fautores et defensores haereticorum”.
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lhando-lhes os meios eficazes de propaganda ou de fuga à con
denação; ou fornecendo-lhes recursos materiais para fins propa- 
gandísticos; ou não resistindo à heresia, onde por ofício haveria 
obrigação para isso; ou protegendo um herege como tal, de
fendendo-lhe os erros, embora sem lhes dar assentimento.4 Ainda 
é fautor de heresia quem toma parte em quaisquer atos públicos 
de culto heterodoxo, se isto resulta em aprovação aparente e 
apoio moral dos hereges ou escândalo para os fiéis, o que quase 
sempre acontece.5

2) As Determinações do Direito Canónico sôbre os Hereges e 
Fautores de Heresia

A Igreja Católica é a única sociedade perfeita, instituída 
por Cristo para guardar santamente e expor com fidelidade o 
depósito da fé e para ensinar livremente o Evangelho a todos os 
povos a fim de encaminhá-los à salvação eterna (c. 1322). Jesus 
deu a ordem clara e formal a Pedro, pedra fundamental da Sua 
Igreja (Mt 16, 18), e aos Apóstolos: “Foi-me dado todo o po
der no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a tôdas as nações, 
batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
instruindo-as a observar tudo o que vos tenho mandado” (Mt 
28, 19 s). “Quem crer e fôr batizado será salvo” (Mc 16, 16). 
E’ óbvio, pois, que, na hierarquia dos valores morais, a fé na 
palavra de Deus figura entre os primários, porquanto, sendo obri
gação de todos buscar a Deus, “é necessário que o que se chegar 
a Ele creia que há Deus, e que é remunerador dos que O bus
cam, tanto que sem fé é impossível agradar a Deus” (Heb 11,
6). Por conseguinte a oposição a êstes valores ou sua destruição 
é dos males maiores. Além disso, esta oposição tende a frustrar 
a obra da salvação baseada na fé, e a levar os homens à desgra
ça irreparável: “Quem não crer será condenado” (Mc 16, 16). 
Logo a heresia (do grego hairesis: escolha) que presume de 
escolher as verdades a serem abraçadas pela fé, rejeitando ou
tras propostas por Deus e pela Igreja, se levanta contra a au
toridade de Deus como tal, comete um atentado contra os fun
damentos da Igreja de Cristo, instituição divina para a salvação 
dos homens, e causa a perda eterna das almas.

4) Cf. C o r o n a t a ,  Inst. I. C., IV, 309 s.
5) Da assistência passiva tolerada no sentido do c. 1258 § 2 tra

tar-se-á em outro lugar.
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Um herege formal, por conseguinte, é um rebelde declarado, 
um inimigo militante contra a Igreja e um assassino de almas 
imortais; logo, é um malfeitor e criminoso.

Nota: Nesta altura, parece conveniente anotar um êrro não muito 
raro: de considerar e estimar um herege material ou de boa fé como 
um irmão na mesma fé sob o pretexto da caridade. No entanto é pre
ciso sublinhar que a caridade não pode ter outro fundamento senão a 
verdade. Devo, sim, amar o herege como pessoa, mas devo precaver-me 
contra o seu êrro, contra o mal que me pode causar. Isto muitas vêzes 
exigirá uma separação e distanciação clara para evitar o contágio. “Se 
alguém vier a vós e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa 
casa, nem o saudeis”, diz São João (2 Jo 10). A prudência e a expe
riência ensinam que se deve evitar o convívio de contagiados, o que 
não impede de os amar com caridade cristã. E’ fácil compreender que não 
c falta de caridade, se a Igreja manda evitar os hereges, já que consti
tuem um perigo para o bem mais precioso que é a fé. O dilema que 
às vêzes se formula: se é preferível um mau catolico ou um bom herege, 
é capcioso e não atinge a questão, e mistura conceitos que devem ser 
distinguidos.

Proporcionalmente, vale o mesmo de todos quantos ajudam 
ou de qualquer maneira cooperam neste crime.

Diante do crime e do criminoso se impõe a atitude da de
fesa, da repulsa e da repressão por parte da autoridade com
petente. Na sua qualidade de sociedade perfeita e em virtude 
de seu ofício de guardar e propagar a fé, a Igreja possui o po
der. coercitivo frente aos que deturpam ou põem em dúvida ou 
negam uma verdade contida no' depósito confiado, corrigindo 
ou repreendendo os que erram e punindo os que delinquem ou 
cometem crime.

Citaremos e explicaremos as leis do CIC (Codex Iuris Ca- 
nonici) que falam dos hereges e que atingem de alguma maneira 
os contraventores do c. 1323 § 1, que circunscreve o objeto da fé, 
chamando, porém, ao mesmo tempo, a atenção para o c. 1324 
que diz não ser suficiente evitar a pravidade herética, mas ha
ver ainda obrigação de fugir diligentemente daqueles erros que 
mais ou menos dela se aproximam.

Cânon 2314 § 1: Todos os apóstatas da fé cristã, todos e 
cada um dos hereges e cismáticos: 1) incorrem ipso facto (sem 
mais) em excomunhão; 2) se admoestados não se arrepende
rem, privem-se do beneficio, dignidade, pensão, ofício ou dou
tro múnus, se algum tiverem na Igreja, sejam declarados infa
mes e tratando-se de clérigos, repetida a admoestação, sejam 
depostos; 3) se derem o nome ou publicamente aderirem a uma 
seita acatòlica, são ipso facto (sem mais) infames e, tratando-se de 
clérigos, observado o disposto no c. 188 n9 4, sejam degradados.
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Cânon 2314 § 2: A absolvição da excomunhão referida no 
§ 1, a ser dada no fôro interno, é reservada especialmente à Santa 
Sé. Todavia, se o delito de apostasia, heresia ou cisma de qual
quer modo, mesmo por confissão voluntária, tiver sido levado ao 
fôro externo do Ordinário local, êste, mas não o Vigário Geral 
sem mandato especial, pode absolver no mesmo fôro, com a sua 
autoridade ordinária, o delinquente arrependido, depois de feita 
prévia e juridicamente a abjuração, observando o que fôr de di
reito; (o delinquente) assim absolvido pode, ao depois, receber 
a absolvição do pecado por qualquer confessor no fôro da cons
ciência. Considera-se abjuração jurídica, quando feita perante o 
Ordinário do lugar ou seu delegado e, pelo menos, duas tes
temunhas.

Explicação: Para incorrer na excomunhão de que fala o 
§ 1 n9 1, basta proferir exteriormente uma heresia com claro 
conhecimento e livre consentimento, sem qualquer intervenção de 
autoridade. Sôbre o significado da excomunhão e seus efeitos 
falaremos na terceira parte. Além desta pena “latae sententiae” 
( — 1. s.), o seguinte n9 2 do mesmo parágrafo prevê outras pe
nas a serem infligidas “ferendae sententiae” (=  f. s.) por in
tervenção da competente autoridade. E’ de notar que todas estas 
penas (f. s.) devem ser precedidas da admoestação canónica, 
isto é, feitas segundo as normas do c. 2309, o que deve cons
tar em documento. Isto, para excluir arbitrariedades e eviden
ciar a culpa. Manifesta-se aqui a solicitude da Igreja que pre
fere salvar a ovelha errante a bater. nela. A inscrição voluntá
ria ou adesão pública a uma seita acatólica (§ 1 n9 3) se re
veste de caráter muito mais criminoso; por isso a repressão por 
parte da Igreja é bem mais severa. Além da excomunhão, o de
linquente contr.ai sem mais a infâmia de direito, que o torna 
inábil para qualquer múnus na Igreja, e o clérigo perde sem 
mais o ofício “ob tacitam renuntiationem”.'

O § 2 prescreve o modo de proceder para com o herege 
que incorreu na dita excomunhão e agora pretende Iivr.ar-se dela. 
Distingue dois casos: a) O herege se apresenta no fôro interno *)

*) Cf. c. 2294, § 1. — Não podemos concordar plenamente com 
o Côn. Dr. Oscar de O l i v e i r a  (De Delictis et Poenis, Mariana 1951, 
p. 252 s) onde o autor diz da maioria dos nossos espiritas que “sabem 
ser proibido pela Igreja o espiritismo... mas geralmente ignoram que 
o espiritismo é herético”, “que pensam, v. g., que não há inferno, por
que Deus é muito bom, e que Êle disse que há inferno...  é só para 
pôr um freio às paixões” sem estar incursos na excomunhão. Só o admi
tiríamos por ignorância eventual da pena.
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ou de consciência, isto é, na confissão, seja a um padre, seja 
a um Bispo.1 Neste caso a absolvição é reservada de modo es
pecial à Santa Sé, e o confessor (Bispo) não pode absolver o 
penitente sem recurso à S. Penitenciaria ou pessoa devidamente 
autorizada," a não ser que esteja na situação regulada pelo c. 
2254, que será estudado mais adiante, b) O crime de heresia 
chega ao conhecimento do Ordinário do lugar fora da confissão 
sacramental. Êste então pode absolver da excomunhão o herege, 
observando o seguinte: 1) deve receber a abjuração prévia e 
jurídica; 2) deve impor as exigências de direito, isto quer dizer, 
as exigências da lei divina e natural ou eclesiástica, como a re
paração do escândalo feito ou dos prejuízos injustamente cau
sados, a abjuração da seita e garantias de emenda, a aceitação 
da penitência e coisas semelhantes conforme os casos concretos. 
Só o Ordinário do lugar, pessoalmente ou o sacerdote por êle 
especialmente delegado pode absolver no caso; a delegação, no 
entanto, pode ser dada a qualquer padre (c. 199, § 1) que, por 
sua vez, deverá observar tudo quanto prescreve o cânon." O 
pecado de heresia como tal não é reservado; pode ser absolvido 
por. qualquer confessor.

Cânon 2315: O suspeito de heresia que, admoestado, não 
remove a causa da suspeita, seja proibido dos atos legítimos e, 
além disso, o clérigo, repetida inutilmente a admoestação, seja 
suspenso a divinis (das funções sagradas); porém, se não se 
emendar no prazo de seis meses completos a partir da pena con
traída, seja considerado como herege, sujeito às penas dos he
reges.

Explicação: Qualquer suspeita no direito canónico é uma 
presunção baseada em indícios constituídos por fatos externos 
que permitem uma conclusão sèriamente provável. A suspeita 
em questão é uma presunção fundada em fatos externos que 
permitem a conclusão sèriamente provável, segundo o direito, 
de que alguém é herege. Em seis cânones o CIC declara, ao 
nosso ver taxativamente, os fatos que constituem a suspeita ju
rídica,* 10 a saber: cc. 2316, 2319, 2320, 2332, 2340, 2371, que

*) Os Cardeais podem absolver desta excomunhão também no fôro 
interno (c. 239, § 1, n.° 1).

') Em virtude das faculdades quinquenais os Bispos do Brasil são 
autorizados, mesmo in foro interno extrasacramentall.

") Modo de proceder: ver no apêndice.
10) Cf. Coronata, IV*, 310 s, que com outros admite uma suspeita

ab homine, citando uma declaração do S. Ofício de 23 de fev. de 1926:
“Catholici qui acatholicos ministros vocant, ut ritum haereticum adhibeant
in sepeliendis iis qui ecclesiastica sepultura privantur, sunt suspecti de
Ação Pastoral — 3
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se referem a atos com sabor herético. As penas são “ferendae 
sententiae”, que, para serem infligidas, requerem admoestação 
canónica prèviamente feita e sem resultado de emenda. Enten
de-se por admoestação canónica uma advertência feita pelo com
petente Superior a alguém que se acha em ocasião próxima de 
cometer, um delito ou em quem depois de investigação recai a 
suspeita de ter cometido um delito, a fim de que êle se precate 
para não cair: no caso, para remover a causa da suspeita^ de 
heresia. Note-se bem que a suspeita de heresia, que pesa sôbre 
alguém, só constitui crime depois da mencionada admoestação 
juntamente com a punição que proíbe os atos legítimos. Êstes 
são determinados direitos dos batizados segundo o c. 2256 n? 2: 
múnus de administrar bens eclesiásticos; qualquer, ofício no tri
bunal; ser padrinho de batismo ou de crisma; votar e exercer 
direito de padroado. Para punir um clérigo com a suspensão, é 
necessária uma segunda admoestação sem resultado. Com a pu
nição se torna perfeita a suspeita jurídica, cuja duração culposa 
por seis meses completos faz com que o assim punido, sem mais, 
seja considerado herege com todos os efeitos do direito, assina
lados no c. 2314 § 1. Como se vê o próprio direito penal da 
Igreja supõe nos responsáveis pela grei do Senhor a solicitude 
pastoral que procura a ovelha em perigo, e lembra assim, de 
maneira prática, o exemplo do Divino Pastor.

Cânon 2316: E  suspeito de heresia quem espontânea e 
cientemente ajuda de qualquer modo a propaganda da heresia ou 
comunica in divinis (no culto) com hereges contra o disposto no 
c. 1258.

Explicação: Promover voluntária e conscientemente a he
resia, fazendo propaganda oral ou escrita, recomendando os he
reges ou sua doutrina; ajudar-lhes com dinheiro ou outros meios 
materiais; prestigiar suas obras próprias; enfim, favorecendo ma
terial ou moral, direta ou indiretamente, o progresso da heresia, 
é delito permanente, e fato que justifica a suspeita jurídica de 
heresia, nos têrmos do c. 2315.

De maneira alguma isto quer dizer que não se possa ou 
deva ajudar a hereges necessitados, ou reconhecer o bem que 
êles realmente fazem, mas é preciso cuidar de não favorecer o 
êrro. Assim não é proibido dar preferência a produtos fabrica
dos por hereges, se são melhores em qualidade do que outros,

haeresi et obnoxii poenis ferendae sententiae c. 2315”. No entanto o 
caso está previsto (incluído) no c. 2316. Negam a suspeita ab nomme, 
entre outros, Chelodi e Cappello.
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pois isto evidentemente não tem relação com a religião, mas é 
resultado de esforço humano. Que os católicos se esforcem tam
bém! Atribuir, à crença a alta qualidade dos produtos é uma 
ilação estúpida, que merece apenas o desdém de todos os ho
mens retos.

Prestigiar as obras próprias dos hereges, p. ex., as obras 
sociais, escolas, etc., de modo geral é favorecer a heresia, porque 
resulta em propagação do êr.ro, em perversão das almas, em equi
paração prática das crenças e em indiferentismo religioso. Só 
em circunstâncias especiais em que estas consequências não se 
verificassem, não seria reprovável o apoio de católicos a obras 
próprias de hereges: caso rarjssimo entre nós.

Com maior razão vale o dito da participação de católicos 
com hereges nos atos do culto proibida pelo c. 1258.

Cânon 1258, § 1: Não é licito aos fiéis assistir por qual
quer modo ativamente ou tomar parte nos atos do culto dos aca- 
tólicos.

Explicação-. Assistência ao culto pode ser a) ativa e formal, 
quando os católicos comunicam com her.eges nos atos públicos 
externa ou internamente: esta comunicação sempre é gravemente 
ilícita, pois é aprovação de culto falso; b) ativa e material, 
quando comunicam em .atos do culto só externamente (sem 
aprovação interna): esta comunicação é ilícita pela lei natural, 
porque resulta em perigo de perversão e em escândalo para o 
próximo, dando aos católicos ocasião de vacilar na fé ou con
firmando os hereges no êrro, e encerra a aprovação externa da 
heresia, pelo menos quando feita públicamente, como, p. ex., 
assistir à missa ou à pregação de hereges, assistir às sessões 
espiritas, ser padrinho no batismo de herege, apresentar alguém 
ao ministro acatólico para o batismo, ser testemunha necessária 
no matrimónio religioso de hereges, atentar matrimónio diante do 
ministro acatólico, etc.

Cânon 1258, § 2: A presença passiva ou meramente mate
rial nos funerais dos acatólicos, nas núpcias e outras solenidades 
semelhantes pode tolerar-se, por motivo de cargo civil ou a tí
tulo de homenagem, intervindo causa grave, aprovada, em caso 
de dúvida, pelo Ordinário, contanto que não haja perigo de per
versão nem de escândalo."
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“ ) Chamamos a atenção para a terminologia dêste cânon que não 
corresponde à dos moralistas no que diz respeito à comunicação “in 
sacris” (cf. N o l d i n ,  De Praeceptis, 1941, n. 34).
3*
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Cânon 1399: Pelo próprio direito são proibidos: 1* As edi
ções do texto original e das traduções antigas católicas, inclusive 
da Igreja Oriental, da S. Escritura, publicadas por quaisquer aca- 
tólicos; assim como também as traduções do mesmo (texto ori
ginal) para qualquer língua, feitas ou editadas pelos mesmos; 
2? Os livros de quaisquer escritores que propugnam heresia ou 
cisma, ou procuram de qualquer modo solapar os próprios fun
damentos da religião; 3? livros que de propósito atacam a re
ligião ou os bons costumes; 49 Livros de quaisquer acatólicos 
que ex-professo tratam de religião, a não ser que provadamente 
não contenham nada contra a religião católica; ( . . . )  69 Livros 
que impugnam ou ridicularizam algum dos dogmas católicos, 
que acalentam erros proscritos pela Sé Apostólica, que diminuem 
o culto divino, que procuram perturbar a disciplina eclesiástica, 
e que propositadamente cobrem de opróbrios a hierarquia ecle
siástica ou o estado clerical ou religioso; 7° Livros que ensinam 
ou recomendam qualquer gênero de superstição, sortilégio, di- 
vinação, magia, evocação de espíritos e quejandas.

Explicação: Por. “livro” entende-se uma obra impressa de 
certo volume, cêrca de 160 pp. in 8’. Para a proibição por lei 
natural não há limitação de volume; nem a licença da autoridade 
pode eximir desta proibição (c. 1405, § 1), pois ninguém pode 
ter a licença de prejudicar sua alma. As edições, etc., da S. Es
critura não são proibidas para os estudantes de teologia ou exe
gese. “Propugnar” significa propor aconselhando, recomendando, 
etc.; “fundamentos da religião natural ou sobrenatural” são as 
verdades básicas da fé, como a existência de Deus, a espiritua
lidade da alma, existência de milagres, etc.; não importa de que 
modo se faça o ataque. Livros do gênero dos vedados m> n. 7: 
“O verdadeiro livro de S. Cipriano” ; o “Livro dos Espíritos , 
o “Livro dos Médiuns” e as demais obras de Allan Kardec, co
mo também a maioria dos livros da editora O Pensamento 
de São Paulo, das organizações rosacrucianas e das Sociedades 
de Teosofia.

Cânon 2318, § 1: Incorrem, sem mais, na excomunhão es
pecialmente reservada à S. Sé, publicada a obra, os editores 
dos livros de apóstatas, hereges e cismáticos, que defendem a 
apostasia, heresia e cisma, como também os que defendem ou 
cientemente lêem ou guardam êsses livros ou outros proibidos 
nominalmente por letras apostólicas.

Explicação: “Editores” são os que cuidam ou estão encarre
gados da publicação dos livros por sua conta; não se devem
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confundir com os tipógrafos que podem ser, e muitas vêzes são, 
pessoas diferentes dos editores; nem os livreiros. “Defensores” 
são os que com razões a favor dos livros procuram mostrar que 
são bons e recomendáveis quanto ao conteúdo religioso (heré
tico, cismático). “Leitores” são os que lêem, entendendo, tais 
livros e sabendo que a leitura é proibida sob pena de excomunhão 
(isto para os efeitos dêste cânon; para pecar, basta saber que 
os livros são proibidos, cf. supra c. 1399). Na mesma pena da 
excomunhão especialmente reservada à S. Sé incorrem os que 
guardam tais livros além de um mês, sem ter para isso a li
cença necessária;12 não importa que alguém os guarde consigo 
ou com outro (a não ser que êste tenha licença de ler ou guar
dar tais livros), ou para fins de estudos, ou por outro motivo 
qualquer. São proibidos assim sob excomunhão só os livros 
cujos autores são apóstatas, hereges ou cismáticos, e nos quais 
se defende ou propugna com razões e provas a apostasia, a 
heresia ou o cisma. O mesmo vale de livros proibidos nominal
mente por letras ou decr.etos do próprio Sumo Pontífice; são 
pouquíssimos os livros desta categoria. Os decretos do S. Ofi
cio não são do próprio Sumo Pontífice. Autores heréticos no 
sentido dêste cânon são (entre outros) Allan Kardec, Pietro 
Ubaldi, Leão Denis, Francisco Cândido Xavier, Carlos Im- 
bassahy, Leopoldo Machado, Leopoldo Cirne, Mário Cavalcante 
de Mello, Eliseu Rigonatti, etc. Para incorrer na excomunhão 
deve haver plena imputabilidade e conhecimento da pena.

Cânon 1060: Com a máxima severidade a Igreja proíbe 
contraírem matrimónio duas pessoas batizadas, sendo uma ca
tólica e a outra inscrita em alguma seita herética ou cismática; 
se houver perigo de perversão do cônjuge católico e da prole, o 
matrimónio é ainda proibido por lei divina.

Explicação: Sem dúvida alguma a proibição obriga sob 
pecado grave. Trata-se do impedimento eclesiástico de religião 
mista (imped. mixtae religionis), cuja não-observância, porém, 
não afeta a validade do contrato matrimonial, suposto que te
nha sido celebrado na forma do dir.eito canónico;13 a Igreja 
só dá a dispensa por motivos justos e graves, e sob condições 
que garantem a fé da parte católica e o batismo com a educação

” ) Quando estão esperando a licença já solicitada pode-se aumentar 
o tempo, cf. Vermeersch-Creusen, Epitome III, 1936, 315. Está claro 
que devem guardá-los de modo que não possam cair nas mãos de outros.

>»> Cc. 1094, 1098, 1099, onde chamamos a atenção à supressão da 
segunda parte do § 2 do c. 1099 a valer desde o dia l.° de janeiro de 
1949 (cf. REB 1948, 941).

III. Os Hereges em Face do Direito Canónico
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de toda a prole na religião católica (c. 1061). Em caso de pe
rigo de perversão não pode haver dispensa do impedimento por 
ser de lei divina. Julgamos oportuno lembrar que o casamento 
com espiritas não-batizados seria nulo por disparidade de culto 
(c. 1070, § 1).

Cânon 1102, § 1: Nos matrimónios entre a parte católica e a 
parte acatólica as perguntas sôbre o consenso devem ser fei
tas segundo o que está prescrito no c. 1095, § 1, n« 3. — § 2: 
Porém todos os ritos sacros são proibidos; se por esta proibição 
se previrem males mais graves, o Ordinário poderá permitir al
guma cerimónia de costume, sendo excluída sempre a celebração 
da Missa.

Explicação: O citado c. 1095, § 1, n. 3, exige, para a vali
dade que o assentimento dos nubentes seja solicitado, livremente, 
i. é, sem coação física ou moral, pelo assistente legítimo. — 
Quanto à permissão de ritos sacros, o Ordinário do lugar deve 
julgar e determinar no caso 0 que convém. A intenção da Igreja, 
ao impor estas restrições, é advertir severamente os fiéis a respeito 
da iliceidade do matrimónio misto. Demasiada benignidade neste 
ponto infalivelmente resulta em escândalo para os fiéis, prejuízo 
para a Igreja e injúria contra Deus: a experiência é desoladora. 
Fraqueza aqui é conivência com o êrro e o mal.

Cânon 2319, § 1: Incorrem em excomunhão, sem mais 
(ipso facto), reservada ao Ordinário (do lugar), os católicos. 
Ii * * * * * * * 9 que contraem matrimónio perante o ministro acatólico, con
tra' a determinação do c. 1063, § 1; 14 29 que se unem em matri
mónio, com o pacto explícito, de educar fora da Igreja católica 
tôda a prole ou parte dela; 39 que presumem apresentar cien
temente ao ministro acatólico seus filhos para batizar; 49 os pais 
ou os que fazem as vêzes dos mesmos que cientemente entregam 
os filhos para serem educados ou instruídos numa religião aca
tólica.

Explicação: Por se tratar de fatos públicos por sua natu
reza, raras vêzes o confessor, mesmo o regular, poderá absolver,”

i • O canon 1063 § 1 diz: “Mesmo depois de dispensados, pela Igreja,
do ímpedunento de mista religião, os cônjuges não podem, quer antes
quer depois do matrimónio celebrado em face da Igreja, procurar tam
bém, pessoalmente ou por procurador, o ministro acatólico como tal,
a fim de prestar ou renovar o consenso"’.

” ) Por privilégio apostólico os regulares podem absolver das cen
suras reservadas ao Ordinário do lugar pelo direito comum, mas in
foro interno tantum. Cf. C a p o b i a n c o ,  O.F.M. ,  Privilegia et Fa-
cultates O.F.M.  Nuceriae 1948’ nn. 119 s.
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principalmente por causa do escândalo no sentido teológico, ex
ceto no caso de perigo de morte.

Ad lum. Por Matrimónio deve-se entender o contrato matri
monial como ato religioso, em que ministros heréticos exercem 
função religiosa, como por ex., pastor protestante, “pai de santo”, 
ministro eclético, etc.

Ad 2um. Há pacto explícito, quando se aceita o compromisso 
de educar a prole (ou parte dela) segundo o credo herético; 
implícito, quando inclui a educação acatólica, embora não men
cionada expressamente. Para constituir delito, o pacto deve ser 
sério e mantido por ambas as partes ainda no' ato do matrimó
nio religioso válido, em face da Igreja católica, sem excetuar 
o caso previsto no c. 1098.

Ad 3um. O inciso supõe pleno conhecimento e advertência 
quanto ao crime e à pena, e plena liberdade sem diminuição de 
imputabilidade.

Ad 4um. “Pais”, quer. dizer, legítimos ou ilegítimos, pai ou 
mãe ou ambos; pode alguém fazer as vêzes dos pais por lei, 
por combinação ou de fato.”

Cânon 2319, § 2: Além disso são suspeitos de heresia os 
referidos nos nn. 2-4 do parágrafo primeiro."

Cânon 2320: Quem lançar fora as Sagradas Espécies ou as 
retirar ou retiver para um mau fim é suspeito de heresia, incor
re sem mais na excomunhão reservada de modo especialíssimo à 
Sé Apostólica, é sem mais (ipso facto) infame e, sendo clérigo, 
deve ser deposto.

Explicação: Lançar fora, isto é, em qualquer lugar indevi
do com culpa grave; retirar e reter se entende disjuntivamente; 
mau fim, por. ex., sortilégio, feitiço, profanação, macumba.”

Cânon 2332: Tôdas e qualquer das pessoas de qualquer es
tado, grau ou condição, mesmo reat, episcopal ou cardinalícia 
que apelam das leis, decretos e mandatos do Romano Pontífice 
reinante para o Concílio Ecuménico, são suspeitas de heresia e 
contraem sem mais a excomunhão, reservada de modo especial à 
Sé Apostólica; Universidades, porém, Colégios, Cabidos e ou
tras pessoas morais, seja qual fôr o seu nome, incorrem ainda 
em interdito reservado de modo especial à Santa Sé. * IS

///. Os Hereges em Face do Direito Canónico 39

” ) Cf. c. 1372 § 2: Não só os pais no sentido do c. 1113, mas 
ainda todos que estão no lugar dêles, têm o direito e a obrigação gra
víssima de cuidar da educação cristã das crianças.

” ) Veja acima c. 2315.
IS) Infâmia, deposição v. na III parte dêste.
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Cânon 1240, § 1: São privados de sepultura eclesiástica, se 
não derem sinais de arrependimento antes de morrer: l9 Os 
que notoriamente apostataram da fé cristã ou que estão no
toriamente ligados a uma seita herética ou cismática, ou a uma 
seita maçónica ou outras sociedades do mesmo quilate. 2° Os 
excomungados ou interditos, depois da sentença condenatória ou 
declaratória (39-59 omissis). 69 Os (outros) pecadores públicos e 
manifestos.

Explicação: A sepultura eclesiástica segundo o c. 1204 con
siste na trasladação do cadáver para a Igreja; nas exéquias so
bre êle; na sua deposição em lugar legitimamente deputado para 
enterramento dos fiéis defuntos. Segundo a interpretação mais 
razoável (ao nosso ver), uma das três partes enumeradas é 
pbjeto suficiente da proibição (cf. infra c. 2339). Do contrário, 
ficaria impune, por ex., quem acompanhasse em caráter religioso 
e sacro o entêrro de um apóstata notório e contumaz, e seria 
lícito celebrar missa exequial (c. 1241). A sepultura eclesiás
tica é o último serviço prestado pela Igreja aos seus membros 
militantes; evidentemente não podem recebê-lo os que por pró
pria vontade perversa dela se separaram, seja pela apostasia 
notória,” seja pela inscrição ou adesão igualmente notória a 
uma seita acatólica ou positivamente hostil à Igreja e à legítima 
autoridade civil, como a Maçonaria sob suas diversas formas 
(Grande Oriente, Ordem de Rosacruz), a sociedade carbonária, 
niilista, anarquista, comunista e socialista propriamente dita. O 
simples fato da excomunhão ou interdito (sem sentença judicial 
declaratória ou condenatória) não exclui da sepultura eclesiás
tica. Quando, porém, concorre a qualificação de pecador pú
blico (n9 6), qualquer pessoa que apostatou da fé ou notoria
mente professa heresia (s) ou cisma, deverá ser excluída da 
sepultura eclesiástica, se antes da morte não tiver dado nenhum 
sinal de arrependimento, ou se recusou, notoriamente, a receber 
os sacramentos. Considera-se sinal de arrependimento: chamar o 
padre, invocar o nome de Jesus ou de santos, beijar o crucifixo, 
bater no peito e gestos semelhantes, que, porém, devem ser pre
senciados por pessoa fidedigna. Em caso de delito público o 
arrependimento deve ser divulgado, para evitar ou reparar o 
escândalo dos fiéis. Disso não se pode prescindir.

’”) Não nos parece bastante razoável a distinção entre a apostasia 
da fé católica e a apostasia da fé cristã, cf. J. A. Martins G i g a n t e ,  
Instit. de Dir. Can., II, 1951, 128 e C or  on  a t a ,  Inst. I. C., II, 1939, 
131, pois afastar-se totalmente da fé não admite plus et minus; e que 
diferença então entre apostasia e heresia, c. 1325 § 2?
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Cânon 1240, § 2: Surgindo alguma dúvida sobre qualquet 
dos mencionados casos, consulte-se o Ordinário, se para tanto 
houver tempo, e, persistindo essa dúvida, deve dar-se sepultura 
eclesiástica ao cadáver, de modo, porém, que seja removido o 
escândalo.

Explicação: Essa dúvida pode surgir acêrca da existência 
ou notoriedade do delito ou pecado ou sôbre a existência do 
sinal de arrependimento. Na maioria dos casos no Brasil não 
haverá tempo de recorrer ao Ordinário de maneira que, perma
necendo a dúvida, deverá ser. concedida a sepultura eclesiás
tica, pois em matéria penal “in dubio favendum est reo” ; o 
escândalo, se houver, pode ser removido, manifestando os mo
tivos e razões que justificam a benignidade.

Cânon 1241: Ao que fôr privado de sepultura eclesiástica 
dever-se-á também negar não só qualquer Missa exequial, mes
mo de aniversário, senão também outros ofícios fúnebres pú
blicos.

Explicação-. Assim são proibidas Missas de 39, 79, 309 dia; 
não é proibido celebrar, sem publicidade, uma missa privada, 
se isto fôr possível sem escândalo dos fiéis.

Cânon 2339: Os que ousarem mandar ou obrigar a ser dada 
sepultura eclesiástica aos infiéis, apóstatas, hereges, cismáticos 
ou outros, quer excomungados quer interditos, contra o dispos
to no c. 1240, § 1, incorrem sem mais em excomunhão não re
servada; aqueles, porém, que espontâneamente dão aos mesmos 
sepultura incorrem no interdito de ingressar na igreja, (inter
dito êsse) reservado ao Ordinário.

Explicação: “Mandar” quer dizer dar ordem; supõe alguma 
autoridade, civil ou eclesiástica, pública ou não. “Obrigar” quer 
dizer empregar violência ou ameaças, para incutir mêdo; pode 
provir de autoridade ou pessoa particular.20 Qualquer diminuição 
de imputabilidade nos que mandam ou obrigam, exime-os da ex
comunhão. O ministro sacro que espontâneamente dá sepultura 
fica proibido de entrar, na igreja até conseguir dispensa (cf. 
cc. 2291 29, 2289) do Ordinário. Esta pena inclui também a 
proibição de celebrar na igreja os ofícios divinos, de a êles as
sistir e de ter sepultura eclesiástica (c. 2277). Qualquer di
minuição de imputabilidade exime do interdito; não exime, po
rém, de culpa grave, principalmente quando a sepultura é exi
gida “in odium fidei” ou resulta em grave escândalo (c. 1325, § 1).

2“) Cf. Coronata, Inst. 1. C., IV, 1945, 416 s.
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Cânon 2340, § 1: Se alguém, com ânimo endurecido, ficar 
inquinado pela censura da excomunhão durante um ano, é sus
peito de heresia. — § 2: Se o clérigo permanecer na censura da 
suspensão durante um semestre, seja gravemente admoestado e, 
se dentro de um mês após a admoestação não deixar de ser con
tumaz, seja privado dos ofícios ou benefícios, se algum tiver 
na Igreja.

Explicação: O fato da permanência deliberada e voluntária 
prova o endurecimento. Supõe-se que a excomunhão (suspen
são) seja notória, pelo menos de fato, pois só assim pode ser 
verificada a suspeita de her.esia que nasce do desprêzo contra 
a autoridade. Estabelecida a suspeita por seis meses, resulta 
na presunção de direito da heresia (cf. supra c. 2315).

Cânon 167, § 1, n9 4: Não podem votar os que deram o seu 
nome ou aderiram púbticamente a seita herética ou cismática.

Explicação : Trata-se de votação eclesiástica. O voto é nulo. 
Aplica-se a católicos que aderiram à heresia.

Cânon 188, n“ 4: Por renúncia tácita admitida pelo pró
prio direito tornam-se vacantes, pelo simples fato e sem declara
ção alguma, quaisquer ofícios, se um clérigo (que os possui). . .  
públicamente abandonar a fé católica.

Cânon 731, § 2: E’ proibido administrar os Sacramentos 
da Igreja a hereges e cismáticos, ainda que estejam no êrro de 
boa fé e os pedirem, a não ser que antes rejeitem os erros e se 
reconciliem com a Igreja. .

Explicação: Trata-se de proibição grave. A contravenção 
temerária constitui delito e é ameaçada de penas a serem apli
cadas pelo Ordinário (c. 2364).

Cânon 751: A respeito do batismo de crianças de dois he
reges ou cismáticos, ou de dois católicos que caíram em apos
tasia ou cisma, observem-se geralmente as normas do cânon 
precedente. (A saber):

Cânon 750, § 1 : 4  criança de infiéis é batizada licitamente, 
mesmo contra a vontade dos pais, quando se encontra em tal 
perigo de vida que prudentemente se deve prever a sua morte 
antes do uso da razão. — § 2: Fora do perigo de morte, sob a 
condição de ser garantida a sua educação católica, é batizada 
licitamente (a criança): l9 Se os pais ou tutores, ou pelo me
nos um dêles, consentir; 2’> Se os pais, isto é, o pai, a mãe, o avô, 
a avó ou tutores, não existam ou tiverem perdido os direitos ou 
de modo nenhum os quiserem exercer sôbre a criança.
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Explicação: Note-se que os infiéis não são (ainda) súditos 
da Igreja; os acatólicos, porém, são súditos dela em virtude do 
batismo (c. 87), de modo que ela sempre, com pleno direito, 
poderia batizar os filhos dos mesmos, até contra a vontade 
dos pais; não o costuma fazer, porém, por causa do perigo de 
perversão, se não houver garantia razoável da educação cató
lica dos filhos.” Por criança, nestes cânones, se entende uma 
pessoa que ainda não chegou ao uso da razão.

Cânon 759, § 2: Fora do perigo de morte o Ordinário do 
lugar não pode permitir o batismo privado, a não ser que se 
trate de hereges que como adultos são batizados sob condição.

Explicação: O cânon evidentemente se refere a hereges con
vertidos ao catolicismo, cujo batismo recebido na heresia é de 
validade duvidosa e que por isso pode ser iterado sob condição 
sem as cerimónias do batismo solene (c. 759, § 3).

Cânon 765, n9 2: Para alguém ser padrinho (de batismo) 
é necessário que não pertença a alguma seita herética ou cismá
tica, nem seja excomungado por sentença condenatória ou de- 
claratória, ou infame por infâmia de direito, nem seja clérigo 
deposto ou degradado.

Explicação: Todos êstes, mesmo admitidos, ou por respeito 
humano ou por fôrça ou para evitar grave incómodo, não se tor
nam padrinhos válidos. Sôbre a infâmia do direito ver a terceira 
parte; atos legítimos ver supra c. 2315 (c. 2256, n9 2). Here
ges que não pertencem a uma seita podem ser padrinhos vá
lida, embora ilicitamente (c. 766, n9 2).

Cânon 795, n9 2: Para alguém ser padrinho (de crisma), é 
necessário que não seja inscrito em alguma seita herética ou 
cismática, nem inquinado de uma das penas mencionadas no 
c. 765, n9 2, por sentença declaratória ou condenatória.

Explicação: Aplica-se também aqui o que foi dito na expli
cação precedente.

Cânon 809: E’ permitido aplicar a Missa por qualquer pes
soa viva, ou defunta, que no purgatório expia suas faltas, salvo 
o prescrito no c. 2262, n9 2.

Explicação: O citado cânon diz que é permitido aos sacer
dotes aplicar privadamente a missa por um excomungado (por 
ex., herege); quando se trata dum excomungado vitando, a mis
sa só pode ser aplicada pela conversão dêle.

” ) Cf. Cappello, De Sacrctm., I, 1945, nn. 146, 142.
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Cânon 985, n9 1: São irregulares por crime os apóstatas 
da fé, os hereges e os cismáticos.

Explicação: Irregularidade é um impedimento perpétuo pelo 
qual alguém é proibido de receber ou exercer, uma ordem, a co
meçar da tonsura eclesiástica. A irregularidade não é tirada 
pela conversão, senão só pela dispensa.

Cânon 985, n9 2: São irregulares por crime os que, fora 
do caso de extrema necessidade, permitiram ser batizados de 
qualquer maneira por acatólicos.

Explicação: Só adultos podem contrair esta irregularidade, 
se livremente se deixaram batizar por cristãos não-católicos no
tórios; de outra maneira não se verifica o crime. Extrema ne
cessidade é o perigo de morte com ausência de pessoa católica 
que possa batizar.

Cânon 987, n9 1 : São simplesmente impedidos (de receber 
uma ordem) os filhos de acatólicos, enquanto os pais permane
cerem no seu êrro.

Explicação: Como estamos “in odiosis” podemos entender 
por acatólicos só os batizados não-católicos ” segundo o estilo 
do CIC. Pais, isto é, pai ou mãe ou ambos. Êste impedimento 
cessa com a conversão ou morte dos pais.

Cânon 542, n9 1: Invàlidamente se admitem ao noviciado os 
que aderiram a uma seita acatólica.

Explicação: Noviciado chama-se o tempo de provação que, 
segundo o direito canónico, deve preceder à admissão estável 
em alguma ordem ou congregação religiosa pela emissão dos 
votos. Por “os que aderiram a uma seita acatólica” se entendem 
os católicos que se uniram de qualquer maneira a uma seita não 
católica. Quaisquer outros não-católicos naturalmente são ex
cluídos também, cf. c. 538.

Cânon 693, § 1 : Não podem ser recebidos vàlidamente (em 
alguma associação religiosa) os acatólicos e os que são inscri
tos numa seita condenada, ou notoriamente incursos numa cen
sura, e, em geral, os pecadores públicos.

Explicação: Associações a que se refere o cânon são, p. ex., 
as Ordens Terceiras seculares, as Irmandades, o Apostolado da 
Oração, etc. Podem ser instituídas a fim de promover vida mais 
perfeita entre os membros, para realizar obras de piedade ou

” ) Cf. Cappello, De Sacram., IV, 1947, nn. 519, 504; Coronata, 
De Sacram., II, 1945, n. 151.
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de caridade ou para fomentar o culto público. Incorreu em cen
sura por notoriedade de direito aquêle, de cuja censura consta 
por sentença do juiz eclesiástico (c. 2197, n9 2), ou que per
petrou crime punido com censura “latae sententiae” em circuns
tâncias que não permitem seja ignorado,” como o herege no
tório.

Cânon 1149: As bênçãos, que em primeiro lugar se devem 
dar aos católicos, podem ser dadas também aos catecúmenos, 
e até, se não obstar proibição da Igreja, aos acatólicos para obte
rem a luz da fé ou, juntamente com ela, a saúde do corpo.

Cânon 1152: Os exorcismos podem ser feitos pelos legí
timos ministros, não só sôbre os fiéis e catecúmenos, senão tam
bém sôbre os acatólicos e excomungados.

Explicação: Êstes dois cânones patenteiam a solicitude pas
toral da Igreja pelos desviados; recomendam o uso dos sacra
mentais na conversão dos hereges e infiéis.

Cânon 1350, § 1: Os Ordinários dos lugares e os párocos 
considerem, como entregues à sua solicitude no Senhor, os aca
tólicos que vivem nas suas dioceses e paróquias.

Explicação: Por párocos se entendem também os quase- 
párocos e os Vigários paroquiais (c. 451, § 2).

Cânon 1453, § 1 : 0  direito pessoal do padroado não pode 
ser transmitido vàlidamente a infiéis, publicamente apóstatas, 
hereges, cismáticos, inscritos em sociedades secretas condenadas 
pela Igreja, nem a quaisquer excomungados após a sentença de- 
claratória ou condenatória. § 3 : Se o objeto, ao qual se liga o 
direito do padroado, passar a uma pessoa de que trata o § 1, 
o direito do padroado fica suspenso.

Cânon 1470, § 1, n9 6: Além do caso previsto no c. 1469, o 
direito do padroado se extingue, se o patrono. . .  tiver caído em 
apostasia, heresia ou cisma.

Cânon 2371: Todos, mesmo distinguidos pelo dignidade 
episcopal, que cientemente, por simonia, promoverem às ordens 
ou forem promovidos ou ministrarem ou receberem outros sa
cramentos, são suspeitos de heresia; clérigos, além disso, incor
rem na suspensão reservada à Sé Apostólica.

Para compreender melhor estas frequentes alusões às penas 
canónicas, abriremos, a seguir, um capítulo especial sôbre o 
assunto.

2>) Notoriedade de fato, cf. c. 2197, n.“ 3.
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IV

As Penas Canónicas

Para maior clareza lembramos aqui algumas noções funda
mentais: O poder de jurisdição ou de govêrno é duplo: o 

do foro externo e o do fôro interno ou da consciência; êste por 
sua vez é dividido em sacramental e extra-sacramental (c. 196). 
Jurisdição eclesiástica é o poder de governar públicamente os 
batizados em ordem ao fim sobrenatural. Por instituição divina 
êste poder compete à Igreja na pessoa do Romano Pontífice, 
que o participa, por missão canónica, a determinadas pessoas 
nos limites estabelecidos, que circunscrevem as diversas compe
tências quanto aos poderes, territórios, pessoas, etc. O fôro 
externo primária e imediatamente diz respeito ao bem público 
ou comum, regula as relações dos fiéis para com a Igreja e é 
exercido públicamente em face da Igreja com efeitos jurídicos 
e públicos. O fôro interno se refere primária e imediatamente à 
utilidade particular, regula as ações pessoais e morais dos mem
bros da Igreja para com Deus e é exercido oculta, não pública
mente, com efeitos morais, em si, só diante de Deus. Em virtude 
da jurisdição do fôro externo os fiéis são justos ou culpados 
(réus) em face da Igreja; em virtude da jurisdição do fôro in
terno os fiéis são justos ou culpados (réus) diante de Deus. 
O poder de jurisdição eclesiástica é legislativo, judicial, coer
citivo e doutrinal. Pode ser dos dois foros ou de um só. Assim 
têm jurisdição só no fôro externo os juízes e oficiais como tais; 
só no fôro interno os vigários e confessores; nos dois foros os 
Ordinários, segundo o c. 198.1 Por delegação, o poder jurisdi- 
cional pode ser estendido.

Depois do rápido comentário dos cânones que falam dos 
hereges e fautores de heresia, passaremos a expor a natureza e o 
alcance das mencionadas penas, visando, porém, particularmente 
a excomunhão, e esta ainda como pena “latae sententiae”. As 
penas “ferendae sententiae” pràticamente são de pouco interêsse, 
pelo menos em face da praxe hodierna, embora seja de eficácia *

') Cf. B e s t e ,  Introd. in Cod., Collegeville, Minn., 1944, 213 s.
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muito salutar. Brevemente tocaremos também o interdito, a sus
pensão, a “infamia iuris” e algumas outras penas vindicativas.

O poder, coercitivo da Igreja como sociedade perfeita vi
sível inclui o direito de infligir penas espirituais e temporais 
aos delinquentes ou violadores da lei (c. 2214, § 1). A expressão 
mais clara dêste direito é o Quinto Livro do CIC que trata dos 
delitos e das penas eclesiásticas.

1) Crime e Pena

Delito ou crime, em direito eclesiástico, é uma violação ex
terna e moralmente imputável da lei munida de sanção canónica 
ao menos indeterminada.2

Daí resulta que se deve distinguir entre pecado e delito ou crime. 
Pecado é tôda a transgressão consciente e voluntária de uma lei que 
obriga em consciência; pode ser leve ou grave conforme a matéria, a 
pessoa e as circunstâncias. Crime ou delito (têrmos empregados como 
sinónimos) é sempre a transgressão consciente e voluntária de uma 
lei pública (ou legítimo preceito particular, cf. c. 2195, § 2) que obriga 
em consciência sob pecado grave, lesa a ordem social e é munida de 
uma sanção determinada, por ex., no c. 2327: Os que fazem negócio 
com indulgências incorrem sem mais em excomunhão reservada sim
plesmente à Sé Apostólica; c. 2328: Quem violar cadáveres ou sepul
turas de mortos com intuito de furto ou outro fim perverso, seja pu
nido com o interdito pessoal... Uma lei com sanção indeterminada, 
por ex., no c. 2383: O pároco que não escrever ou guardar diligente
mente os livros paroquiais segundo as prescrições do direito, seja pu
nido pelo Ordinário próprio conforme a gravidade da culpa. Tal lei se 
chama lei penal. (Não se deve confundir com as leis penais de que 
falam muitos moralistas: leis que não obrigam em consciência, mas 
obrigam à pena. Estas não existem no CIC).

Para haver, crime, além da lei penal, deve haver transgressão 
externa e imputável. I9 A transgressão externa é necessária por
que “de solis internis non iudicat praetor”. Externo, porém, não 
quer dizer público ou notório; basta também a transgressão ocul
ta, por ex., a profissão séria de uma heresia sem testemunha, 
ou diante de uma pessoa. 29 A transgressão ainda deve ser mo
ralmente imputável, isto é, deve ser de qualidade que possa ser 
atribuída como efeito a uma causa livre. A imputabilidade mo
ral no transgressor supõe que êle tenha violado uma lei ciente 
e livremente, conhecendo a lei e a pena. Quem procede assim 
age com dolo ou dolosamente. E’ maior ou menor o dolo, con
forme a maior ou menor ciênca ou liberdade no ato (c. 2199 s).

2) Cânon 2195, § 1.
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Para assegurar a ordem pública (social),5 a Igreja esta
beleceu as penas eclesiásticas que ò próprio direito canónico de
fine como “privação de algum bem infligida pela autoridade le
gítima para a correção do delinquente e a punição do delito” 
(c. 2215). As penas que têm em vista principalmente a corre
ção do delinquente chamam-se penas medicinais ou censuras; 
as que visam precipuamente a reparação da ordem social lesada 
e a punição do crime, são penas vindicativas. Fora destas pe
nas propriamente ditas há ainda os remédios penais e as pe
nitências que são aplicadas para evitar crimes iminentes ou para 
reabilitar o delinquente (c. 2216).

As penas propriamente ditas se distinguem em tais que são 
aplicadas pelo próprio direito e atingem o delinquente desde 
que pratica o crime; e tais que, para serem aplicadas, requerem 
a intervenção da autoridade competente. As primeiras são cha
madas “Iatae sententiae” e nelas se incorre ipso facto (sc. delicti 
commissi); “ipso iure”, penas de sentença já pronunciada; as ou
tras são chamadas “ferendae sententiae”, penas a serem aplica
das por sentença do juiz.3 4 Ambas, de per si, obrigam não só no 
fôro externo, mas também no fôro interno, em consciência. To
davia, a Igreja, tendo em mira a salvação das almas, pune so
mente quando o bem comum e a maldade pessoal a isso obrigam. 
Daí a regra absoluta de que nenhuma pena é aplicada, onde 
não há imputabilidade grave, pecado objetiva e subjetivamente 
grave (c. 2218, § 2). Além disso, tudo quanto diz respeito à 
pena, deve ser interpretado benignamente (c. 2219, § 1), en
quanto a lei o permite. Isto vale, antes de tudo, em caso de 
dúvida razoável, salva a dúvida de ser justa a pena infligida 
pelo Superior competente (c. 2219, § 2). Quanto ao crime é de 
notar que não se incorre na pena estabelecida pela lei, se não 
fôr perfeito segundo o teor verbal da lei (c. 2228).

3)  Entenda-se: o Corpo Místico de Cristo na terra.
4) Cf. c. 2217, § 1. A distinção entre penas infligidas “a iure” e 

“ab homine” para o nosso escopo não é de maior importância, porque 
na prática coincidem com as penas “Iatae sententiae” e “ferendae sen
tentiae” (cf. Coronata, Inst. I. C., IV, 1945, p. 17, nota 1). Havendo 
sentença de juiz, ela é declaratória quando declara alguém incurso nu
ma pena “Iatae sententiae”; condenatória, quando inflige uma pena. 
Ambas são consideradas “ab homine” e reservadas à autoridade pro- 
nunciante.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


IV. As Penas Canónicas 49

2) Causas que Escusam das Penas Latae Sententiae

l2 * * * * * * 9 Ignorância, paixão, violência e mêdo. Ignorância é a au
sência da ciência devida. E’ ignorância afetada a que acintosa
mente é conservada para poder, pecar livremente; crassa ou su- 
pina, quando não se faz nenhum ou quase nenhum esforço 
para vencê-la; a simplesmente vencível não precisa de explica
ção; invencível é a que não se consegue superar; a esta são 
equiparadas a inadvertência, o esquecimento e ,a perplexidade. 
Note-se, porém, que ignorância da lei e da pena não se presume 
em maiores (cf. c. 16).

a) Ignorância afetada da lei ou da respectiva pena não es
cusa desta, b) Qualquer, outra ignorância escusa das penas es
tabelecidas por uma lei que exige pleno conhecimento e delibe
ração, usando expressões como estas: presumir, ousar, agir ciente, 
temerária, deliberadamente. c) Se na lei não houver tais expres
sões, a ignorância crassa não exime da pena “latae sententiae”; 
não sendo crassa, escusa da pena medicinal, porém não escusa 
da pena vindicativa. Mesmo se houver, diminuição de imputabi- 
lidade, sendo, porém, gravemente culpável a ação, não escusam 
da pena nem a embriaguez, nem a omissão da devida diligência, 
nem a debilidade mental, nem 0 ímpeto da paixão. Se o delito 
redunda em desprêzo da fé ou da autoridade eclesiástica ou 
em prejuízo público das almas, o próprio mêdo grave não escusa 
das penas “latae sententiae” (c. 2229). — Paixão, violência e 
mêdo escusam das penas, enquanto impedem a liberdade ne
cessária para o ato humano.

29 Idade. Os impúberes não incorrem nas censuras “latae
sententiae” ; a êles se devem aplicar penas educativas; os pú
beres, porém, que os induzirem ou concorrerem com êles no cri
me incorrem na pena estabelecida na lei conforme o c. 2209,
§ 1-3: “Os que de comum acordo fisicamente concorrem no de
lito são réus todos da mesma maneira, a não ser que circuns
tâncias aumentem ou diminuam a culpabilidade de alguém; no 
delito que por sua natureza exige um cúmplice, qualquer das 
partes é igualmente culpável se não constar o contrário; não só 
o mandante, mas também os que induzem para a consumação 
do delito ou nêle de qualquer modo concorrem, são igualmente 
responsáveis... se o delito não teria sido perpetrado sem a acão 
deles”.

As penas “latae sententiae” prendem o delinquente cônscio 
de sua culpa no fôro interno e externo. Se a observância é im-
Ação Pastoral —■ 4
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possível sem infâmia, o delinquente é escusado de observar a 
pena, enquanto não houver sentença declaratória ou notoriedade 
do delito (c. 2232, § 1). Penas “ferendae sententiae” pelos res- 
pectivos delitos determinados e certos não podem ser infligidas 
sem a repreensão ou admoestação canónica.*

3) As Diversas Penas

a) As Penas Medicinais ou Censuras

Censura é uma pena pela qual o homem batizado delinquente 
e contumaz é privado de alguns bens espirituais ou anexos a es
pirituais, até que, tendo abandonado a contumácia, seja absol
vido.* 6 * 8 A censura sempre supõe um delito externo, grave, consu
mado, praticado com contumácia (c. 2242, § 1). Em relação às 
censuras nas quais se incorre sem mais (latae sententiae) a 
contumácia se verifica pela transgressão da lei sancionada.’ 
Multiplicam-se as censuras, quando se cometem diversos delitos 
censurados, quando se repetem distintamente, quando um delito 
é punido por diversos Superiores com censuras diferentes (c. 2244).

Há censuras reservadas e não reservadas. O motivo da re- 
servação é agravar a pena em relação à gravidade do delito,8 
assegurar a disciplina eclesiástica e prestar, remédio à consciên
cia dos fiéis (c. 2246).

1. A excomunhão. — A excomunhão é uma censura pela 
qual alguém é excluído da comunhão dos fiéis.8 Sempre é pena 
medicinal que visa a emenda do delinquente. E’ uma pena ecle
siástica, todavia, retificada por Deus: “O que ligares sôbre a 
terra, será ligado também no céu” (Alt 16, 19), de maneira que 
separa o homem exterior, e interiormente da Igreja, qual ramo

“) Cf. c. 2233. Competentes para isso são os Ordinários e a Santa Se.
6) Cânon 2241, § 1; bens anexos a espirituais são, geralmente, bens 

ligados a um cargo ou oficio eclesiástico eomo, por ex., um benefício,
jurisdição.^ ^  censuras a infligir (ferendae sententiae), é contumaz 
quem, apesar das admoestações (c. 2233, § 2) da autoridade competente, 
não desiste do delito, ou se nega a fazer penitência ê a reparar dev:- 
damente os danos e o escândalo (cf. c. 2242, § 2). .

8)Pràticamente, porém, agrava só o trabalho do contessor, pois 
êste por via de regra deverá fazer o recurso. Por isso seria de desejar 
que houvesse ampla delegação com as normas a observar, segundo a 
gravidade da censura, por ex., na absolvição de espiritas excomungados.

*) E’ uma expulsão de casa com a privação pràticamente total dos 
direitos atingíveis pela autoridade da Igreja.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


IV. As Penas Canónicas 51

cortado da videira.10 * Por isso é comparada com a morte. E’ o 
pior e o mais grave castigo que a Igreja pode infligir. Daí se 
compreende que Ela não o aplica senão quando é deveras ne
cessário (c. 2241, § 2), quando o bem comum o exige e o pró
prio delinquente já fêz tudo que o desligue da Alma da Igreja. 
Permanecendo no excomungado unicamente a habilidade e a 
possibilidade de pertencer à Igreja, garantidas pelo caráter ba
tismal. A excomunhão tem os efeitos determinados, taxativamente, 
no direito canónico. Êstes efeitos são essenciais à excomunhão e 
não podem ser separados um do outro, verifiçando-se todos êles 
em qualquer excomunhão. Todavia, não atingem a todos os ex
comungados do mesmo modo. A própria Igreja faz uma distinção 
aplicando com maior ou menor severidade a pena. Distingue 
entre excomungados tolerados simplesmente e tolerados notórios 11 
e vitandos.12 *

Os efeitos que tocam a qualquer excomungado são:
1) O excomungado carece do direito de assistir aos ofícios 

divinos, exceto à pregação da palavra de Deus. Por ofícios di
vinos se entendem as funções do poder da Ordem que por ins
tituição de Cristo ou da Igreja são ordenadas ao culto divino e 
só podem ser exercidas por clérigos (c. 2256, n? 1), com0 ce
lebração da Santa Missa, recitação pública do ofício divino, 
procissões, bênção de ramos e outras reservadas ao clero. Vale 
o cânon para a assistência ativa e passiva. Assiste ativamente 
quem exerce qualquer função nos ofícios divinos como tais, por 
ex., ajudando no altar, cantando no côro durante as funções. 
Assiste passivamente quem está presente às funções sem nelas 
exercer qualquer ministério. Nem mesmo à assistência passiva 
o excomungado tem direito; porém não é preciso expulsá-lo, 
quando assiste passiva, e mesmo ativamente, a não ser que sua 
excomunhão seja notória de fato ou de direito.12 Parece certo 
que não pecam os excomungados assistindo aos ofícios divinos, 
pois o cânon diz apenas que êles não têm direito de assistir;

10) Cf. Jo 15; note-se, porém, que a comunhão interna (com a “alma 
da Igreja”) _é interrompida só indiretamente, e pode ser restabelecida 
pela contrição perfeita, ficando de pé a excomunhão externa (separa
ção do corpo da Igreja”) até que seja levantada pela absolvição.

” ) De direito-, por sentença do juiz que os excomungou ou declarou 
excomungados; de fato: por crime punido de excomunhão, perpetrado 
em circunstâncias que o fazem ser de domínio público, cf. c. 2197, 
nn. 2, 3.

12) Declarados tais na forma do direito, cf. c. 2258 § 2
12) Cf. c. 2259.

4*
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daí não se segue que não lhes é lícito assistir.14 Podem ouvir 
a palavra de Deus na pregação e na catequese, pois Jesus Cristo 
deu a ordem de pregar o Evangelho a tôda a criatura; além 
disso a doutrina devidamente pregada é um ótimo remédio con
tra a contumácia.

2) O excomungado não pode, licitamente, receber os sa
cramentos. Pecará gravemente, se não houver motivo que o es
cuse, como, além da boa fé, um grave incómodo; êste, porém, 
não escusa o excomungado com sentença. Enquanto o simples 
excomungado pode receber os sacramentos, o sentenciado não 
o pode, como ainda é privado da sepultura eclesiástica (c. 2260).

3) O excomungado não tem parte nas indulgências, su-i 
frágios e orações públicas da Igreja (c. 2262, § 1). Por su
frágios se entendem os frutos e bens que todos os fiéis recebem 
pelas ações da Igreja e seus membros, como as Santas Missas, as 
horas canónicas e as bênçãos.15

4) O excomungado é excluído dos atos legítimos eclesiás
ticos (c. 2263). Assim êle não pode exercer, licitamente, a ad
ministração de bens eclesiásticos, qualquer função no Tribunal 
eclesiástico, ser padrinho de batismo e de crisma, votar, em 
eleições eclesiásticas, exercer o direito de padroado (c. 2256, 
n- 2). Só pode agir em juízo segundo o teor do c. 1654. Está 
proibido de exercer qualquer ofício eclesiástico ou de fruir dos 
privilégios concedidos antes.16 Os atos jurisdicionais, tanto no 
fôro externo como no interno, de um excomungado, são ilícitos, 
a não ser que os fiéis lhos peçam legitimamente (c. 2261, § 2); 
depois da sentença são também inválidos, fora do perigo de 
morte daquele em cujo favor são exercidos (c. 2261, § 3).

5) O excomungado está proibido de votar, apresentar, no
mear; não pode receber, licitamente dignidades, ofícios, bene
fícios, pensões eclesiásticas ou qualquer cargo na Igreja. São 
ainda inválidos todos êstes atos, quando se trata de um exco
mungado sentenciado ou vitando; a ordenação é ilícita, embora 
sempre válida (c. 2265).

2. O interdito. — O interdito pessoal particular é uma cen
sura, pela qual é proibido o uso de determinados dir.eitos aos

n) Cf. Coronota, Inst. IV, 1945, n. 1772; mas Cappello, De Censuris, 
1950, n. 149, tem opinião contrária

” ) Cf. Coronata, 1. c., n. 1775; todavia cf. cc. 1149, 1152. _
16) Note-se, porém, que o excomungado antes da sentença nao 

perde os ofícios e privilégios.
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fiéis, sem que êstes sejam excluídos da comunhão da Igreja.” 
Esta pena acompanha a pessoa em tôda a parte (cc. 2268, 2269,
§ 2). Não são, porém, inseparáveis os efeitos do interdito. Co
mo os excomungados, os interditados * 18 * não podem celebrar os 
ofícios divinos nem a êles assistir.; a assistência passiva pode ser 
tolerada, a ativa deve ser impedida em caso de sentença ou 
notoriedade; é-lhes proibido administrar ou receber os Sacramen
tos e sacramentais, nem podem receber a sepultura eclesiástica 
(c. 2275), e estão sujeitos às restrições quanto aos direitos (c. 
2265). O interdito pessoal de entrar na igreja traz consigo a 
proibição de celebrar os divinos ofícios na igreja, de assistir 
a êles e de receber sepultura eclesiástica (c. 2277). Mas esta pena 
não é censura; é pena vindicativa.1'

3. A suspensão. — A suspensão é uma censura pela qual um 
clérigo é proibido dum ofício ou dum benefício ou de ambos 
(c. 2278). Só é aplicável a clérigos ordenados. Há uma sus
pensão geral e uma suspensão parcial. Se não constar outra 
coisa, a suspensão deve ser. considerada geral; a parcial deve 
ser interpretada estritamente. Com as devidas restrições aplicam- 
se aos suspensos os cc. 2265 e 2261, §§ 1 e 2 (cc. 2283 e 2284). 
A suspensão por si só não impede a recepção dos sacramentos. 
O suspenso devidamente disposto pode, por conseguinte, ser ab
solvido do pecado por qualquer confessor, permanecendo sob a 
suspensão (reservada) (c. 2250, § 1).

b) As Penas Vindicativas

Como diz o próprio têrmo, estas penas têm caráter de cas
tigo e reparação. Supõem um delito, mas não terminam como as 
medicinais, acabada a contumácia. Tôdas as penas de prazo 
marcado são vindicativas, inclusive o interdito e a suspensão. 
As penas vindicativas são enumeradas no c. 2291 (aplicáveis 
a todos) e no c. 2298 (aplicáveis aos clérigos). Para o nosso 
escopo basta considerar.:

1) A infâmia. A qualificação “infâmia, infame” não raro 
ocasiona críticas acerbas no sentido de que a Igreja se mostra 
extremamente dura e insensível ao tratar assim seus filhos em
bora infiéis. A êste respeito se deve esclarecer: 1) Infâmia em

11) E’ como um castigo imposto a membros da família dentro de casa.
I8) Embora a razão seja diferente para excomungados e interditos; 

cf. Cappello, De Censuris, 1. c., n. 462, letra f.
”>) Cf. c. 2291, n. 2; Cappello, 1. c., n. 462, letra a.
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si não é outra coisa senão a per.da da boa fama, ou a má fama 
adquirida por ações ou atitudes correspondentes; como tal in
dependente de qualquer declaração da autoridade; assim nin
guém arguirá a Igreja de dureza excessiva, se ela considera 
infame a pessoa que exerce o lenocínio (c. 2357, § 1); 2) A 
Igreja pune com a infâmia de direito apenas os crimes mais 
atrozes que além disso são indicados taxativamente no Código;
3) A apostasia, a heresia, o cisma por sua natureza são crimes 
de alta traição, mormente quando praticados formal e publica- 
mente. Ora, ao bom senso não repugna considerar os traidores 
como infames (sem fama de católicos). Infelizmente, em muitos 
cristãos se perdeu o senso do pecado contra a fé, consequência 
do slogan malsão e deletério, segundo o qual “tôdas as reli
giões são boas”. O que dissemos da infâmia aplica-se também 
à pena da privação da sepultura eclesiástica: uma pena pela 
qual a Igreja exclui dos públicos sufrágios aquêles que até ao 
fim obstinadamente se excluíram da Igreja. A infâmia de di
reito é estatuída pelo direito comum, taxativamente, c. 2294, 

1. Pode ser latae sententiae ou ferendae sententiae. Há in
fâmia de direito, quando a lei já não considera alguém como 
cristão probo e honesto.20 E’ infâmia de fato a perda ou a 
diminuição da boa fama perante os homens probos e prudentes.

Os efeitos principais da infâmia de direito são:
1) A irregularidade e a inabilidade para os ofícios e atos le

gítimos (c. 2294, § 1). O infame de fato deve ser repelido da 
recepção das ordens, das dignidades, dos ofícios eclesiásticos e 
atos legítimos, como também do exercício do ministério sacro 
(ibid. § 2). A dispensa da infâmia de direito (1. s.) é reservada 
à Sé Apostólica (c. 2295);

2) Privação da sepultura eclesiástica, segundo o c. 1240, 
§ 1, de que já falamos;

3) Remoção do exercício dos atos legítimos eclesiásticos, 
enumerados no c. 2256, n. 2;

4) Deposição e degradação, que é a punição grave e gra
víssima do clérigo delinquente segundo os cc. 2303-2305.

4) A Remissão das Penas

As penas eclesiásticas só podem ser perdoadas por aquêle que 
as estabeleceu, seu competente Superior ou sucessor, e a quem 
foi dado o poder para isso; o juiz como tal não tem êste poder.

20) Cf. Vermeersch-Creusen, Epitome, III, 1936, n. 493.
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A remissão das penas medicinais ou censuras é dada exclusiva
mente pela absolvição, a qual não pode ser negada ao delinquente 
disposto; a remissão das penas vindicativas é dada pela dis
pensa (cc. 2236; 2248, § 1).

a) Das Medicinais ou Censuras

As censuras têm por fim quebrar, a contumácia do delin
quente. Desde que o delinquente desista da contumácia, há o 
direito à absolvição, o único meio de tirar estas penas, pois 
então já se verifica o que o legislador teve em mira; nem re
vive a censura a não ser que se deixe de cumprir uma obrigação 
imposta sob pena de reincidência (c. 2248). E’ evidente que 
só o legislador, (o Superior do mesmo, e os sucessores de am
bos) pode determinar o modo de absolver das penas por êle 
decretadas; assim êle pode reservar para si mesmo a absol
vição ou comissioná-la a determinada pessoa eclesiástica ou 
facultá-la a qualquer confessor. Êste último pode absolver das 
censuras não reservadas para o fôro sacramental; para o fôro 
não-sacramental só quem tiver jurisdição sôbre o réu (c. 2253, 
n. 1). A reservação faz com que outros sejam excluídos de 
absolver vàlidamente/1

No CIC se distinguem:
1) a reservação da censura “ab homine”, isto é, reservada 

àquele que a infligiu ou proferiu a sentença (c. 2253, § 2);
2) a reservação das censuras “a iure” distinguidas em qua

tro graus: ao Ordinário, à Santa Sé simplesmente, à Santa Sé 
especialmente, à Santa Sé especialissimamente. Tôdas as cen
suras “a iure tantum” são “latae sententiae” e claramente de
terminadas pelo direito (c. 2245).

Para obter a absolvição de uma censura reservada, deve-se 
normalmente recorrer, à autoridade respectiva. A ela também com
pete julgar a cessação da contumácia do delinquente; deixa de 
haver contumácia quando o réu se arrepende deveras do delito 
e ao mesmo tempo dá côngrua satisfação pelos danos e pelo 
escândalo ou ao menos sèriamente promete dar (c. 2243, § 3). 21 *

21) Apenas os confessores ignorantes têm uma vantagem a êste
respeito. Se absolvem de censura e pecado reservados, tal absolvição é 
válida, menos quando se trata de uma censura “ab homine” ou re
servada especialissimamente à Santa Sé, c. 2247, § 3; o mesmo vale 
da absolvição dada por inadvertência, êrro, esquecimento, inconsidera
ção (cf. Cappello, 1. c., n. 48, 2).
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0  mais das vêzes, porém, será difícil, em casos de censu
ra e particularmente de excomunhão reservada, recorrer à au
toridade competente, porque em geral o delinquente se apresenta 
em circunstâncias que não dão tempo para o recurso. A pró
pria contumácia explica isto. O direito canónico prevê tais casos:

a) Em perigo de morte (seja qual fôr a causa) cessa qual
quer reservação (cc. 882 e 2252), de modo que qualquer sa
cerdote, mesmo não jurisdicionado, pode absolver de tôda e qual
quer censura a qualquer moribundo devidamente disposto. De
pois de reconvalescer e assim absolvido de alguma censura re
servada especialissimamente à Santa Sé, deve recorrer, à S. Pe
nitenciaria ou ao seu plenipotenciário. Neste caso o recurso deve 
ser feito sob pena de reincidir na censura, dentro de um mês 
depois de recuperada a saúde,22 e devem ser aceitas as injun- 
ções.23 Se houver inconveniente, o confessor, dando a absolvição, 
não precisa lembrar ao moribundo a obrigação de recorrer, 
muito menos, depois de o doente ter recuperado a saúde.

b) Em casos urgentes o direito canónico vem ao encontro 
do pecador, para que êste mais fàcilmente possa voltar à co
munhão dos Santos, livrando-se da excomunhão. Como casos 
urgentes o c. 2254, §§ 1 e 2 designa os seguintes:

1) Se a censura “latae sententiae” não pode ser observa
da exteriormente sem perigo de grave escândalo ou infâmia: 
com outras palavras, se a observação da censura incorrida re
sulta em perigo de escândalo para outros ou de infâmia para 
o censurado.2* Êste perigo de escândalo pràticamente existe sem
pre quando se apresenta alguma necessidade de receber um sa
cramento, por ex., ,a S. Comunhão, a crisma e o matrjmônio. 
E’ de notar que basta o perigo de escândalo ou infâmia.

2) Se é duro ao penitente permanecer no estado de pecado 
grave durante o tempo necessário para fazer o recurso ao Su
perior. competente. Nada impede que o confessor faça sentir ao 
censurado a dureza dêste estado; antes tal proceder é altamente * 24

” ) Por analogia de direito, cf. c. 2254, § 1.
í3> Cânon 2252; o mesmo vale da absolvição de uma censura “ab 

homine” em relação ao “homem”.
24) Escândalo, no sentido vulgar, é a admiração desfavorável do povo 

sôbre o proceder de alguém; no sentido teológico é um dito ou fato 
menos correto que a outros oferece ocasião de ruína espiritual; no 
sentido jurídico significa perturbação da ordem social (Cappello, 1. c., 
n. 124). Infâmia é a perda ou diminuição da boa fama.
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conforme à intenção da Igreja e do seu Direito; desta forma 
a contumácia é frangida e o caminho aberto para a absolvição.

Nestes casos qualquer confessor15 pode absolver, no fôro 
sacramental, de tôdas as censuras reservadas; deve, porém, ao 
mesmo tempo impor a obrigação de recorrer dentro de um mês 
sob pena de reincidir na censura, pelo menos por carta ou por 
intermédio do confessor, se êste recurso fôr possível sem grave 
incómodo. Deve ser feito o recurso sem indicação de nome à S. 
Penitenciaria ou ao seu plenipotenciário para absolver.. Além disso 
o recorrente (absolvido) é obrigado a aceitar as injunções que 
lhe forem impostas, por. ex., penitências, reparação de escân
dalo, etc.

Dentro de um mês, entende-se como tempo útil, portanto 
um tempo em que não houve impedimento de incómodo grave, 
inadvertência ou esquecimento. Decorrido um mês, não termina 
a obrigação de recorrer, mas urge, pràticamente, até ser cum
prida. Se dentro de um mês útil, não fôr feito, culpadamente, 
o recurso, há reincidência em qualquer censura reservada.28 Num 
caso extraordinário, em que fôr moralmente impossível êste re
curso, o confessor pode absolver das censuras sem impor o re
curso ao Superior, impondo, porém, o que fôr de direito;21 o 
absolvido deve, dentro do tempo marcado, cumprir as injunções 
do confessor, sob pena de reincidir na censura (c. 2254, § 3).

Há impossibilidade moral: 1) se nem o confessor nem o 
penitente podem escrever ao Superior competente, e ao penitente 
é duro recorrer a outro confessor que tenha faculdades de ab
solver. das censuras; 2) se o penitente não sabe ou não pode 
escrever e o confessor, embora possa escrever, não encontrar 
mais 28 o penitente por ser obrigado a ausentar-se; 3) se o re
curso acarreta incómodo grave com perigo de revelação do si

-“) Não, como no caso do perigo de morte, qualquer sacerdote.
=°) Note-se a diferença com o caso de perigo de morte, onde só 

há reincidência “ab homine” e especialissimamente reseryada.
-7) Excetua-se unicamente o caso do c. 2367, absolvição do cúmplice.
=8) Com Cappello opinamos que na prática a impossibilidade moral 

se verifica, quando é apenas provável encontrarem-se novamente o con
fessor e o penitente, ainda mais, levando em conta a situação no Brasil, 
onde tal probabilidade muitas vêzes não passa de simples possibilidade 
(cf. Cappello, 1. c., p. 118 s). Não há obrigação de indicar ao con
fessor o nome e o enderêço para receber a resposta do recurso; com 
respeito ao confessor religioso acresce a instabilidade de residência em 
virtude do voto, cf. O e s t e  rle,  O.S.B. ,  in Linzer Quartalschrift, 1921, 
p. 173, apud A n 1 e r, Comes Pastoralis, Fulda 1938, 97.
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gilo, de escândalo, de infâmia ou de grande prejuízo temporal 
(vida e bens). O confessor deve impor ao penitente o que fôr 
de direito (segundo a praxe da S. Penitenciaria): reparação 
dos danos (bens ou fama), do escândalo, penitência salutar 
(além da sacramental) que pode consistir, em alguma obra de 
religião, caridade, mortificação, em proporção com o delito e 
a situação do delinquente.’'

b) Das Vindicativas

Das penas vindicativas alguém se livra, terminado o prazo 
da plena, ou por dispensa concedida por aquêle que infligiu o 
castigo, seu Superior competente ou sucessor, ou outro devida
mente comissionado (c. 2289).

2") Com boas razões R e g a  t i l  lo,  Inst. /. C., II, Santander 1949, 
p. 408, s., estende as normas do c. 2254 às censuras “ab homine”.
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A Situação Jurídica dos Espiritas

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, representando 
os Pastores constituídos por Deus para apascentar o reba

nho do Senhor em terras de Santa Cruz, declararam solenemente, 
denunciando o caráter herético da Doutrina Espirita: “O Espi
ritismo nega não apenas uma ou outra verdade de nossa Santa 
Religião, mas tôdas elas, tendo, no entanto, a cautela de fa
zer-se cristão, de modo a deixar a católicos menos avisados a 
impressão erradíssima de ser possível conciliar Catolicismo e 
Espiritismo”. Na segunda parte desta obra apresentaremos in
formações mais detalhadas sobre as heresias do Espiritismo.

1) O Espiritismo, no Brasil, é uma Seita Herética

Não há dúvida, o Episcopado Nacional foi, por isso, claro 
e categórico: “Os espiritas devem ser tratados como verdadei
ros hereges”. Poder-se-ia, entretanto, perguntar se o Espiritismo 
é também uma seita herética ou acatólica nos têrmos do Direito 
Canónico.

A questão é de muita importância em vista das consequên
cias jurídicas. Assim, por exemplo, não podem votar os que se 
inscreveram numa seita herética ou acatólica ou públicamente 
a ela aderiram (c. 167, § 1, n9 4); invàlidamente são admiti
dos ao noviciado os (católicos) que aderiram a uma seita aca
tólica (c. 542, § 1, n. 1); severissimamente a Igreja proíbe em 
tôda a parte que se contraia matrimónio entre duas pessoas 
batizadas, sendo uma católica e outra adscrita a uma seita he
rética ou cismática (c. 1060). Veremos, por isso: a) o conceito 
jurídico de “seita herética”, b) sua aplicação ao Espiritismo.

a) O Conceito Jurídico de Seita Herética

Tôda a definição, no direito, é odiosa. Pelo Direito Canó
nico não se pode precisar, de um modo absoluto, o que se deve 
entender por seita herética ou acatólica. Daí a conveniência de 
recorrer aos autores entendidos.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


60 I. Considerações Jurídico-Práticas

Depois da promulgação do atual C. I .C.  M a r o t o ,  C.M.F. 
escreve no Comment. pro Rei. (1920), p. 161: 2 “ ...e ts i hucus- 
que acatholicismus generatim accipiebatur solummodo pr0 apo
stasia, haeresi, schismate, in Códice verba “acatholicus, acatholici, 
acatholica secta” potius videntur sumi lato sensu pro iis, qui 
catholici non sunt sive fuerint ipsi baptizati sive non (cf. prae- 
sertim cc. 693, 1099, 1102, 1300)”.

A. L a r r a o n a ,  C .M .F., que foi secretário da Sagr. C. 
dos Religiosos, escreve no Comment. pro Rei. (1935), p. 430: 
“Nomine sectae acatholicae (id est Congregationis seu societatis 
vel Coetus) intelligere debemus sectam religiosam non catholi- 
cam, sive christiana ipsa sit sive non christiana, sive Deum ad- 
mittat sive neget et apostasiam, atheismum, pantheismum, poly- 
theismum profiteatur”; e na p. 431, recapitulando: “Secta acatho
lica est secta religiosa, quatenus directo, ut scopum, religionem 
respicit, esto ut ipsam destr.uere nitatur. Talis non dicitur illa 
quae, etsi errores contra religionem defendat, non tamen ut sco
pum directum, religionem respicit. Haec secta religiosa acatholi
ca dicitur sive fidem catholicam, sive christianam etiam, vel 
omnem religionem neget”.

A V e r m e e r s c h ,  S .I. e I. C r e u s e n, S. I . ,  Epitome 
/. C., III (1936)5, n. 513 definem: “Secta acatholica stricto 
sensu est coetus religiosus qui, etsi christianum nomen retinet, 
catholicam fidem doctrina vel factis negat”. Não inclui, porém, 
nesta qualificação as seitas religiosas não-cristãs (ibid.).

Th. S c h a e f e r, O.F.M. Cap., De Religiosis, 19403, p. 464: 
“Nomine sectae acatholicae non veniunt illae sectae, quae non 
sut directe religiosae, etsi pluribus erroribus faveant et grave 
damnum Ecclesiae inferant, ex. gr, secta massonica, carbona- 
riorum (cf. c. 2335)”.

M. C o n t e  a C o r o n a t a ,  O .F.M . Cap., Inst. I. C., IV 
1945)2, n. 1863: “Secta acatholica est quaelibet secta sive chris
tiana sive hebraica, sive pagana quae catholica non sit, dummodo 
de secta agatur religiosa aut quae pro fine principaliori cultum 
religiosum acatholicum promoveat”. Na nota 6 acrescenta: “Ali- 
ter Vermeersch-Creusen, Epitome, III2, n. 513, excludit sectas 
etiam religiosas iudaicas et mahumetanas, itemque Salucci, II 
diritto penale..., n. 16. At isti auctores non advertunt infamiam 
infligi non solum haereticis et schismaticis sed et apostatis”.

U. B e s t e ,  O .S .B ., Introd. in Codicem, 19442, p. 934: 
“Nomine sectae acatholicae comprehenduntur quaevis hominum
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aggrêgationes quae religionem aliquam acatholicam, sive chris- 
tianam sive atheisticam, sectantur”.

E. F. R e g a t i l l o ,  S.I. ,  Inst. /. C., I (1951)*, n. 692: 
“Secta acatholica est societas religiosa quae falsa dogmata pro- 
fitetur. aut vera negat, vel quae Romano Pontifici subesse re- 
nuit aut cum membris Ecclesiae illi subiectis communicare. Scl. 
imprimis societas haeretica, schismatica et atheistica (30 Iulii 
1934; AAS XXVI, 494) quae sunt baptizatorum; an etiam iu- 
daismus, mahumetanismus, paganismus, quae sunt non baptiza
torum, disputatur. Affirmativa sententia nobis placet; nam a) hoc 
sensu sumitur saepe vox “acatholicus”, v. gr. can. 1089, 1102, 
1350, etc.; b) Commissio interpretam declaravit (30 Iulii 1934, 
vide supra) adscriptos sectae atheisticae quoad omnes effectus 
iuridicos habendos esse ad instar, adscriptorum sectae acatholi- 
cae; c) gravius est delictum et maior insconstantia in fide illius 
catholici qui ad sectam infidelium transit, quam qui ad hae- 
reticam. — Hoc impedimento non comprehenduntur aliae socie- 
tates damnatae ut massonica, socialistica, etc., quae per se re- 
ligiosae non sunt”.

St. S i p o s e L. G á 1 o s, Enchir. /. C., 1954“, p. 456: “Secta 
haeretica seu schismatica intelligitur non solum societas religiosa 
organisata, semet christianam profitens et validum baptismum 
retinens, sed etiam sectae atheisticae intelligendae sunt: C. P. 30 
Iulii 1934 ad I (AAS XXVI 494), et etiam coetus religiosi non 
christiani”.

Excetuando a ligeira divergência sôbre as seitas religiosas 
não-cristãs, todos êstes autores, desde os primeiros tempos do 
atual C. I .C. ,  estão de acordo em considerar como seita heré
tica ou seita acatólica:

1) uma sociedade ou agremiação (aggregatio, congr.ega- 
tio, coetus, societas) que

2) é organizada
3) tem fins primàriamente religiosos
4) nega doutrina cristã ou professa falsos dogmas.

b) Aplicação ao Espiritismo Brasileiro

Para focalizar bem o problema convém considerar separa
damente as duas correntes principais do Espiritismo nacional.

1) O ESPIRITISMO UMBANDISTA

Em qualquer de suas modalidades (Confederação Espirita 
Umbandista, União Espiritista dos Umbandistas do Brasil, Fra
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ternidade Eclética Espiritualista Universal, etc.) apresenta as 
qualidades de uma seita herética ou acatólica no sentido canó
nico; pois

1) E’ uma sociedade, ou “confederação”, ou “união”, ou 
“fraternidade”, como se vê pelos próprios títulos de suas agre
miações gerais.

2) Possui até uma organização hierárquica, com Grão-Sa
cerdote (Babalorixá, Ganga ou Tata), Sacerdotes (Babalaô ou 
“Pai de Santo”, ou Babá ou “Mãe de Santo”), Sacerdotes au
xiliares (Ozan colofé ou fabonan) e Acólitos (Cambones — 
“Filhos de Santo”), como consta do livro oficial Doutrina e 
Ritual de Umbanda, Rio 1951, pp. 80 ss.

3) Tem fins primàriamente religiosos: fazem questão de 
ser “religião” e mesmo “a religião do Brasil” ; possuem tem
plos com altares, velas, quadros, estátuas, etc.; observam um 
ritualismo complicado; oferecem sacrifícios (animais ou coisas); 
administram uma espécie de batismo (com água e luz), de con
firmação (banhos em cachoeiras), de matrimonio, etc. Há en
tre os Umbandistas organizações que realizam Ofícios fúnebres, 
Ofícios de Ação de Graças (“eucarísticos”), Comunhão Sim
bólica Espiritual: tudo isso, como dizem alguns dêles, feito “por 
Sacerdotes Presbíteros regularmente sagrados por autoridades 
apostólicas superiores e confirmados seus graus depois de pres
tados os compromissos ocultos e divinos de preceituário apos
tólico do sacerdócio universal...” Todos êles, ademais que
rem ser “cristãos”.

4) O Espiritismo Umbandista, em tôdas as suas modali
dades nega as verdades fundamentais da Doutrina cristã, como 
a Ssma. Trindade, a Divindade de Jesus, a Ressurreição, a 
Vida sobrenatural, o Inferno, etc., etc.; além disso defende e 
professa o falso dogma da Reencarnação, com tôdas as suas 
consequências lógicas.

Por conseguinte o Espiritismo de Umbanda, em qualquer 
forma que se apresente, é seita herética ou acatólica no sentido 
canónico. Não é preciso esperar uma definição “ex cathedra”. 
Maiores informações serão dadas no livro A Umbanda no Brasil.

2) O ESPIRITISMO KARDECISTA

No Brasil o Espiritismo Kardecista deve ser considerado 
como verdadeira seita herética e acatólica; pois nêle se encon
tram as “qualidades canónicas” acima enumeradas.
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1) E’ uma sociedade: federação.
2) E’ uma sociedade organizada, tendo à frente a Federação 

Espirita Brasileira (sede no Rio de Janeiro) com Federações 
nos vários Estados, subdivididas em Uniões Municipais e Dis
tritais.

3) No Brasil o Espiritismo Kardecista se considera reli
gião e quer ser tido como tal. E’ preciso acentuar êste aspecto, 
já que em outras nações o Espiritismo não se apresenta sem
pre como religião. A êste respeito escreve, por exemplo, Leo
poldo Machado, um dos chefes brasileiros do Espiritismo Kar
decista: “A verdade é que, só no Brasil e na língua portuguêsa, 
é o Espiritismo pregado e sentido como religião”.1 Oficialmente 
os nossos Kardecistas fizeram a seguinte declaração: “Os es
piritas do Br.asil, reunidos no II Congresso Espirita Internacio
nal Panamericano com expressões de maior respeito à liberdade 
de pensamento e de consciência afirmam que, no Brasil, a Dou
trina Espirita, sem prejuízo de seus aspectos científicos e filo
sóficos, é fundamentada no Evangelho de Cristo, certo de ser 
ela o Consolador Prometido de que nos falam aquêles mesmos 
Evangelhos. Por. isso é que nós outros, que vivemos no Brasil, 
ligados à Doutrina Espirita, consideramo-la a Religião” (o 
grifo é dêles). “O Espiritismo, assim escreveu o presidente da 
Sociedade de Medicina e Espiritismo, Levindo Mello, sendo o 
próprio Cristianismo de Jesus em espírito e verdade, não pode e 
não deve ser substituído por nenhuma outra religião ou seita, 
e deverá, com o correr dos tempos, e com o esclarecimento da 
inteligência dos homens, ficar sendo a única religião”.1

No fascículo de agosto de 1952, p. 186, o órgão oficial 
da Federação Espirita Brasileira, Reformador, comunica que o 
Conselho Federativo Nacional (órgão máximo para as decisões), 
“por unanimidade delibera ser o Espiritismo Religião”. Na p. 
182 se dá mais uma vez a informação clara: “O Conselho Fe
derativo Nacional, em sua reunião de 5 de julho do corrente 
ano, houve por bem declar.ar, por unanimidade, que o Espiri
tismo é Religião”. Seguem depois umas páginas de comentário e 
no fim: “Pelo exposto se conclui que os Delegados dos diver
sos Estados que integram o Conselho Federativo Nacional, ao 
declararem de modo formal que o Espiritismo é Religião, deram 
mostras de haverem fielmente interpretado o pensamento de Allan *)

*) Revista Internacional de Espiritismo, julho de 1953, p. 105.
2) No prefácio ao livro de Alfredo d’Alcântara, Umbanda em Jul

gamento, Rio 1949, p. 16.
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Kardec sôbre o assunto e o sentir de nossos irmãos maiores de 
Espiritualidade”. Era, aliás, um ponto final muito natural, con
siderando a história do nosso movimento espirita. Veja-se sôbre 
isso o segundo capítulo do nosso estudo O Espiritismo no Brasil. 
E, de fato, nos recenseamentos nacionais, o Espiritismo é con
siderado oficialmente como uma das religiões do Brasil, ao lado 
do Protestantismo e do Catolicismo.

A declaração do Conselho Federativo Nacional, órgão da 
Federação Espirita Brasileira, em junho de 1953, segundo a qual 
o Espiritismo, apesar de ser “a Revelação prometida pelo Cristo”, 
é uma “doutrina religiosa sem dogmas propriamente ditos, sem 
liturgia, sem símbolos, sem sacerdócio organizado”,3 parece des
mentir a afirmação supra. No entanto, é um fato que o Espiri
tismo tem dogmas (p. ex., a reencarnação, pluralidade de exis
tências, evolucionismo, existência de Deus, influência de Espírito, 
etc.) e possui um ritual próprio; pois, segundo os Preceitos Gerais 
pró-unificação do Espiritismo Nacional e Normas de Estatutos, 
publicados em 1953 pela mesma Federação, todos os Centros Es
piritas devem realizar duas espécies de sessões: As “sessões pú
blicas de estudo” e as sessões de “trabalhos práticos” (para obter 
fenômenos); e para ambas há prescrições determinadas sôbre o 
modo de realizá-las. Ora, o que é isto senão um “ritual”, embora 
talvez não tenha o nome. Para as “sessões públicas de estudo”, 
que são as mais simples, são prescritas: Prece inicial “em nome 
de Jesus” ; leitura e explanação de determinado ponto da doutrina; 
prece de encerramento, “estando sempre de pé aquêle que a pro
nunciar”. Para as outras sessões ainda exigem absoluto silêncio, 
“jejum espiritual”, alimentação sóbria e ausência de bebidas 
alcoólicas. Diante disso só é possível a conclusão: que a sessão 
espirita, mesmo a mais simples “sessão pública de estudo”, é 
verdadeiro ato de culto da “religião espirita”, não menos que as 
reuniões dominicais da “religião protestante”.

Além de tudo, o espirita kardecista Carlos I m b a s s a h y ,  
então membro do Conselho Federativo Nacional, para provar que 
o Kardecismo é verdadeira religião, escreveu um livro inteiro, 
com o título: Religião. Refutação às razões dos que combatem 
a parte religiosa em Espiritismo. Na introdução dêste livro es
creve Guillon Ribeiro, então presidente da Federação Espirita 
Brasileira: “Surgindo (o Espiritismo) em cumprimento de uma 
das promessas de Cristo, que personifica a única Igreja verda

3) Reformador, 1953, p. 123.
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deiramente universal, o Espiritismo é, sem dúvida, a revivescência 
do vero Cristianismo, agora desimpedido de todos os véus da 
letra, de tôdas as obscuridades do mistério, do manto maravi
lhoso do milagre, as três principais geratrizes do dogma. Ne
nhuma outra doutrina, conseguintemente lhe pode disputar a 
qualidade de religião. Tão predominante é nêle essa qualidade, 
que não há tê-lo por uma religião, mas como a Religião no mais 
lato sentido do vacábulo”. Um texto da p. 151 dêste livro pa
rece resumir o ponto de vista do Autor e do Espiritismo Kar- 
decista no Brasil: “Quanto aos ritos, não se poderá dizer que 
os não tem o Espiritismo. Apenas, na ritualística do espiritua
lismo moderno, há sempre, ou quase, uma razão para a ceri
mónia ou o preceito ritualístico. Quando em uma sessão, mesmo 
doutrinária, que é a mais simples e de pouco aparato, os indi
víduos se reúnem, colocam um presidente à testa dos traba
lhos; quando êste se faz ladear de médiuns ou quaisquer ou
tras pessoas, conforme as conveniências do momento; quando 
todos ficam em recolhimento ou se levantam para a prece; quan
do se designa um médium para o recebimento da comunicação 
inicial; quando todos observam religioso silêncio durante o re
cebimento da mensagem, que é tudo isso senão um ritual? Não 
será portanto, por falta de ritos, que o Espiritismo deverá ser 
excluído da comunhão religiosa. A adoração de Deus, o respeito 
aos Espíritos, a sua invocação como Espíritos protetores nos 
atos espirituais, ou mesmo nas situações aflitivas da vida, não 
podem deixar de ser formas de culto. O culto ainda não é mo
tivo de exclusão. Não o poderá ser também a falta de sacerdotes. 
Sacerdotes, com ou sem indumento próprio^ são todos aquêles 
que propagam e pregam o bem, a caridade, o amor. Nem ao 
dogma, talvez, se fugisse, visto que, para o espiritista, a exis
tência de Deus é ponto fundamental e indiscutível. Temos o 
templo. O templo é a casa onde se reúnem os que prestam culto 
à divindade. Não importa que se lhe chame Igreja, Mesquita, 
Pagode ou Centro. E’ sempre o local para onde vão aquêles que 
acreditam no Criador e que em seu nome se agregam, se unem, 
se harmonizam”.

Ainda que Allan Kardec quisesse negar de todo que o Es
piritismo é religião: o ramo brasileiro o refutaria pelos fatos. 
Mas o próprio Kardec escreveu que o Espiritismo “instituirá a 
verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e 
vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma so-
Ação Pastoral — 5
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taina, ou nos degraus de um altar” ‘ e que “o Espiritismo é a 
única tradição verdadeiramente cristã, a única instituição verda
deiramente divina e humana”.

4) O Espiritismo Kardecista é herético e acatólico como 
já lembramos e como se há de ver melhor na segunda parte. 
Aliás é facílimo pr.ovar que o Espiritismo Kardecista nega todos 
os dogmas fundamentais católicos, como a inspiração da Sa
grada Escritura, a autoridade do Magistério Eclesiástico, a in
falibilidade do Papa, a instituição divina da Igreja, o mistério da 
Ssma. Trindade, a liberdade de Deus, a criação da alma e do 
corpo humano, a espiritualidade da alma, a divindade de Jesus 
Cristo, o pecado original, a graça divina, a possibilidade do 
perdão dos pecados, o valor dos sacramentos, a indissolubili
dade do matrimónio, o juízo particular depois da morte, a exis
tência do céu e do inferno, a ressurreição da carne, o juízo final 
e outros.

Por conseguinte, também o Espiritismo Kardecista é uma 
seita herética ou acatólica no sentido canónico da palavra.

2) A Definição do “Espirita”

E’ difícil definir exatamente o “espirita”. No entanto, é de 
capital importância saber quem é espirita, para podermos apli
car as normas do Direito Canónico sem cometer injustiças. Diz 
o Episcopado Nacional que “os espiritas devem ser tratados co
mo verdadeiros hereges”. Procuremos, pois, definir mais exata
mente o “espirita”. Para isso veremos: a) o conceito geral de 
“Espiritismo” e “espirita”, b) as várias posições que um indiví
duo poderá tomar diante do movimento espirita.

a) O Conceito Geral do “Espiritismo” e “Espirita”

Foi o Sr. Leão Hipólito Denizard Rivail (1804-1869) quem, 
sob o conhecido pseudónimo de A l l a n  K a r d e c ,  criou o têr- 
mo “espiritismo” e seu derivado “espirita” ou “espiritista”. Será, 
por conseguinte, êle a primeira autoridade que nos deve escla
recer sua terminologia. Arrolemos, em ordem cronológica, as 
principais passagens em que o reconhecido mestre do moderno 
movimento necromântico se pronuncia com mais clareza:

a) O Livro dos Espíritos (citamos a 21» edição da Fede
ração Espirita Brasileira): é a obra fundamental da Doutrina

*) Obras Póstumas, 10* ed., pp. 268 s. 
*) Ib;d., p. 277.
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Espirita. Kardec começa, sem delongas, logo no primeiro pará
grafo da introdução, a esclarecer seu vocabulário. Leiamos o 
texto completo:

“Para se designarem coisas novas são precisos têrmos novos. Assim 
o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à 
variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, 
espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhe outra, 
aplicá-los à doutrina dos Espíritos, fôra multiplicar as causas já nu
merosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do ma
terialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do 
que matéria é espiritualista. Não se segue dai, porém, que creia na 
existência dos Espíritos ou em suas comunicações com o mundo visí
vel. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para in
dicar a crença a que vimos de referir-nos, os têrmos espirita e espiritis
mo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mes
mo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao 
vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que 
a doutrina espirita ou o Espiritismo tem por princípio as relações do 
mundo material com os Espíritos ou sêres do mundo invisível. Os adeptos 
do Espiritismo serão os espiritas, ou, se quiserem, os espiritistas” (p. 11).

Na p. 473 do mesmo livro básico do nosso movimento es
pirita lemos:

“O Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes: o das 
manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e o 
da aplicação dêsses princípios. Daí, três classes, ou, antes, três graus 
de adeptos: l.° os que crêem nas manifestações e se limitam a compro
vá-las; para êsses o Espiritismo é uma ciência experimental; 2.° os que 
lhe percebem as consequências morais; 3.° os que praticam ou se es
forçam por praticar essa moral”.

b) O que ê o Espiritismo (1CP ed .): na p. 85, Allan Kardec 
declara que o Espiritismo “conta entre os seus aderentes ho
mens de tôdas as crenças, que por êsse fato não renunciaram 
às suas convicções: católicos fervorosos que não deixam de pra
ticar os deveres do seu culto, quando a Igr.eja os não repele; 
protestantes de tôdas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo 
budistas e bramanistas”. Todos êles, segundo Kardec, podem ser, 
qualificados como “espiritas”. Por isso êle escreve em Le Spi- 
ritisme à sa plus simple expression (150e mille, p. 15): “Pode- 
se, portanto, ser católico, ortodoxo ou romano, protestante, ju
deu, muçulmano, e crer nas manifestações dos Espíritos, e ser, 
conseguintemente, espirita. A prova é que o Espiritismo tem 
aderentes em tôdas as seitas”.

c) O Livro dos Médiuns (20* ed.): p. 411, Allan Kardec 
acrescenta um capítulo especial para esclarecer seu vocabulário. 
E aí temos:
5*
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“Espirita: 0  que tem relação com o Espiritismo; adepto do Es
piritismo; aquêle que crê nas manifestações dos Espíritos”.

“Espiritismo: Doutrina fundada sôbre a crença na existência dos 
Espíritos e em suas manifestações”.

“Espiritualista: O que se refere ao espiritualismo. E’ espiritualista 
aquêle que acredita que em nós nem tudo é matéria, o que de modo 
algum implica a crença nas manifestações dos Espíritos. Todo espirita 
é necessàriamente espiritualista; mas pode-se ser espiritualista sem se 
ser espirita’’.

d) Obras Póstumas (10ç ed.), p. 333;
“O qualificativo de espirita, aplicado sucessivamente a todos os 

graus de crença, comporta uma infinidade de matizes, desde o da 
simples crença nas manifestações, até as mais altas deduções morais e 
filosóficas; desde aquêle que, detendo-se na superfície, não vê nas 
manifestações mais do que um passatempo, até aquêle que procura a 
concordância dos seus princípios com as leis universais e a aplicação 
dos mesmos princípios aos interêsses gerais da Humanidade; enfim, 
desde aquêle que não vê nas manifestações senão um meio de explora
ção em proveito próprio, até o que haure delas elementos para seu 
próprio melhoramento moral. Dizer-se alguém espirita, mesmo espirita 
convicto, não indica, pois, de modo algum, a medida da crença; essa 
palavra exprime muito, com relação a uns, e muito pouco relativamente 
a outros. Uma assembléia para a qual se convocassem todos os que 
se dizem espiritas apresentaria um amálgama de opiniões divergen
tes, que não poderiam assimilar-se reciprocamente, e nada de sério 
chegaria a realizar, sem falar dos interessados a suscitarem no seu 
seio discussões a que ela abrisse ensejo”.

Mas Allan Kardec fala também de uma categoria especial 
que êle denomina “espiritas professos” :

“Hoje, quando nenhuma dúvida mais se legitima sôbre os pontos 
fundamentais da Doutrina [Espirita], nem sôbre os deveres que tocam 
a todos os adeptos sérios, a qualidade de espirita pode ter um ca
ráter definido, de que antes carecia. E’ possível estabelecer-se um for
mulário de profissão de fé e a adesão, por escrito, a êsse programa 
será testemunho autêntico da maneira de considerar o Espiritismo. Essa 
adesão, comprovando a unidade dos princípios, será, além do mais, o 
laço que unirá os adeptos numa grande família, sem distinção de nacio
nalidades, sob o império de uma mesma fé, de uma comunhão de pen
samentos, de modos de ver e de aspirações. A crença no Espiritismo 
já não será simples aquiescência, muitas vêzes parcial, a uma idéia 
vaga, porém uma adesão motivada, feita com conhecimento de causa 
e comprovada por um título oficial, deferido ao aderente. Para evitar 
os inconvenientes da falta de precisão, quanto ao qualificativo de es
pirita, os signatários da profissão de fé tomarão o título de espiritas 
professos (p. 334).

Ainda no ano de sua morte Allan Kardec declara na Revue 
Spirite de 1869, p. 25: “Para que alguém seja considerado es
pirita, basta que simpatize com os princípios da Doutrina e que 
por ela paute a sua conduta”.
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Os citados textos do codificador do Espiritismo provam 
abundantemente que o têrmo “espirita”, desde que surgiu, e nos 
próprios escritos de seu autor, tem um sentido bastante elás
tico e indeterminado. Mas há sempre um fundo igual, um mí
nimo de condições indispensáveis, sem as quais o cidadão já 
não tem direito de qualificar-se como “espirita”. A primeira con
dição é que êle seja espiritualista, isto é: que admita no homem 
algo mais do que a pura matéria. Mas isso não basta. Kardec 
insiste em dizer que nem todo espiritualista é espirita; êle re
clama como essencial um segundo elemento: que se acredite na 
possibilidade de manter relações diretas com os espíritos desen
carnados, relações que poderiam ser, provocadas pelo homem 
(médium). E isso é suficiente para ser espirita. Nas passagens 
acima citadas Kardec repete seis vezes (com pequenas varia
ções no modo) que “todo aquêle que crê nas manifestações dos 
espíritos é espirita”. Mas a expressão “manifestação dos Es
píritos” deve ser entendida no sentido kardecista de manifesta
ção provocada pelo homem e não no sentido de manifestação 
espontânea. Pois muito antes de Kardec a Igreja admitia as 
manifestações espontâneas (“aparições”) e a novidade especí
fica dos espiritas, na qual o próprio Kardec insiste muitas vê- 
zes, está em que alegam ter descoberto meios de provocar a 
manifestação do além (“evocação”). Veja-se o exato conceito 
de “fenômeno espirita”, no VI capitulo de nosso livro O Espi
ritismo no Brasil. Portanto, pondo de lado tôdas as ambiguida
des, diremos que, segundo Allan Kardec espirita è todo espiri
tualista que admite a prática da evocação dos espíritos ou a 
necromancia. Sôbre esta base mínima podem construir-se os mais 
variados sistemas doutrinários. Assim são “espiritas” os adeptos 
do Espiritismo anglo-saxão que não aceitam a doutrina da Reen- 
carnação, como são “espiritas” os seguidores de Allan Kardec 
que fazem das idéias reencarnacionistas o ponto central de tôda 
sua filosofia. E porque os partidários da Umbanda praticam as
siduamente a evocação dos espíritos (e, aliás, endossam, tam
bém, a doutrina da metensomatose) também êles são “espiritas” 
verdadeiros, no sentido original em que Allan Kardec entendia 
o vocábulo.

b) As Várias Posições Possíveis Perante o Espiritismo

Para que se compreenda bem a verdadeira posição dos 
“espiritas” no Brasil e para não cometermos eventuais injusti
ças na aplicação concreta do princípio de que “os espiritas devem
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ser tratados como verdadeiros hereges”, é necessário classificar 
os “espiritas” não apenas conforme o grupo (Kardecista, Rus- 
teinista, Ubaldista, Racionalista, Umbandista, etc.) a que per
tencem, mas ainda dum outro ponto de vista.
■ Pois é necessário distinguir no Espiritismo dois aspectos 
nitidamente separáveis: Temos a prática e temos a doutrina do 
Espiritismo.

Na parte prática encontramos dois elementos: a necroman- 
ci.a e a magia.

Por necromancia entendemos a pretensa arte de evocar, es
píritos ou de provocar propositadamente, por meios mecânicos 
ou por quaisquer outros métodos naturais, a comunicação com 
as almas dos falecidos ou com quaisquer outros espíritos do 
além, com a finalidade de conversar com êles e obter dêles 
comunicações.

Por magia entendemos a pretensa arte de evocar os espí
ritos com a finalidade de colocá-los ao serviço do homem, para 
fazer qualquer trabalho a favor ou contra êle. Se fôr a favor 
será “magia branca” (Umbanda), se fôr contra será “magia 
negra” (Quimbanda).

A necromancia é a base de todo e qualquer Espiritismo: 
sem evocação não há Espiritismo. Todo espirita é necromante 
por natureza e definição. Mas nem todos são também magos. 
Pode haver Espiritismo sem magia. Assim, por exemplo, o Es
piritismo Kardecista não tem oficialmente pr.etensões à magia, 
mas o Espiritismo Umbandista vê na magia sua missão espe
cífica. O Kardecista pode ser apenas necromante; o Umbandista 
é necromante e mago. Mas últimamente recebemos notícias de 
todo o território nacional informando que também o Espiri
tismo Kardecista começa a praticar a magia: Pois “médicos do 
espaço” são evocados para fazer operações, dar receitas, passes, 
etc. Êles dão a isso o nome de “caridade”, mas é pura magia.

Portanto: em si, só a necromancia já merece o nome de 
Espiritismo e o necromante a qualificação de espirita. A magia 
é um acréscimo ulterior, mas não essencial, não modifica a na
tureza do ato especificamente espirita: a “evocação”. Todo ma
go é necromante, não vice-ver.sa. Assim também todo mago é 
espirita; não vice-versa. Todo Kardecista é necromante e espi
rita; todo Umbandista é necromante, mago e espirita. Mas nem 
.todo espirita é Umbandista, porque alguns querem ser apenas 
necromantes.

Chamamos a atenção também para a diferença entre “ma
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gia branca” (para fazer o bem: Umbanda) e a “magia negra” 
(para fazer o mal: Quimbanda). Esta terminologia é muito cor
rente nos arraiais umbandistas e corresponde mais ou menos ao 
vocabulário usado pelos historiadores das religiões. Mas para 
os moralistas católicos poderia ser. equívoca. Pois os nossos ma
nuais de Teologia Moral dão o nome de “magia branca” às 
artes dos prestidigitadores e ilusionistas e, conseqiientemente, 
declaram lícita a “magia branca”. O que os nossos moralistas 
católicos denominam de “magia negra” e condenam como coisa 
ilícita e herética coincide exatamente com o que acima cha
mamos de “necromancia” e “magia” em geral, pouco importa 
se é branca ou negra, para o bem ou para o mal. Mesmo que 
seja “para fazer o bem”, é sempre pelo meio ilícito da evocação. 
E não é permitido fazer o bem por meios intrinsecamente maus, 
ilícitos e condenados por Deus. Vale, por isso, para a necro
mancia dos Kardecistas, para a magia branca dos Umbandistas e 
para a magia negra dos Quimbandeiros o que os moralistas afir
mam acêrca da “magia negra” em geral. Depois teremós que 
retornar a êste ponto de muita importância.

Para ver com clareza as necessárias distinções, propomos 
o seguinte esquema:

Comunicações

espontâneas (as “aparições” dos católicos)

| necromancia (Kardecismo)

provocadas j j branca (Umbanda)
l magia {

negra (Quimbanda)
Baseada nestes conceitos fundamentais de Allan Kardec, a 

alta direção da Federação Espirita Brasileira (que é kardecista), 
em nota oficial publicada no Reformador (órgão oficial daquela 
entidade) de julho de 1953, declarou, textualmente, à p. 149: 
“Todo aquêle que crê nas manifestações dos Espíritos é espirita; 
ora, o umbandista nelas crê, logo o umbandista é espirita”. Na 
mesma declaração oficial lemos ainda: “Os que aceitam o fe
nômeno espirita como manifestação de “Satanás”, ou como oca
sionado somente por forças desconhecidas, êsses não são es
piritas; mas aquêles que o têm como produzido por Espíritos, 
êsses devem ser considerados como adeptos do Espiritismo, isto 
é, espiritistas, admitam ou não a reencarnação e pratiquem 
ou não rituais que nós não adotamos”. Os grifos são nossos. 
Estamos aqui diante duma declaração oficial da mais alta au
toridade do Espiritismo Kardecista no Brasil.
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Dizíamos ser necessário distinguir dois aspectos: a prática 
e a doutrina. O Espiritismo Kardecista, por exemplo, apresenta 
todo um complicado sistema doutrinário que pode ser caracte- 
rizado pelo princípio da pluralidade das existências ou reencar- 
nação. Notemos,, porém, que não existe nenhum nexo intimo e 
necessário entre a necromancia e .a doutrina da reencarnação. 
Pois, como já dissemos, pode alguém ser perfeito espirita (ne- 
cromante ou mago), sem ser reencarnacionista (o que acontece 
no Espiritismo anglo-saxão). No Brasil, no entanto, de fato, 
todos os ramos do Espiritismo aceitam a filosofia da reencar
nação. Só temos conhecimento de um único núcleo espirita (o 
“Jesus no Himalaia”, de Niterói) que é contra a teoria da plu
ralidade das existências. Todos os outros, por mais que briguem 
entre si, têm no seu programa doutrinário a doutrina da meten- 
somatose. Mas, como se vê, isso é uma questão de fato, não 
de direito, não de necessidade intrínseca. Pode por isso aconte
cer que, também no Brasil, haja “espiritas” isolados que não 
admitem a reencarnação e suas inúmeras consequências heré
ticas. Ao menos em teoria é imaginável haver pessoas que dou- 
tr.inàriamente são católicas (aceitam e professam tôdas as ver
dades da fé cristã) e que, contudo, se entregam às práticas da 
necromancia e da magia, e que, por conseguinte, são “espiritas” 
no sentido em que Allan Kardec queria que se entendesse o têrmo. 
Complica-se dêste modo a situação: Podemos ter um perfeito es
pirita que é necromante apenas; outro é necromante e mago; 
ainda outro é necromante, mago e reencarnacionista. Pode dar- 
se também o inverso: ser reencarnacionista, mas não necromante, 
nem mago. E’ o caso dos esoteristas, rosacrucianos, teósofos e 
outros ocultistas, que não faltam também no Brasil.

Feitos êstes reparos de ordem geral, podemos agora clas
sificar. as diversas e possíveis atitudes perante o Espiritismo da 
seguinte maneira:

1) Os que dirigem e organizam o Espiritismo (em qual
quer de seus ramos) ou um Centro Espirita e tomam parte ativa 
nas sessões. Sem mais esta classe deve ser considerada como 
reencarnacionista, pois consta do programa de todos êles o en
sino e a propagação da doutrina da reencarnação. Centenas e 
centenas de estatutos espiritas publicados no Diário Oficial in
dicam como primeira finalidade “propagar por todos os meios 
possíveis a doutrina espirita”. Os espiritas desta categoria são 
hereges e devem ser tratados como tais; são espiritas e hereges 
públicos.
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2) Os que se inscreveram como sócios em alguma entidade 
espirita. Os espiritas costumam controlar a fidelidade de seus 
sócios por meio de caderneta individual, carimbada cada mês. 
O sócio que, durante seis meses, deixar de cumprir, seus deve
res de sócio é excluído. Segundo os Preceitos Gerais publica
dos pela Federação Espirita Brasileira em 1953, e válidos para 
todas as sociedades espiritas do Brasil, os sócios inscritos têm 
os seguintes deveres:

a) estudar a Doutrina Espirita (que é reencarnacionista);
b) frequentar regularmente as sessões de estudo da Dou

trina (reencarnacionista);
c) pagar pontualmente suas contribuições pecuniárias.
Em face disso consta que todo sócio de mais de seis meses, 

não é apenas necromante (ou mago), mas também reencarna
cionista e herege e. por conseguinte, deve ser tratado como tal. 
— São também espiritas e hereges públicos.

3) Os que, embora não inscritos, frequentam habitualmente, 
por mais de seis meses, sessões para consultar espíritos, receber 
receitas, passes, etc. Ora, as chamadas “sessões públicas de es
tudo” são franqueadas a todos indistintamente. Tôda sessão 
desta espécie é doutrinária: nela se ensina e administra a dou
trina espirita. Portanto, quem por mais de meio ano assiste ha
bitualmente a tais sessões já não se pode considerar apenas 
necromante, mas com razão é considerado como adepto da dou
trina reencarnacionista. Logo, é herege e deve ser tratado como 
tal. — São ainda espiritas e hereges públicos.

4) Os que esporàdicamente vão às sessões para consultar 
espíritos, receber passes, receitas, etc., levados, talvez, pela ne
cessidade (doenças, tristeza, situação embaraçosa) ou a convite 
insistente de amigos, vizinhos, etc. Supondo que não vão por 
mera curiosidade, êles não são necessàrjamente reencarnacio- 
nistas; são, todavia, necromantes ou “espiritas”. Se admitem 
a reencarnação, são hereges. Se a não admitem, devem ser tra
tados como hereges? Uma encíclica do Santo Ofício (4 de agosto 
de 1856) declara: “Applicatio autem principiorum et mediorum 
pure physicorum ad res et effectus vere supernaturales, ut phy- 
sice applicentur, non est nisi deceptio omnino illicita et haere- 
ticalis” (Dez. 1653). “ . . .  Animas mortuorum evocare, responsa 
accipere, ignota ac longínqua detegere aliaque id genus super- 
stitiosa exercere ausu temerário praesumunt... In hisce omnibus 
quacumque demum utantur. arte vel illusione, cum ordinentur me
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dia physica ad effectus non naturales, reperitur deceptio omnino 
illicita et haereticalis. . . ” (Dz. 1654).

Neste documento o Santo Ofício repete, pois, duas vêzes ser 
pecado de heresia o querer aplicar meios puramente naturais com 
o fim de obter efeitos não-naturais ou preternaturais. Portanto, o 
Espiritismo como tal (ou a necromancia e magia), em sua pre
tensão de querer chamar ou evocar espíritos do além, é herético 
e impossível. Atenda-se bem ao seguinte: esta espécie de supers
tição não é condenada apenas como ilícita ou contrária à moral, 
mas como herética ou contrária à fé cristã. A própria prática 
do Espiritismo (necromancia ou magia), sem outra doutrina, 
não é apenas gravíssimo pecado, mas esta prática como tal já 
é uma heresia, isto é: um erro, está errado, não é verdade, não 
corresponde à realidade, é uma ilusão, é pura fantasia e imagi
nação. “Quae magorum praestigiis fiunt, non vera sed phan- 
tastica esse probantur”, declarava já no século XII o Decretum 
Gratiani, com tôda a sua reconhecida autoridade.

Qual seria, então, a heresia latente nestas práticas? O atento 
e exaustivo estudo dos documentos eclesiásticos sôbre as práticas 
supersticiosas e demoníacas, feito por Frei Constantino Ko s e r ,  
O .F.M . (REB 1957, pp. 54-88) revelou que, segundo êstes 
documentos, as práticas da magia propriamente dita implicam 
as seguintes heresias: 1) uma espécie de politeísmo: afirma-se 
ou supõe-se uma fôrça propriamente divina fora de Deus e que 
age independentemente de Deus na hora da “evocação”; 2) 
um dualismo de causas eficientes principais no universo; 3) ne
gação do dogma da Providência e do Govêrno Divino; 4) atri
buição à criatura da presciência do futuro livre, reservada a 
Deus; 5) suposição de que se possam produzir efeitos não- 
naturais com meios naturais. Os sete Sacramentos são sinais 
sensíveis (meios “naturais”) para produzir efeitos sobrenatu
rais, mas isso por instituição e determinação especial de Deus; 
é verdade de fé que os Sacramentos da Nova Lei são sete, nem 
mais nem menos (Dz. 844). Afirmar que além dêsses sete sinais 
ou meios naturais há outros para conseguir efeitos não-naturais 
seria sustentar a existência de outros sacramentos (ainda que 
fôssem “sacramenta diaboli”). E isso é heresia.

Portanto, também os componentes desta quarta categoria 
são verdadeiros espiritas, hereges, públicos ou ocultos, desde 
que sabem o que fazem.

5) Os que vão de quando em quando às sessões por mo
tivo de estudos ou divertimentos ou de mera curiosidade. A su
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posição é que não são reencarnacionistas, nem querem praticar 
a necromancia ou a magia. Devem ser divididos, por sua vez, 
em duas categorias:

a) Os que fazem isso sem nenhuma licença: Não são es
piritas (é a suposição), mas cometem pecado e devem ser. tra
tados como pecadores, não como hereges. No dia 27 de abril 
de 1917 foi exarado o seguinte decreto do Santo Ofício:

“Em reunião plenária dos Eminentíssimos e Reverendíssimos Car
deais, Inquisidores gerais em assuntos de fé e moral, foi proposta a se
guinte questão: Se é lícito assistir a sessões ou manifestações espiritas, 
sejam elas realizadas ou não com o auxilio de um médium, com ou 
sem hipinotismo, sejam quais forem estas sessões ou manifestações, 
mesmo que aparentemente simulem honestidade ou piedade; quer inter
rogando almas ou espíritos, ou ouvindo as suas respostas, quer assistin
do a elas com o protesto tácito ou expresso de não querer ter qualquer 
relação com espíritos malignos. — Os acima citados Eminentíssimos 
e Reverendíssimos Padres deram como resposta: Negativa em todos os 
casos. Sendo isso levado ao conhecimento do Papa Benedito XV, Sua 
Santidade, na Quinta-Feira seguinte, 26 do mesmo mês, aprovou a de
cisão dos Eminentíssimos Padres”.

A Suprema Autoridade Eclesiástica, portanto, declara ilí
cita (pecaminosa) a assistência, ainda que passiva, às sessões 
espiritas. Quem, pois, não obstante, assiste, desobedece a uma 
ordem formal, se expõe à ocasião próxima do pecado de here
sia e dá escândalo (mau exemplo). Pode haver ainda o pecado 
“communicatio in sacris”, com hereges. Pode ainda incorrer na 
suspeita de heresia.

b) Os que fazem isso devidamente autorizados. Moralistas, 
como A. V e r m e e r s c h ,  S .J ., e outros interpretam a decisão 
do Santo Ofício de tal maneira que pode ser dispensada em 
casos particulares, em favor de médicos, sociólogos, padres ou 
cientistas que vão, não por curiosidade, não apenas para ver, 
mas para estudar. Excluída, pois, tôda evocação de espíritos e 
tôda prática supersticiosa, e com a condição de que não ocorra 
perigo nenhum de perversão própria, nem de escândalo para 
outros, poderiam os Ordinários permitir a assistência. Eis, por 
exemplo, as palavras de Vermeersch, Professor de Moral da 
Universidade Gregoriana:

“Haec itaque est regula generalis (isto é: o decreto do Santo Ofí
cio). Verum non mere aspicit vir peritus et satis expertus, qui inter- 
venire velit ad fraudem detegendam et denuntiandam, ad fortunam huius- 
modi superstitionum minuendam plurimumque deceptionem tollendam. 
Quare, dummodo scandalum alienum satis removeat, id non putamus po
sitive vetitum, praesertim si Ordinarius tale consilium opportunum in- 
dicet. Et quia probabilia argumenta et recentes inventiones in eam opi-
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nionem ducunt, eas esse vires quasdam corporales nobis adhuc ignotas, 
periti viri prohibendi non sunt, quin scientificas eorum indagationem per- 
agant sine alieno scandalo et physicis corporis et mentis detrimentum. 
Verum hic de nulla spirituum evocatione sermo esse potest. Manifeste 
impium fuerit adhaerere sectis pseudoreligiosis in quas, ut supra diximus, 
spiritistae conveniunt” (De Spiritismo hodierno. — De moralitate usus 
et participatione, na sua Theologiae Moralis Principia, Responsa, Con- 
silia, Bayaert, Romae, 1924, t. III, p. 194, n. 248).

6) Os que nunca assistem às sessões, mas por quaisquer 
motivos ajudam moral ou materialmente na construção ou ma
nutenção de obras e empresas espiritas. São os fautores do Es
piritismo no Brasil. Não será exagêro dizer que a maioria das 
obras espiritas do Brasil foram construídas e estão sendo man
tidas pela contribuição destes “católicos”. Tal cooperação cons
ciente sem dúvida alguma é pecado grave. Os que assim coo
peram, não são espiritas, mas figuram entre os que ajudam a 
heresia, nos têrmos do c. 2316. ■— Podem incorrer na suspeita 
de heresia.

7) Os que assistem às sessões ou apõiam moral ou mate
rialmente o Espiritismo por ignorância. Devem ser tratados co
mo ignorantes, i. é, devem ser instruídos. — O número dêles, 
no Brasil, é legião.

8) Os que não querem praticar nem a necromancia nem a 
magia, não assistem às sessões espiritas, mas professam a dou
trina da reencarnação (com todas as suas funestas consequên
cias para a integridade da fé, cf. Frei Boaventura, A Reencar
nação. Exposição e crítica. Editora Vozes 1955, pp. 46-67). 
Êstes podem não ser espiritas, mas são hereges formais e como 
tais devem ser tratados. — São hereges públicos ou ocultos con
forme as circunstâncias concretas.

3) A Qualificação Canónica dos Espiritas

A discriminação dos espiritas, dada no número precedente, 
não coincide com a discriminação canónica. Por isso se impõe a 
necessidade de qualificar canonicamente os diversos grupos.

Tôdas as pessoas que professam qualquer modalidade de 
espiritismo ou a reencarnação, são hereges nos têrmos do c. 1325, 
§ 2, já porque negam verdades devidamente propostas como 
divino-católicas, já porque exercem superstição herética6. Tra
tando-se de adultos e púberes (acima de catorze anos), devem 
ser considerados como incursos nas penas eclesiásticas, mesmo

s) Cf. Noldin-Schmitt, De Censuris, 1940, n. 58.
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quando estão em boa fé. A razão disso é óbvia: Está em jôgo o 
bem comum. A boa fé pode salvar o indivíduo, mas para a 
Igreja, como instituição objetivamente segura da salvação eter
na de todos os homens, não é admissível a tolerância do êrro 
em pontos essenciais da doutrina e da moral. Seria uma coni
vência criminosa e condenável tolerar os espiritas dentro da 
Igreja, mesmo sob o pretêxto da boa fé.

Entretanto, pelo Direito da Igreja distinguem-se hereges 
ocultos e hereges públicos. Aplicando êstes têrmos aos espiritas 
distinguimos:

a) Os Espiritas Ocultos

São cristãos que, pecando gravemente, negam a fé a um 
ou mais dogmas propostos pela Igreja, dando assentimento às 
doutrinas espiritas ou praticando suas superstições, mas sem 
publicidade e sem aderirem abertamente ao espiritismo, isto é, 
sem que seja divulgado, embora o saibam relativamente muitas 
pessoas, “de bôca pequena”, como é frequente entre os espi
ritas que procuram esconder sua “cara”. Por muito tempo po
dem passar como bons cristãos aos olhos do cura d’almas.T São 
os da 4» categoria acima discriminada; dos reencarnacionistas 
da 8» categoria, conforme as circunstâncias, vale o mesmo.

Situação canónica dos mesmos:
1) São excomungados;
2) Não têm direito de assistir aos divinos ofícios, por ex., 

Santa Missa, bênção do Santíssimo, procissões, outras funções 
reservadas ao clero;

3) Não podem receber licitamente nenhum sacramento, a 
não ser que grave incómodo os escuse de observar a excomunhão; 
evidentemente o grave incómodo não os exime de ter as ne
cessárias disposições internas;

4) Não têm parte nas indulgências e nas orações e sufrá
gios públicos da Igreja;

5) Não podem exercer, licitamente nenhum cargo de con
fiança, como, por ex., ser administrador, exercer ofício nos tri
bunais, ser padrinho de batismo e de crisma;

6) São irregulares por crime (não podem receber ordens 
menores ou maiores). 7

V. A Situação furídica dos Espiritas 77

7) Quando inscritos no espiritismo, não podem ser considerados e 
tratados como simples ocultos; nem quando sentenciados por autoridade 
eclesiástica.
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Agrava-se esta situação, quando êles, por ex., depois de 
denunciados, admoestados juridicamente pelo Ordinário ou seu 
delegado ad hoc não se emendam; pois devem-se-lhes aplicar, 
canônicamente, as seguintes penalidades (suposto que ainda não 
se verifiquem nêles as qualidades de espiritas públicos ou no
tórios) :

1) Sejam privados de todo benefício, dignidade, pensão ou 
cargo na Igreja;

2) Sejam declarados infames;
3) Sejam depostos, quando clérigos, iterada a admoestação.
E’ evidente que depois de tal sentença o espirita se torna

notório, pelo menos notorietate iuris.

b) Os Espiritas Públicos ou Notórios

São cristãos inscritos ou, mesmo não inscritos, mas pública 
e notoriamente adeptos a uma seita espirita, conhecidos por 
grande parte do povo, ou que praticam o espiritismo de tal 
forma que o fato será divulgado ràpidamente, como em geral 
acontece, quando se trata de pessoas em posição de destaque 
sob o ponto de vista social ou religioso. São os espiritas das 1% 
2̂  e 3? categorias acima discriminadas; dos reencarnacionistas 
da 8» categoria, conforme as respectivas circunstâncias, vale o 
mesmo.

Situação canónica dos mesmos: (além de tudo que foi dito 
sob a letra a)

1) São, sem mais, infames de infâmia de direito;
2) Devem ser afastados da assistência ativa nos divinos 

ofícios, como, por ex., ajudar ou cantar nas funções sacras 
católicas;

3) Devem ser repelidos da recepção dos sacramentos; *
4) não podem receber os sacramentos; ’
5) são inábeis para qualquer ofício,* 10 etc., na Igreja; quan

do clérigos, perdem sem mais qualquer, ofício, etc., na 
Igreja e depois de admoestados em vão, devem ser de
gradados;

*) Quanto à confissão, ver adiante: os espiritas arrependidos.
*) Cf. no entanto cc. 1149, 1152.
I0) Cf. c. 145: Ofício (cargo) eclesiástico em sentido estrito é um 

múnus estàvelmente constituído, por Deus ou pela Igreja, a ser confe
rido segundo a norma dos s. cânones, que traz consigo ao menos algu
ma participação no poder eclesiástico, de ordem ou de jurisdição.
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6) não se lhes pode transmitir o direito de padroado ou, 
se o tiverem, êste se lhes extingue;

7) não podem ser, vàlidamente, padrinhos de batismo e 
crisma;

8) não podem ser admitidos, vàlidamente, ao noviciado;
9) quando religiosos sem mais são demitidos pelo próprio 

direito;
10) não podem ser admitidos, vàlidamente, em associações 

religiosas;
11) não podem votar, em eleição eclesiástica;
12) não podem receber sepultura eclesiástica, nem missa exe

quial ou de 39, 79, 309 dia e aniversário, se não tiverem 
dado sinais de arrependimento, antes da morte; e isto, 
mesmo se não foram espiritas notórios, mas pública
mente praticantes do espiritismo, pois neste caso são 
excluídos por serem pecadores públicos. Em caso de 
dúvida positiva insolúvel não se deve negar a sepultura 
eclesiástica, mas é obrigação desfazer o eventual escân
dalo por explicações oportunas. Os espiritas são real
mente mortos para a Igreja, que a respeito dêles só tem 
o desejo e a esperança da ressurreição espiritual.

c) Os Filhos dos Espiritas

Se ambos os pais são espiritas, os filhos não podem ser 
batizados na Igreja católica, salvo se preveja a morte da crian
ça antes do uso da razão, ou seja garantida, razoàvelmente, a 
educação católica; não podem receber ordens eclesiásticas, en
quanto um dos pais permanecer no espiritismo.

d) Os Colaboradores do Espiritismo

Por colaboradores do Espiritismo se entendem católicos que 
não professam a heresia espirita seja oculta seja públicamente, 
mas que, por seu proceder, dão margem a dúvidas razoáveis 
quanto a sua fidelidade à fé verdadeira (da Igreja) ou que por 
seus modos de agir favorecem a heresia espirita. Como católi
cos mal encaminhados ou mal orientados (ignorantes) são êles 
objeto de especial solicitude pastoral da Igreja, ovelhas des
garradas ou a desgarrar-se, a excluir do redil visível de Cristo. 
Contra tais católicos se levanta, no direito da Igreja, a “suspeita 
de heresia”.
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1) OS SUSPEITOS DE HERESIA (ESPIRITA) EM OERAL

Todos os cânones que falam de “suspeito de heresia”, e apli
cados ao assunto em questão, supõem um proceder que dá mo
tivo razoável de considerar e julgar exteriormente as pessoas 
como simpatizantes, coniventes ou condescendentes com o espi
ritismo, ou como francos fautores do mesmo. O c. 2316 abrange, 
de modo geral, os colaboradores suspeitos.

São suspeitos de heresia espirita os participantes em ritos 
sacros de espiritas (“batismo”, “crisma”, “casamento”, etc.) ou 
assistentes a sessões ou práticas espiritas, seja por divertimento 
ou por curiosidade ou mesmo por. motivo de estudo (se não 
tiverem licença da autoridade eclesiástica competente), discri
minados na 5* categoria, item a do parágrafo precedente. São 
suspeitos de heresia espirita os que propagam oralmente, por 
escrito, pela imprensa, pelo rádio, pela televisão o espiritismo 
(Legião da Boa Vontade, Rádio Mundial, Zarur, etc.), recomen
dam os espiritas como tais ou sua doutrina. São igualmente 
suspeitos de heresia espirita os que ajudam com dinheiro e ou
tros meios materiais as obras próprias dos espiritas, como so
ciais, escolas, ambulatórios, hospitais, creches, jardins de in
fância, bibliotecas, círculos, centros, tendas, seja na construção 
ou na manutenção, enfim, todos os que direta ou indiretamente, 
material ou moralmente favorecem o espiritismo.

Diante disso freqiientemente se levanta a objeção: Então o cató
lico não pode fazer caridade aos espiritas? Onde fica o mandamento 
de Cristo? Para responder com acerto, é preciso fazer uma distinção 
de caráter fundamental. Se um espirita (herege) se acha necessitado, 
me pede esmola, pão para comer, roupa para se vestir, devo sem dú
vida socorrê-lo e dispensar-lhe de coração a minha caridade. Se, po
rém, um espirita pede auxílio, esmola para a propaganda de espirit:s- 
mo, para escolas, asilos, hospitais, creches, orfanatos e outras institui
ções de caridade, onde sob o manto das obras de misericórdia se en
sina e propaga a doutrina espirita, não me é lícito contribuir nem ma
terial nem moralmente; pois é uma caridade horrível e cruel que ofe
rece pão envenenado. “Atendendo a que muitos procuram o Espiritis
mo em busca de remédio ou chegam à heresia através das obras so
ciais espiritas”, a CNBB propõe as seguintes “medidas a adotar: susci
tar obras sociais católicas ou de inspiração católica, que se antecipem 
a obras similares mantidas pelo Espiritismo ou que lhes contrabalan
cem a eficácia, caso tenha cabido ao Espiritismo a iniciativa; esclarecer 
os católicos sôbre as penalidades para os que contribuem, com dinheiro 
ou com trabalho, para obras heréticas”.

Para que esta suspeita não resulte em mero pesar infrutí
fero, convém lembrar, nesta altura, uma obrigação grave e im
portantíssima no combate eficaz contra a heresia espirita, que é

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


V. A Situação Jurídica dos Espiritas 81

a obrigação da denúncia: Qualquer fiel pode sempre denunciar o 
delito dum outro por zêlo de justiça, a fim de que haja reparação 
de algum escândalo ou mal. Mais: existe até a obrigação de 
denunciar sempre que alguém é constrangido ou por lei ou por 
legítimo preceito particular, ou pela própria lei natural por causa 
do perigo da fé ou da religião ou por mal público iminente. A 
denúncia deve ser feita ou por escrito e assinada pelo denun
ciante, ou oralmente ao Ordinário do lugar ou ao chanceler da 
Cúria, ou aos Vigários forâneos ou aos párocos; se fôr feita 
de viva voz, êstes devem lançá-la por escrito e logo transmiti-la 
ao Ordinário (cc. 1935, 1936). Não se entenda, porém, que 
esta obrigação cabe só aos leigos; também sacerdotes e religio
sos, mais que os simples fiéis, a ela devem atender. Não pode 
haver dúvida, em nosso caso, da obrigação por lei natural e po
sitiva de Cristo: “Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o 
entre ti e êle só. .. Se te não ouvir, toma ainda contigo uma ou 
duas pessoas... E se as não ouvir, dize-o à Igreja. E se não 
ouvir a Igreja, considera-o como um gentio e um publicano” (Mt 
18, 15-17). Nesta passagem do Evangelho temos a base das 
determinações do Direito Canónico. Deixando ser letra morta 
a palavra do Senhor, só podemos (o que comumente se faz) 
lamentar o rastejar amedrontador da heresia do Brasil, sem que 
se oponha resistência viva à perversão.11

Se, no entanto, por denúncia ou outro caminho, o proceder 
suspeito de um católico chega ao conhecimento do Ordinário 
do lugar, êste deve admoestar o suspeito, a fim de que remova a 
causa da suspeita. Se a admoestação canónica fôr infrutífera, o 
suspeito deve ser. proibido dos atos legítimos, e se fôr clérigo, 
deve ser suspenso depois de outra admoestação inútil. Com a 
imposição desta(s) penalidade(s) começa a suspeita jurídica de 
heresia. Quem depois de contraída a dita pena, dentro de seis 
meses não se emendar, deve ser considerado herege para todos 
os efeitos do Direito (c. 2315).

O assunto é da alçada do Ordinário do lugar. Tanto a ad
moestação como a punição devem partir, do Bispo (ou de seu 
delegado ad hoc), para surtir os efeitos jurídicos. A admoesta
ção, advertência, repreensão, correção feita por um pregador ou 
vigário, mesmo em público, embora talvez oportuníssima, deve 
ser. considerada apenas como dada em caráter particular, sem 
efeitos canónicos; penas infligidas sem as admoestações seriam *

” ) Cf. a praxe da Igreja na absolvição dos hereges, conforme as 
instruções da S. Penitenciaria: Faculd. quinquenais, Fórmula IV.
Ação Pastoral — 6

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


82 1. Considerações Jurídicos-Práticas

nulas. — Sem dúvida é intenção da Igreja, ao determinar êste 
proceder, induzir os pastores a “guardar o depósito”, “exortar 
segundo a sã doutrina, e refutar os que a contradizem” (1 Tim 
6, 20; Tit 1, 9). Se os pastores faltarem com êste dever, sem 
dúvida favorecem sobremaneira o êrro, deixando-o expandir-se 
livremente.

2) OS COLABORADORES DO ESPIRITISMO ATRAVÉS DO MATRIMONIO E
DA FAMÍLIA

A Igreja não deixa de dedicar especial cuidado à célula da 
qual brotam os seus futuros cidadãos. De tôda a maneira pro
cura, como deve, afastar não só a heresia mas também a sus
peita da heresia do seio da família. E’ por isso que ela proibe 
severamente o matrimónio misto, um dos males maiores que 
ameaçam a pureza da fé e favorecem a heresia.

a) O Matrimónio Misto

Como entre batizados não pode haver verdadeiro matrimo
nio que não seja sacramento, o matrimónio cristão é algo de 
verdadeira e própriamente sagrado. Dai se segue que o matri
mónio dum católico com um herege é um ato de communicatio 
in sacris (participação em rito sagrado), por sua natureza gra
vemente proibido, pois envolve o reconhecimento, pelo menos 
exterior, de uma religião falsa, por parte do católico, o que é 
sempre injurioso para com Deus. Não admira assim que a Igreja 
proiba severamente o enlace matrimonial entre católicos e here
ges, estabelecendo, no seu Direito, o impedimento chamado de 
mista religião. Realmente, como a Igreja poderia permitir, sem 
mais, tal consórcio que ofende a Deus e expõe o cristão cató
lico ao perigo próximo e necessário de perder a verdadeira fé 
e com ela a eterna salvação?

Foi largamente provado que o Espiritismo, em qualquer de 
suas formas, é heresia, e os espiritas são hereges. Por isso o 
Espiritismo num dos contraentes constitui o impedimento de mista 
religião, de maneira que é gravemente ilícito a um católico ca
sar-se com espirita, já pela proibida communicatio in sacris 
os nubentes mútuamente administram e recebem o sacramento 
do matrimónio — já pelo perigo próximo de perder a fé. Os 
curas d’almas têm a obrigação grave de impedir tais casamen
tos por todos os modos ao seu alcance. Se êles, por conseguinte, 
põem obstáculos a noivos nestas condições, dissuadindo-os, não 
fazem outra coisa senão cumprir um dever sagrado que lhes in
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cumbe por ofício. Se nessas tentativas não forem bem sucedidos, 
devem, a fim de conseguir para os noivos a necessária dispensa 
do impedimento, verificar, se existem as condições exigidas pelo 
direito canónico.

Só assim pode tornar lícita esta communicatio in sacris, 
porque desta forma fica bem claro que não há reconhecimento 
de religião falsa por parte do católico, e que a parte herética 
reconhece, ao menos neste ponto, a verdade da religião católica.1" 
Igualmente, pelas cauções exigidas, o perigo de perversão é afas
tado, ao menos juridicamente. Todavia a experiência, aliás dolo- 
rosíssima, tem mostrado que na absoluta maioria dos casos o 
matrimónio misto significa a perda da fé ou, no minimo, o in- 
diferentismo religioso para a parte católica e para os filhos; 
dizemos, no mínimo o indiferentismo religioso, que não consi
deramos como algo de tolerável, mas apenas como parada no 
caminho para a irreligiosidade ou a heresia formal. Êrro fu
nesto seria pensar que o Espiritismo é menos herético do que 
o Protestantismo; antes deve ser considerado mais perigoso por 
causa de sua traiçoeira falsidade, de sua acintosa mistura de 
práticas católicas e heréticas, e, na Umbanda, de sua pronun
ciada tendência politeística, demonolátrica e pagã sob as apa
rências de religiosidade tradicional.

As condições exigidas para a dispensa do impedimento de 
mista religião, portanto, no matrimónio entre católico e espirita, 
são:

1) Causas justas e graves.
2) Garantia (cauções) por parte do (da) espirita de afastar 

do cônjuge católico o perigo de perversão na fé, bem como a 
garantia de ambos no sentido de batizar e educar tôda a prole 
na religião católica e não permitir que se façam sessões espi
ritas na própria casa.

3) A certeza moral do cumprimento destas cauções, que 
devem ser feitas, geralmente, por escrito (c. 1061, §§ 1 e 2).

4) Dever do cônjuge católico de cuidar prudentemente da 
conversão do outro (c. 1062).

Assim torna-se evidente que a Igreja, zeladora divinamente 
constituída da salvação de tôdas as almas, não satisfaz a um 
mero formalismo, mas empenha-se de tôda a maneira para cum
prir a sua missão.

A experiência multissecular ainda lhe inspira as determina
ções do c. 1063: Se o pároco souber que os cônjuges pretendem

’2) Cf. Noldin-Schmitt, II (1141), n.° 37.
6*

V. A Situação turidica dos Espiritas 83

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


84 I. Considerações Jurídico-Práticas

realizar ou já realizaram o rito matrimonial herético (= espi
rita), êle só poderá assistir ao matrimonio religioso por motivo 
gravíssimo, excluído o escândalo e consultado o Ordinário.

Se a Igreja com tamanha repugnância permite o matrimónio 
misto como mal inevitável, é óbvio e compreensível que ela proí
ba qualquer solenidade litúrgica, e principalmente a celebração 
da Santa Missa, por ocasião do enlace. Verdade é que, para evi
tar males maiores, o Ordinário pode permitir alguma cerimónia; 
mas esta benignidade condescendente da Igreja é avaliada pelos 
espiritas como uma vitória em seu favor, e longe de favorecer a 
fé católica, tal condescendência prejudica a causa de Deus e 
das almas. Em vista disso, e da grande confusão reinante, só 
se pode advogar o rigor na observância das leis eclesiásticas.” 

Verdadeiros cooperadores da heresia do Espiritismo e, por
tanto, criminosos no sentido canónico são os católicos que se 
apresentam, seja antes ou depois da cerimónia feita perante o 
ministro católico, diante do “ministro” espirita para realizar o 
enlace matrimonial. Sem mais incorrem na excomunhão reser
vada ao Ordinário do lugar.

b) A Educação da Pro>le

Não interessa menos à Igreja garantir a educação católica 
e salvação eterna da prole do que a salvação dos pais. Com o 
mesmo rigor com que a Igreja castiga o “matrimónio” dum ca
tólico perante o ministro acatólico, ela pune o crime da perver
são herética dos filhos. Por isso:

São excomungados os que ao casar-se pactuam explícita 
ou implicitamente a educação de sua prole ou parte dela no 
Espiritismo (ou outra heresia). Pacto implícito seria a aquies
cência da parte católica aos desejos da parte acatólica, espirita, 
em educar os filhos fora da religião católica;

São excomungados os pais ou os que lhes fazem as vêzes 
como tutores, curadores, etc., que por lei mesmo civil tem o 
direito e o ofício de cuidar da educação dos filhos de família, 
como irmão maior, avós, tios ou outros que de fato tomaram 
sôbre si o encargo de educar a criança, bem como os professo
res ou diretores do estabelecimento em que foi colocado o filho 
para o fim de educação e instrução,” todos êstes, se cientemente

” ) Cânon 1102 e comentário no cap. II; cf. também Cone. Plen. 
Bras., do 285, § 3.

“ ) Cf. C o r o n a t a ,  Inst. 1. C„ IV! (1945), n.» 1880.
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entregam as crianças a espiritas para serem educados e instruí
dos no espiritismo ou “batizados” por ministros espiritas ou 
umbandistas.15

Sobre êstes pais (tutores, etc.) com toda a razão cai, além 
disso, a suspeita de heresia que reclama a intervenção do Pastor 
com as advertências e, se preciso fôr, as penas canónicas.

c) O Exemplo

E’ particularmente criminosa a colaboração de pais e pa
rentes com a heresia do Espiritismo, quando êles levam crian
ças inocentes a sessões espiritas, envenenando-lhes a alma pela 
superstição herética. Merecem êles para si a pesada maldição 
do Salvador: “O que escandalizar um dêstes pequeninos que 
crêem em mim, mais lhe valeria que lhe pendurassem ao pescoço 
uma mó de atafona e o atirassem no fundo do mar” (Mt 18, 6).

3) OUTRA COLABORAÇÃO

a) Colaboradores do espiritismo podem ser chamados e 
considerados também os editores, leitores, defensores e deten
tores ilegítimos de livros espiritas e supersticiosos. O direito 
penal do CIC pune-os com a mesma censura como aos próprios 
hereges, sem lhes deixar sequer a oportunidade da suspeita de 
heresia: todos êles sem mais (ipso facto) incorrem na exco
munhão especialmente reservada à S. Sé (c. 2318, § 1). Se 
além disso aderirem à heresia espirita, ainda acumulam sôbre si 
a excomunhão especialmente reservada conforme as circunstân
cias (espiritas ocultos ou públicos e notórios).

Embora não sejam incluídos na excomunhão supra, os edi
tores, leitores, etc., de revistas, folhetos, panfletos e cartazes 
espiritas, todavia, não deixam também êstes de pecar gravemente, 
mesmo pela simples cooperação ou leitura, porque cavam a 
ruína própria ou alheia na fé.

b) Qualquer pessoa de autoridade (pública ou não), que 
mandar temeràriamente que um espirita receba sepultura ecle
siástica, e qualquer pessoa que empregar violência (física ou 
moral) para o mesmo fim, é sem mais excomungada desde que 
o entêrro se realize. O ministro sacro (padre ou diácono) que 
espontâneamente der sepultura eclesiástica a um espirita mani
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15) Cânon 2319, § 1. E’ digno de nota que “procurantes abortum” in
correm na mesma pena: pais que, em vez de dar, tiram a vida aos 
seus filhos, vida corporal ou espiritual.
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festo (i. é, espirita da 1», 2% ou 3* categoria), fica interditado 
de entrar na igreja até ser dispensado pelo Ordinário (c. 2339).

c) Quem retirar ou retiver as Sagradas Espécies (a Santa 
Hóstia) para fins de práticas espiritísticas, macumba ou outras 
superstições,16 colabora diabolicamente com a heresia espirita e 
é suspeito de heresia, além de incorrer na excomunhão especia- 
lissimamente reservada à Santa Sé.

4) COLABORAÇÃO POR IGNORÂNCIA

Quem por ignorância assiste a sessões espiritas ou apóia 
material e moralmente o Espiritismo não peca, mas nem por 
isso deixa de ser um colaborador e fautor desta abominável 
heresia. Frente à ignorância sôbre o espiritismo se impõe o gra
víssimo dever do esclarecimento e da instrução religiosa, uma 
vez que o número dos ignorantes em matéria de religião é 
assustador entre nós; por isso a 7* categoria merece a atenção e 
a dedicação dos pastores, pois na situação atual a ignorância 
religiosa é uma das mais poderosas, senão a mais forte aliada 
do Espiritismo no Brasil.

,6) No Espiritismo de Umbanda há um verdadeiro culto ao de
mónio (exu) e cada bom terreiro tem a “casa de exu”, com estátua do 
demónio. Temos notícias de vários lugares que nos informam que, ao 
menos algumas vêzes, a sagrada hóstia é colocada aos pés do exu. 
Servem-se para isso de crianças que aparentam comungar, levando en
tão a santa hóstia ao “pai de santo” ou chefe do terreiro.
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VI

A Solicitude Pastoral para com os Espiritas

1) Os Espiritas Professos ou Praticantes

Ef  opinião bastante comum que a conversão dos espiritas en
contra dificuldades quase insuperáveis. A experiência criou 

esta opinião.1 No entanto, o problema não fará esquecer aos 
pastores que também os espiritas possuem uma alma comprada 
pelo Sangue precioso de Cristo e que não se deve desesperar 
da salvação de ninguém, enquanto vive nesta terra, como diz 
Santo Agostinho. Desta convicção brotou também o c. 1350, § 1: 
“Os Ordinários dos lugares e os párocos (vigários) considerem, 
como a êles recomendados no Senhor, os acatólicos que vi
vem em suas dioceses e paróquias”.

Por uma doutrina inteligente e sobrenatural orientada de
monstrar-se-á aos transviados a verdadeira luz do alto, apre-

1) Compreende-se psicologicamente esta dificuldade. Basta conhe
cer o mecanismo da sessão espirita. E’ certo que o estado de “transe” 
dos espiritas se identifica em sua natureza com o estado do sono hip
nótico. O encefalograma, as características psicológicas da sugestiona- 
bilidade, da memória alternante e da amnésia ao despertar, como tam
bém os estados fisiológicos (contrações e relaxamentos musculares, per- 
da de reflexos) são os mesmos, seja no transe hipnótico, seja no transe 
“espirita”. Ora, é conhecida a facilidade com que uma pessoa hipnoti
zada pode ser sugestionada. Se dizemos a esta pessoa que dois mais 
dois são sete, ela aceita a nossa doutrinação. Mesmo depois de acor
dada, se não fôr retirada a sugestão, a pessoa terá dificuldade em 
responder certo à pergunta quanto são dois mais dois. Mas quando o 
médium cai em transe (e pensemos que cada centro possui numerosos 
médiuns: conhecemos um com 300 médiuns) êje é doutrinado pelo 'Pre
sidente ou Dirigente da sessão, sob a alegação de doutrinar_ “espíritos 
atrasados” que teriam “baixado” no médium. Esta doutrinação é feita, 
muitas vêzes, de modo sistemático até que os “espíritos atrasados” fa
lem corretamente segundo a doutrina espirita. Na realidade, porém, os 
espíritos não baixam e o “espírito atrasado” é simplesmente o incons
ciente ou o subconsciente do próprio médium, que é, assim, doutrinado. 
Compreende-se, assim, que o médium só com muita dificuldade possa 
libertar-se da doutrinação recebida. O espirita é, muitas vêzes, um ver
dadeiro intoxicado e a sessão espirita um autêntico antro de intoxica
ção intelectual. Sob êste aspecto é o Espiritismo um crime contra a 
humanidade. Êste crime ainda será denunciado.
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sentada no candelabro de uma vida arraigada em Deus, des
prendida dos interesses terrenos, eivada de caridade sincera. Tal 
semente não tardará em dar frutos. O santo Cura d’Ars trans
formou assim uma paróquia decaída. O próprio príncipe das 
trevas testemunhou a vitória do Santo.

Bem a propósito vem, neste conjunto, a palavra do Santo 
Padre Pio XII dirigida em 1954 aos párocos e pregadores da 
quaresma em Roma, expressão acertada da preocupação de mui
tos que mourejam no árduo labor da salvação das almas: “Para 
quantos dos vossos paroquianos, para quantas famílias residen
tes no território da vossa paróquia é Jesus uma realidade viva? 
Quantos Lhe rezam? Quantos se alimentam d’Êle? Quantos vi
vem d’Êle? — E’ verdade que todos crêem mais ou menos em 
alguma coisa; muitíssimos foram batizados, e fizeram também 
a primeira comunhão; celebraram o matrimonio na igreja, e de
sejam, quando Deus os chamar, receber os últimos Sacramentos 
e sepultura eclesiástica.

“Mas ao lado dum grupo de católicos fervorosos, maior ou 
menor, é inegável a existência dos que não passam de simples
mente bem dispostos, de indiferentes e até de hostis. . .  Fácil
mente imaginamos o vosso íntimo tormento: como atingir a to
dos com a vossa obra apostólica, como colocar a todos em con
dição de se aproximarem das fontes da v ida?... como chegar 
a certas “zonas” espiritualmente mais abandonadas, se a nossa 
presença provocaria, não digamos hostilidade, mas espanto, na
queles mesmos que nós procuramos?

“Mas apesar destas circunstâncias, vós não deixais de ser 
pastores de cada uma das almas que vivem na vossa paróquia. 
Vós não podeis descansar tranquilos à noite, se não sois capa
zes de dizer com humildade e sinceridade de coração: “Senhor, 
fiz tudo quanto dependia de mim neste dia para salvar as almas”.

“Podeis influir sôbre cada alma até a mais arredia, a mais 
distante e a mais refratária, rezando e imolando-vos por ela. 
Podeis, especialmente, mobilizar as vossas crianças e os vossos 
doentes, para fazerem descer sôbre as almas a vós confiadas 
uma chuva de graças. Podeis sobretudo oferecer por todos ca
da manhã o Santo Sacrifício da Missa. . .  Mas na presente eco
nomia da salvação, mantém-se angustioso o problema: “Como 
hão de acreditar naquele que não ouviram? E como o ouvirão 
sem pregador? (Rom 10, 14).

“Daqui resulta naturalmente a necessidade de procurardes 
ajuda, de encontrardes colaboradores capazes de multiplicarem as
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vossas energias e possibilidades, e prontos para substituir-vos 
onde não podeis penetrar. Assim se vê ,a grande importância do 
apostolado dos leigos, que. . . pode tornar,-se poderosa fôrça 
do bem ... Será, portanto, necessário descobrir tais pessoas para 
as utilizar depois de sòlidamente formadas”.2

Neste mesmo sentido a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), no programa da Campanha Nacional contra 
a Heresia Espirita, incute: Formação doutrinária segura aos ca
tequistas, aos militantes da Ação Católica e membros de Asso
ciações Religiosas, tornando-os aptos a refutar as acusações que 
os espiritas fazem contra a Igreja (REB, 1953, 764).

Também não será fora de propósito lembrar as armas es
pirituais que a Igreja oferece no combate às hostes do inferno, 
que pelo espiritismo penetram no íntimo das almas. Por que não 
rezar o exorcismo sôbre os espiritas e suas reuniões? Não é 
apenas lícito, mas sumamente conveniente.3 Pois temos êste po
der, na Igreja! Talvez não tenhamos bastante fé nos exorcismos. 
“Estai alertas e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, qual 
leão rugidor, anda rondando e procura a quem devorar” (1 
Ped 5, 8).

Os espiritas podem também receber bênçãos invocativas 
para obter a luz da fé com a saúde do corpo. Demos estas bên
çãos poderosas, para que a bondade de Deus se possa mani
festar frente à superstição.

De todo não se devem considerar os espiritas como irmãos 
inimigos; podem e devem ser considerados antes como irmãos 
errantes e infelizes. Tal atitude, por si só, já é cativante.

2) Os Espiritas Penitentes

Quando, tocados pela graça de Deus ou movidos pela ins
trução esclarecida e caridosa dos ministros da Igreja ou de lei
gos zelosos, os espiritas tornam a procurar o verdadeiro redil 
de Cristo, os curas d’almas tenham presente a palavra do Após
tolo dos gentios: “Irmãos, se algum homem cair em algum de
lito, vós que sois espirituais, admoestai-o com espírito de man
sidão” (Gál 6, 1).

Antes de tudo o confessor deverá examinar, com prudência 
e calma os motivos que impelem o espirita penitente a procurar
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2) Cf. REB, 1954, 473 s.
3) O Exmo. Sr. Bispo de Petrópolis mandou a todos os RR. Sacer

dotes e Clérigos Exorcistas rezar o Exorcismo de Leão XIII contra 
os espiritas tôda a 1* sexta-feira do mês.
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reconciliação. Esta reserva prudente se impõe em face da in
sidiosa falsidade dos dirigentes espiritas, falsidade que vai sob 
o nome de tolerância.

Não havendo dúvida razoável a respeito da sinceridade, o 
confessor, verifique se o penitente agiu com pertinácia, se lhe 
era conhecida a pena da excomunhão ao abraçar ou praticar o 
espiritismo; pois a ignorância simples desta pena exime da mesma.

Se o penitente incorreu realmente na excomunhão, por ter 
agido com pertinácia, caindo no Espiritismo, cumpre certificar- 
se se êle deve ser tratado como espirita oculto ou público. Con
forme as diversas categorias acima indicadas, não será difícil 
averiguar a situação do penitente.

a) Os Ocultos

Se fôr espirita oculto, é preciso recorrer à S. Penitenciaria 
ou ao Ordinário plenipotenciário. Pelas faculdades quinquenais 
que a S. Sé costuma dar 4 os Ordinários do Brasil podem absol
ver quaisquer penitentes (excetuando os hereges que propagam 
de propósito a heresia entre os fiéis) de tôdas as censuras e 
penas eclesiásticas contraídas por heresia, externada sem tes
temunha ou diante de outros. Esta absolvição só pode ser dada 
sob as condições seguintes: o penitente deve, antes, denunciar 
os mestres profissionais da doutrina herética (espirita) que lhe 
foram conhecidos, como também as pessoas eclesiásticas e re
ligiosas porventura cúmplices no crime, conforme o direito (c. 
1936); e, se por causa justa tal denúncia não puder ser feita 
antes da absolvição, depois da séria promessa de fazer a de
núncia, quanto antes na melhor forma possível, e depois de 
feito em cada caso, secretamente, a abjuração da heresia, de
ve-se-lhe impor uma grave e salutar penitência, de acordo com 
a gravidade subjetiva do crime, a frequente recepção dos sa
cramentos, a obrigação de se retratar junto às pessoas que pre
senciaram a manifestação da heresia e de reparar os escândalos 
dados. O recurso é feito sob nome fictício, em geral pelo con
fessor. Pois aos penitentes faltará comumente a possibilidade, 
pelo menos moral. — Modo de proceder com um espirita oculto: 
ver no Apêndice. *)

*) Cf. B e s t e ,  Introd. in Cod., 19442, pp. 978 s.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


91VI. A Solicitude Pastoral para com os Espiritas 

b) Os Públicos

Se fôr espirita público (notoriamente adepto, inscrito), o 
caso deve ser levado ao Ordinário do lugar competente segundo 
o c. 2314, § 2, seja pelo próprio delinquente (penitente), seja 
— o mais das vêzes — mediante o confessor (naturalmente com 
autorização do penitente, se houver perigo de lesão do sigilo). 
O padre, delegado ad hoc, deverá observar tudo quanto o Di
reito Canónico e as instruções do Bispo (Prelado) prescrevem: 
receber a abjuração do espirita e impor as outras injunções, 
principalmente a separação do Espiritismo, a reparação do es
cândalo, a denúncia dos mestres profissionais espiritas e a re
cepção frequente dos sacramentos. — Modo de proceder com 
um espirita público, notoriamente adepto ou inscrito: ver no 
Apêndice.

Em casos urgentes (ocultos ou públicos quaisquer.) pode 
ser absolvido o penitente disposto, fazendo depois, êle pessoal
mente ou por intermédio do confessor, o recurso ao Bispo, den
tro de um mês e sob pena de reincidência, aguardando e acei
tando as ordens do mesmo. Caso seja moralmente impossível o 
recurso, pode o próprio confessor, absolver da censura e impor 
o que fôr de direito (c. 2254, § 3). Aplica-se o mesmo proceder 
no caso de leitura, etc., proibida dos livros espiritas; rigorosa
mente se deve exigir a destruição ou entrega de tais livros, re
vistas e jornais espiritas e o imediato cancelamento das assi
naturas.

Podem os Ordinários absolver das censuras e penas ecle
siásticas os defensores de livros de apóstatas, hereges e cismá
ticos em que se propugna a apostasia, ,a heresia ou o cisma, 
como também seus leitores ou detentores não autorizados. De
ve-se-lhes impor uma côngrua penitência salutar e a condição 
de destruir ou entregar ao Ordinário ou confessor os ditos livros, 
antes da absolvição se possível. E’ considerada “salutar” uma 
penitência que, segundo a praxe da Igr.eja, obriga sob pecado 
grave, acomodada porém à índole, cultura e situação da pessoa.

Nos casos ocultos urgentes pode o confessor (como o Or
dinário) suspender, no fôro sacramental, a obrigação de observar 
as penas da infâmia 1. c., se com tal observância o réu se de
vesse difamar, ou causasse escândalo; mas deve impor o re
curso à S. Penitenciaria ou ao Ordinário plenipotenciário; o 
recurso deve ser feito dentro de um mês, se não houver grave 
incómodo, por carta e pelo confessor, sob nome fictício. Sendo 
impossível, o confessor pode dispensar segundo a norma do c.
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2254, § 3 (c. 2290). O mesmo vale da exclusão dos atos le
gítimos e outras penas vindicativas.

Dos espiritas penitentes que permitiram a educação espi
rita dos filhos ou os fizeram batizar, educar ou instruir no Es
piritismo, deve-se exigir a reparação eficaz do mal. Se já não 
constar, de todo da invalidade do “batismo” exigir-se-lhes-á ba
tizar, ao menos condicionalmente, os filhos e sèriamente cuidem 
da educação e instrução católica dos mesmos. Além disso será 
necessário o recurso ao Ordinário (excomunhão reservada) por
que os casos em geral são públicos.

Todo êste proceder supõe que se trate de espiritas batizados. 
Em vista da tendência anticristã do Espiritismo, que tende mais 
à infidelidade (paganismo) do que à heresia, impõe-se desde 
já a necessidade de verificar qual a verdadeira situação: se 
herege ou infiel. Para os não-batizados devem-se observar as 
leis comuns do çatecumenato e as normas que a pastoral ensina, 
tendo em vista a procedência espirita.

Dada a ignorância religiosa em nosso meio, impõe-se a ne
cessidade de exigir dos espiritas penitentes um certo tempo de 
recuperação, uma espécie de catecuinenato. Do contrário será 
moralmente impossível convencer os delinquentes da gravidade do 
crime e do altíssimo valor da fé. Seria muito superficial julgar 
que assim as almas são afastadas da verdade, pois é um êrro 
funesto supor que a falta de clareza e de rigor na doutrina e na 
fé possa promover o bem das almas e sua eterna salvação.

Para garantir, a pureza da fé, é indispensável acabar com 
a monstruosidade da boa-fé dum cristão católico em face do 
Espiritismo.

3) Os Espiritas Ignorantes

Por espiritas ignorantes se entendam não só os que por 
ignorância já estão praticando o Espiritismo, mas ainda os fiéis 
que por sua ignorância religiosa correm sério perigo de cair 
nas malhas desta heresia do Brasil.

Quanto aos ignorantes, devem ser considerados, além das 
determinações canónicas sôbre a catequese e pregação (c. 1327
1348), os cânones 1349 e 1350, § 1. As santas missões popu
lares, quando devidamente preparadas, são um remédio eficacís
simo contra a ignorância, porque reavivam nas consciências as 
verdades fundamentais sôbre Deus e os novíssimos e desfazem 
assim o clima que favorece o medrar da doutrina espirita: a 
confusão religiosa. Por isso o direito canónico recomenda as 
missões cumulativamente ao cuidado dos vigários e bispos. Mas
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ainda na pregação e catequese ordinária se deverão pr.opor e 
acentuar as verdades básicas da fé e opostas aos erros espi
ritas, já que nos achamos num país em que o Espiritismo pros
pera mais do que em qualquer outro do globo: o Espiritismo, 
isto quer dizer, a sentina das superstições e da incredulidade 
modernas. Não é suficiente lamentar o incremento assustador 
desta impiedade entre os ignorantes; pois não é obra de mise
ricórdia cristã lamentar os ignorantes e, sim, ensinar os que 
erram. Por. isso se impõe o dever urgente de falar com clareza 
da impiedade do Espiritismo, como também da grave obrigação 
de abster-se da evocação dos espíritos, da consulta de médiuns, 
da natureza e dos efeitos perniciosos do Espiritismo, como 
ainda do grave e gravíssimo perigo que correm os fiéis em 
procurar ou aceitar remédios dos espiritas que, além de serem 
o mais das vêzes puro embuste, constituem sempre um verda
deiro e traçoeiro engodo.5 Na segunda parte ofereceremos ma
terial abundante para conferências e pregações sôbre o Espiri
tismo.

Frente à confusão do Espiritismo, frente às suas deletérias 
e perniciosas consequências, é preciso mostrar a beleza e o va
lor da verdadeira fé. À pusilanimidade e fraqueza humana se 
deve propor a confiança viva e profunda numa Providência 
paternal de Deus todo-poderoso. A bruma venenosa da supers
tição deve ser dissipada pela luz serena da verdade revelada.

Por isso a CNBB, atendendo à inclinação pronunciada do 
povo para uma religiosidade sensível e miraculosa propõe as 
seguintes medidas a adotar:

1) Intensificação da instrução religiosa, acentuando a pri
mazia do espiritual e interno sôbre o sensível e externo. Escla
recimentos sôbre o pecado da magia, as superstições e o sentido 
dos sacramentos.

2) Aproveitamento das devoções populares para instruir o 
povo. Proibição expressa, nas festas dos Santos explorados pelo 
Espiritismo, de tudo o que leva à superstição (distribuição ou 
venda de “respostas” de Santos; distribuição de medidas de 
imagens, conhecidas como medidas de santos).

3) Critério e moderação na venda e bênção de estátuas e 
quadros dos santos, máxime de S. Jorge, S. Cosme e S. Damião. 
Atuação junto às fábricas dêsses produtos para que se subme
tam às leis elementares da arte e do bom gôsto e às prescri
ções da Igreja.

5) Cone. Plen. Bras., decr. 136.
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4) Incremento à devoção ao Divino Espírito Santo, ao 
Senhor Bom Jesus, a Nossa Senhora, aos Anjos e às almas do 
Purgatório como antídoto ao florescimento das superstições es
piritas.

5) Farta utilização das bênçãos e demais sacramentais, 
em contraposição aos passes espiritas.

6) Divulgação ao alcance do povo da Sagrada Liturgia, 
levando o povo a rezar e a cantar mais, como nos tempos apos
tólicos.

7) Instituição regular da bênção dos enfermos.
Quanto valor não têm os nossos sacramentais, para su

plantar as inépcias de amuletos, “passes”, “despachos”, ma
cumbas e conjuros! Enquanto nos rimos sôbre o feitiço, as casas 
assombradas, o mau-olhado, o espírito encostado, etc., a crendice 
popular, sincera, porém mal orientada, procura as tendas e ma
cumbas e paga despachos caros com a consciência entrevada. 
Por que as nossas bênçãos imprecatórias, deprecatórias, reais, 
os nossos exorcismos ficam guardados nos rituais?

Temos as bênçãos da água, do mar, do sal, do pão, das 
uvas, do vinho, das casas, de nova casa, do tálamo, de um lugar, 
do navio, dos campos e vinhas, dos peregrinos (viajantes), dos 
ovos, de frutos novos, de comestíveis, de óleo, de imagens, de 
sementes, do órgão, da livraria e tipografia, da imprensa, da 
escola, da primeira pedra, da estrada de ferro, do carro, da 
ponte, da fonte, do poço, do fogo, do forno de cal, do alto 
forno, do celeiro, do moinho, do doente adulto, da mulher grá
vida, da mulher depois do parto, da criança, de criança doente, 
dos lençóis, de doentes, das alianças, da medicina, dos bis
coitos, da cerveja, de queijo e manteiga, de toucinho, das aves, 
das abelhas, de gado e bêstas de carga, de cavalos e outros 
animais, de animais doentes, de sal e aveia para os animais, 
da estrebaria, de tudo, do telégrafo, da usina elétrica, do carro 
de bombeiros, do avião; contra ratos, gafanhotos, vermes e ou
tros animais daninhos — esta, reservada ao bispo, mas provà- 
velmente jamais, presentemente, cúria alguma terá ocasião de 
dar um despacho a requerimento respectivo; — temos os diversos 
escapulários, medalhas, santinhos, etc., que o povo cristão ge
ralmente aprecia com razão; os exorcismos contra o demónio, 
uma arma poderosa, quando manejada com fé.

O uso frequente e discreto desta riqueza de bênçãos oferece 
fàcilmente ocasião para esclarecimentos e oportuníssima expli
cação. As próprias orações, compostas pela Igreja, sugerem o
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assunto. Assim empregados, os ritos dos sacramentais ajudam 
poderosamente, para criar de novo uma atmosfera sobrenatural, 
cuja falta sempre mais parece asfixiar o espírito.

A CNBB recomenda mais:
8) Reavivamento, no povo, do conceito cristão da morte e 

do significado da vida presente.
9) Divulgação, entre o povo, da proibição de evocar os 

mortos, salientando que se trata de proibição divina (Dt 18, 
10-12; 1 Par 10, 13; 4 Rs 17, 17) e eclesiástica (S. C. do 
S. Ofício, 4-8-1856 e 24-4-1917).

10) Alerta, junto aos responsáveis, sôbre o mal fisico, psí
quico e moral causado pela prática do Espiritismo, bem como 
o artigo 284 do Código Penal que proíbe fazer diagnósticos, 
receitar remédios ou fazer passes."

Na instrução dos ignorantes também não poderá faltar o 
esclarecimento sôbre as penas canónicas, principalmente a exco
munhão com tôdas as suas consequências, observada, natural
mente, a prudência pastoral que procura salvar as almas. Seria 
uma compaixão cruel deixar os fiéis na ignorância destas penas, 
porque a muitos só elas fazem perceber a enormidade do crime 
de heresia e apostasia.

No confessionário, com tôda a delicadeza e com a firmeza, 
se deverá esclarecer o penitente sôbre a gravidade de sua obri
gação em cortar tôda e qualquer relação com o Espiritismo. 
Como se trata, no Espiritismo, de uma coisa intrinsecamente má, 
qualquer negligência por parte do confessor é simplesmente cri
minosa, se não canonicamente, porém, de certo, perante Deus. 
A par disso deve ser apontada ao penitente a obrigação de 
instruir-se na fé católica, seja por estudo próprio, seja pela 
frequência do catecismo e da pregação, seja por consultas ade
quadas. * III.

“) O art. 284 do Código Penal Brasileiro proíbe: “Exercer o curan- 
deirismo: I. Prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qual
quer substância; II. usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;
III. fazendo diagnósticos. — Pena: Detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único: se o crime é praticado mediante remuneração, o agente 
fica também sujeito à multa, de uns cinco contos de réis”.

VI. A Solicitude Pastoral para com os Espiritas 95
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SEGUNDA PARTE

INSTRUÇÕES PASTORAIS

Açâo Pastoral — 7
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VII

Normas Gerais para a Nossa Atitude Pastoral 
Perante o Espiritismo

Er preciso 1) reconhecer lealmente a existência do Espiritismo 
como perigo certo e grave para a fé cristã do nosso povo. 

Não se estranhe a insistência com que relembramos um fato tão 
evidente. E’ que ainda há quem não quer ver a realidade, nem 
acreditar na verdadeira extensão da necromancia, da magia e da 
heresia nos meios católicos do Brasil. Para êles o Brasil continua 
sendo “o país mais católico do mundo”, pelo simples fato de 
que 95% dos brasileiros foram batizados na Igreja Católica. 
Deus nos guarde de pôr em dúvida a validade dêstes batismos. 
A ordem que os Apóstolos receberam de Cristo foi de batizar 
todos os povos, sim, mas “ensinando-os a observar tudo o que 
eu vos tenho mandado” (Mt 28, 20). Êste conhecimento e esta 
observância ou prática das determinações de Cristo (“tudo” !) 
são tão necessários e indispensáveis para a salvação quanto o 
batismo. “Quem crer e fôr batizado será salvo; mas quem não 
crer será condenado” (Mc 16, 16), apesar de ter sido batizado. 
Não basta a “fé infusa” para têrmos aquela virtude da fé que 
o Redentor exige de seus seguidores como imprescindível. E’ 
uma perigosa ilusão, contrária à triste realidade dos fatos con
cretos, pressupor a existência da “fé adquirida” em todo o adul
to batizado que na hora do recenseamento declara ser católico. 
Mas — permitam-nos a franqueza das palavras — é sôbre esta 
ficção que se organizou no Brasil o apostolado pastoral. Nosso 
trabalho entre as almas não é um apostolado de conquista e con
versão, mas de conservação e desenvolvimento de uma fé ad
quirida e suposta como pacificamente pré-existente naqueles que 
se dizem católicos. E’ por isso que o grosso do nosso empe
nho pastoral incide apenas sôbre aquêles que ainda cumprem 
seus deveres dominicais. O resto, os outros, os que não vêm 
ao nosso encontro, os que não se apresentam espontâneamente 
na igreja para ouvir nossas pregações e receber os sacramentos 
e que são talvez 80% do total, ou mais — não são atingidos
7 *
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nem beneficiados, dentro do sistema de apostolado organizado 
entre nós, pela ação pastoral ordinária da Igreja. Falta de pa
dres? Sem dúvida. Mas também lamentável equivoco na base 
do tipo de apostolado adotado. E’ precisamente nesta grande 
massa de católicos marginais, não mais influenciados por nos
sa atividade pastoral, na prática e na realidade abandonados e 
entregues a si e aos próprios caprichos, que o Espiritismo en
controu campo aberto e terreno desimpedido para difundir a ne- 
cromancia e semear toda sorte de heresias e superstições. E êste 
povo simples e desprevenido, sem instrução e sem critérios, mas 
com um fundo bom e religioso, com uma sêde inata pelas coi
sas transcendentais, recebe e guarda com piedosa avidez a he
resia e a superstição. Vimos com os próprios olhos nos terreiros 
de Umbanda e nos centros espiritas por nós visitados e admi
ramos a convicção, a sinceridade, a boa-fé e a piedade da maio
ria dos que assistem a êstes atos de religião supersticiosa e 
herética. E’ de ver-se o entusiasmo com que cantam e rezam, 
a paciente disposição com que tomam parte ativa nas funções 
e nos ritos. Mas ao mesmo tempo deixa-nos confrangido o 
coração a consideração de que tôda essa dedicação, todo êsse 
devotamento, todo êsse extremo é consagrado a uma prática vi
ciada pela superstição e estruturada pela heresia. Grandes pas
sos fora do caminho! Marcha forçada em direção oposta! Pois 
“não existe, debaixo do céu, um outro nome que tenha sido dado 
aos homens, mediante o qual possamos salvar-nos” (At 4, 12).

2) E  necessário conhecer as práticas e as doutrinas do Es
piritismo. Outros, embora reconheçam a extensão sempre mais 
alarmante do Espiritismo nos meios católicos, não o consideram 
contudo perigoso. Pensam que se trata de um movimento pas
sageiro, produto da moda, entre gente ignorante e, no fundo, 
inofensivo e com finalidades filantrópicas. “O espirita é espirita 
mais para ganhar remédios do que por motivos religiosos”. “Dei
xa, vai passar; são uns bobos, depois voltam”. — O analfabe
tismo, a ignorância religiosa e a falta de assistência social, mé
dica ou farmacêutica são sem dúvida fatores que favorecem a 
penetração e o florescimento do Espiritismo. Mas é perigosa ilu
são pensar que o Espiritismo vai diminuir na proporção em que 
cresce o índice de alfabetização. Não são poucos os médicos 
(sic!), os advogados e sobretudo os oficiais militares espiritas. 
E o fato de não ser caso raro encontrar praticantes da necro- 
mancia até entre membros das associações religiosas, prova que 
a mera e positiva instrução religiosa ainda não é suficiente para
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reprimir a onda espirita, e que a ignorância não é o fator prin
cipal responsável pela difusão das práticas da magia. E o cres
cente aumento do Espiritismo nos meios militares e em outros 
ambientes, onde provadamente não há falta de assistência so
cial, é argumento peremptório para demonstrar que a intensifica
ção da chamada ação social, por si só, ainda não é o remédio 
definitivo para sanar a nossa sociedade da chaga espirita. Não 
somos contra a instalação de ambulatórios e de outras obras as- 
sistenciais, como não somos contra a intensificação da instrução 
religiosa, nem contra a alfabetização. Apenas concluímos que 
não bastam êstes três fatôres para combater eficazmente o Es
piritismo e as demais seitas ocultistas que proliferam entre nós. 
A prática da necromancia e a filosofia da reencarnação (as duas 
bases do Espiritismo nacional) possuem em si e por. si elemen
tos que atraem e aliciam certas naturezas. Basta assistir a algu
mas sessões espiritas, ler jornais e revistas ou estudar as obras 
fudamentais da já ampla literatura espirita, para compreender, 
que a prática da necromancia vicia e intoxica as almas e que 
a doutrina da reencarnação, radicalmente contrária aos princípios 
da mensagem cristã, oferece aspectos e argumentos com apa
rências extraordinàriamente atraentes e simpáticas. Não acredi
tamos, por isso, nos que alegam que o Espiritismo é um movi
mento passageiro, inofensivo e próprio dos ignorantes e atrasados.

3) Temos o dever pastoral de esclarecer os fiéis sôbre as 
práticas supersticiosas e as doutrinas heréticas do Espiritismo. 
Excelentes, zelosos e por certo muito bem intencionados confra
des, mais de uma vez nos têm manifestado sua atitude de fran
co desagrado e formal desaprovação da “Campanha Nacional 
de Esclarecimento dos Católicos sôbre o Espiritismo”. Não ne
gam a existência e o mal causado por. esta heresia. Mas são de 
opinião que não devemos falar sôbre isso ao povo.1 Seria propa
ganda do Espiritismo e por isso contraproducente. O fruto proi
bido exerceu sempre uma curiosa atração. A isso respondemos: 
é certo que, nos lugares onde ainda não penetrou esta venenosa 
serpente, não há necessidade de denunciar o Espiritismo e de 
falar sôbre as práticas da evocação e as heresias da reencarna
ção. Seria tempo e esforço inutilmente perdido. Seria mesmo 
aguçar a curiosidade de ouvintes maliciosos que nunca faltam 
e nos quais se despertaria o misterioso apetite pelo fruto proi-

’) Apraz-nos recordar que a Conferência Nacional dos Bispos, no 
documento com que abrimos o presente livro, tem outro modo de falar. 
Aí se recomenda fazer "pregações frequentes sôbre a heresia espirita”.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


102 II. Instruções Pastorais

bido. Onde, porém, o Espiritismo se tornou uma inegável amea
ça para as almas — e infelizmente não são poucas tais locali
dades — não podemos permanecer calados. “Clama, ne cesses, 
quasi tuba exalta vocem tuam et adnuntia populo meo scelera 
eorum et domui Iacob peccata eorum” (Is 58, 1). Falar pode 
ser um dever; e calar pode ser pecado. Leia-se a “carta à igre
ja de Pérgamo” (Apoc 2, 12-17). Se não falarmos, outros gri
tarão. Aí estão os programas radiofónicos espiritas, os inúme
ros livros de propaganda, as revistas e os folhetos: elas se en
carregam de falar ao povo sôbre o Espiritismo, apresentando-o 
como cristão, como a última palavra da mais elevada ciência. E 
lá vão elas, as almas a nós confiadas, e de lá voltam com o 
germe da heresia, hàbilmente inoculado, enquanto nós dormía
mos . .. E deveríamos ficar calados, sob o fútil pretêxto de não 
fazer propaganda daquilo que elas já conhecem melhor do que 
nós? Ai de nós! Se um pecado cometemos foi o de não têrmos 
falado a tempo! O lôbo aí estava dissimulado em pele de ove
lha, nós o reconhecíamos como tal, as ovelhas eram apanhadas, 
entre lancinantes e desesperados balidos, o inimigo as roubava e 
dilacerava — e os pastôres o que faziam? Denunciavam o lôbo?

Tomemos um exemplo apenas: No Apêndice de A Umbanda 
no Brasil publicamos os resultados das pesquisas do IPEME en
tre os favelados do Rio. Tenham os responsáveis a caridade de 
meditar sôbre aquêles dados: Se nem 10% de tôda aquela po
pulação pratica o catolicismo em suas exigências mínimas (e 
dêstes poucos ainda 27,4% pretendem, concomitantemente, ser 
adapetos de Um banda...), então os outros 90% são “terra de 
missão” e entre êles deve trabalhar-se com métodos especifica- 
mente missionários; se 66,7% da população estudada frequenta 
terreiros, se 66,9% acredita nos “passes” do babalaô, se 62,2% 
tem fé nos “despachos”, se 75,4% dá valor aos “breves”, — 
então é evidente que esta grande massa de gente precisa de re
ceber esclarecimentos sôbre os terreiros, sôbre os babalaôs, sô
bre os despachos, os breves, os patuás, etc.; então é evidente, 
também, que os padres deverão preocupar-se com estas coisas e 
saber, com exatidão, o que é um terreiro, um pai-de-santo, um 
despacho ou um breve. Quando São Jorge (aliás Ogum) vale 
mais do que Nosso Senhor ou Nossa Senhora, está na hora de 
falar aos “católicos folclóricos” e mostrar-lhes os vícios da trans
viada devoção. Se 98,5% manda batizar seus filhos, mas ape
nas 23% os mandam ao catecismo, então precisamos pergun
tar-nos se ainda é lícito batizar os filhos daqueles 75% que
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não cuidam da educação cristã, mas que, mui provàvelmente, 
darão aos filhos uma formação umbandista, com fé no babalaô, 
nos despachos, nos breves, nas figas, na ferradura e em São 
Jorge. O pastor do Evangelho (Mt 18, 12-14; Lc 15,3-5) que 
possuía cem ovelhas e perdeu uma, deixou as 99 e foi em busca 
da desgarrada. Nós temos cem e perdemos noventa. Quando 
nos resolveremos a deixar as dez e buscar as noventas?

4) Nem sempre poderemos evitar casos de atrito. Por amor 
à paz e à caridade não permitem alguns que se fale sôbte o 
Espiritismo.2 Da nossa experiência pessoal poderíamos aduzir ca
sos verdadeiramente dolorosos de contemporização com a heresia 
e de condescendência com a superstição. Não é que se aprovem 
tais erros. Mas transigem. E’ uma tolerância criminosa. E’ a 
impunidade no terreno religioso. Debilidade de caráter e covar
dia frente aos deveres. E’ uma política de não criar casos, custe 
embora a quebra tácita de princípios cristãos. Certos meios ca
tólicos foram tomados de verdadeiro pavor perante o inimigo. 
Querem a trégua a qalquer preço, mesmo a preço de almas 
imortais. E’ uma autêntica “Legião da Boa Vontade”. Pensam 
que a bo.a-fé supre tudo. E’, na prática, o grande e único sa
cramento que reconhecem. Querem aquilo em que todos concor
dam. E’ o falso irenismo, denunciado por Pio XII. “Arrebatados 
dêsse imprudente irenismo, alguns chegam a julgar como óbices, 
para se restaurar a união fraterna, aquelas mesmas instituições 
que se baseiam nas leis e princípios promulgados pelo próprio 
Jesus Cristo, bem como quanto constitui a defesa e o sustentá
culo da integridade da fé. Se isto se abate, tudo será unificado, 
sim, mas nos escombros de uma ruína geral” (Humani Generis). 
Fingem ignorar a profecia do velho Simeão: “Pôsto está Êle para 
queda e elevação de muitos em Israel, e para alvo de contradi
ção” (Lc 2, 34). E’ certo que não devemos querer criar casos, 
nem muito menos comprá-los. Mas também não podemos evitá-los 
sempre e de todo. “Não penseis que vim trazer paz à terra; não 
vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem 
de seu pai e a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. . . ” (Mt 
10, 34-35). Cristo mesmo criou casos, os Apóstolos criaram ca
sos, os Mártires são o que são porque criaram casos. Todos 
quantos são colocados diante de nós como exemplos a imitar

!) Apesar da ordem contrária do Episcopado Nacional. Em 1955 a 
Conferência Geral do Episcopado Latino-americano tornou a insistir: 
“Nas paróquias particularmente infestadas pelo Espiritismo os sacer
dotes falem sôbre o Espiritismo aos fiéis, com caridade, mas clara
m ente...” (n. 75).
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desconheceram a política de não querer criar casos custe o que 
custar. Se por isso perdemos a amizade dos fortes, a proteção 
dos grandes, o amparo dos poderosos e a ajuda dos ricos, pa
ciência: tornaremos às catacumbas! Talvez então seremos cris
tãos mais autênticos e mais felizes!

5) E  urgente opor um dique à fácil e desimpedida pene
tração do Espiritismo nos meios católicos. Por vários motivos 
não gostamos da expressão “campanha antiespírita”. A razão 
principal é que, de fato, a campanha lançada pelo Episcopado 
Nacional não é propriamente uma ação contra o Espiritismo. E’ 
suficiente ler o texto para ver-se que se trata de uma cruzada de 
esclarecimento dos católicos sôbre as práticas perniciosas e di
vinamente proibidas dos necromantes e as doutrinas heréticas dos 
reencarnacionistas. Visa, pois, a campanha dificultar a fácil pe
netração de semelhantes práticas e doutrinas nos ambientes ca
tólicos. Mas para isso é necessário que os fiéis sejam instruídos 
sôbre a necromancia, a magia, a superstição, a reencarnação e 
a consequente impossibilidade de ser ao mesmo tempo católico 
e espirita, de maneira que todos saibam e compreendam que 
praticar o Espiritismo e aderir às suas doutrinas significa deixar, 
de ser cristão. E’ justamente neste trabalho que temos encon
trado cerrada oposição de alguns padres e religiosos. De bom 
grado lhes concederemos o direito de discordar. Alegam que 
nosso trabalho é puramente negativo. Não é verdade! Esta é uma 
acusação sem base. Nem se deram ao esforço de tomar conheci
mento do nosso método. Jamais preconizamos um processo ape
nas negativo. Basta percorrer, por exemplo, o segundo ciclo 
dos sermões que adiante oferecemos, onde apresentamos sempre 
e em primeiro lugar uma sucinta exposição positiva de um pon
to fundamental da Doutrina Cristã e só então passamos a de
monstrar que esta doutrina é negada pelo Espiritismo e que, 
por conseguinte, não se pode ser católico e espirita ao mesmo 
tempo. E’ êste o método constante. E’ fácil, acessível e eficaz. 
Dá-nos o ensejo de repetir as principais verdades de nossa san
ta fé (parte inteiramente positiva, catequética e indispensável) 
e ao mesmo tempo mostra aos ouvintes a evidentíssima e ra
dical oposição entre a doutrina espirita e o Evangelho de Cristo 
(parte negativa) e, por conseguinte, permite-nos tirar sempre de 
novo a conclusão — em que importa insistir, dada a confusão 
católico-espírita — de que é de todo impossível ser ao mesmo 
tempo católico e espirita. No Brasil todos têm ao menos a von
tade de ser católicos. Muito embora a grande maioria seja ca
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tólica apenas de nome e registo, fazem, contudo, questão cer
rada de dizer que são católicos. E’ um elemento tradicional de 
muito valor e que deve ser aproveitado. Os espiritas procuram 
contornar êste obstáculo, dando ao Espiritismo umas tintas de 
Cristianismo. Dai os nomes de Santos aos Centros Espiritas; daí 
o proclamarem sempre de novo que Espiritismo e Cristianismo 
ensinam a mesma coisa; daí o propagarem que o católico, para 
ser espirita, não precisa deixar de ser católico; daí o permitirem 
(ou até recomendarem, quando fôr o caso) que seus adeptos 
tomem parte nas nossas principais solenidades, etc. Devemos 
por isso empregar todos os meios da propaganda moderna para 
arrancar ao Espiritismo esta máscara de Cristianismo.

6) Necessidade de orientação uniforme, clara e segura, so
bre o mal intrínseco do Espiritismo e o modo de tratar seus 
adeptos. Tornamos a lembrar êste princípio, porque é de funda
mental importância. Está na declaração da Conferência Nacional 
dos Bispos. E os princípios para esta orientação já existem. 
Alguns dão a impressão de estarem constantemente esperando 
por alguma nova declaração. Não há necessidade. Podemos agir 
desde já.

7) Para a nossa atividade de esclarecimento sôbre o Espi
ritismo recomendamos as seguintes normas pastorais:

a) Nossas alocuções deverão dirigir-se sempre, diretamente 
e apenas aos católicos. Não devemos confundir o trabalho de 
conversão dos espiritas com o apostolado de esclarecimento dos 
católicos desorientados e perturbados pela propaganda espirita. 
Êste último trabalho é mais urgente e mais eficiente. Não nos 
desinteressamos pela conversão dos espiritas, mas ela é dificílima, 
porque estas pessoas foram muitas vêzes doutrinadas em estado 
de transe e estão, portanto, psiquicamente intoxicadas. Além dis
so, a mentalidade do laicismo e liberalismo moderno não tolera 
que se fale contra qualquer religião. “Tôdas são boas e nenhu
ma é detentora da verdade”, dizem. Mas, quando nos dirigimos 
diretamente apenas a católicos, não será difícil justificar nossa 
atitude. Pois temos o direito de definir o que é católico e de 
denunciar o que já não é conciliável com a fé cristã. Ninguém 
poderá razoàvelmente contestar-nos a faculdade de esclarecer os 
ouvintes quando outros semearam no meio dêles a dúvida, o êrro 
e a heresia. Assiste-nos o dever de denunciar como pecado (a 
evocação dos mortos) o que outros falsamente propagam como 
ação permitida e boa ou como obra de “caridade”.

b) Nossa atitude deverá ser de defesa, não de ataque. Esta
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norma é de grande valor psicológico. Pois verjfic.a-se que a ins
tintiva simpatia do povo vai sempre para o lado atacado. Se 
colocarmos o Espiritismo em estado de vítima e cairmos impiedo- 
s.amente sôbre êle, podemos estar certos que grande parte dos 
ouvintes começará a sentir uma espécie de indignação contra nós 
e de compaixão e simpatia pelo Espiritismo. E’ uma questão de 
sentimento, é verdade, mas não queiramos ignorar uma situação 
de fato. Por isso podemos e devemos explorar êste aspecto psi
cológico em nosso favor. Podemo-lo, porque a realidade é esta: 
o Brasil era e ainda hoje faz questão de dizer que é católico; 
ora, veio o Espiritismo, com livros, revistas, jornais, programas 
radiofónicos, conferências e com outros meios de propaganda 
e publicidade para apregoar que a Igreja Católica, com tôdas 
as suas doutrinas e práticas, é uma solene impostura. Somos 
realmente os atacados, as vítimas; o Espiritismo surgiu para 
atacar, ofender e injuriar. Por isso nossa atitude é de justa e 
legítima defesa: Defendemos a Divindade de Cristo, atacada pe
los espiritas; defendemos a Santíssima Trindade, ridicularizada 
pelos kardecistas; defendemos todo o depósito da Revelação Di
vina, injuriado pelos necromantes e magos do século vinte.

c) Na explicação das censuras e das outras penalidades, 
lancemos tôda a culpa sôbre os próprios espiritas. Por exemplo, 
a censura da excomunhão: Pode-se anunciar isso de duas ma
neiras. Ou: a Igreja excomunga a todos os espiritas; ou: os 
espiritas excluíram-se voluntàriamente da comunidade cristã e 
por isso a Igr.eja os considera de fato excluídos, isto é, exco
mungados. Por que não podem ser padrinhos? Por causa da in
tolerância da Igreja? Não! E’ porque êles mesmos, os espiritas, 
tiraram de si a condição indispensável para poderem assumir 
perante Deus o compromisso de garantir a educação católica do 
afilhado. Por que lhes negamos o enterro eclesiástico? Porque 
somos intolerantes? Não! E’ porque respeitamos a decisão livre 
e não revogada do falecido espirita de ficar fora da Igreja. 
Intolerância e desrespeito seria se, depois da morte, contra a 
manifesta vontade do vivo, lhe déssemos entêrro católico.

d) Permanecer firmes na fiel execução das determinações 
do Episcopado. “Os espiritas devem ser tratados como verda
deiros hereges”. Aí está tudo. O dever dos Bispos está cumpri
do. O poder legislativo falou claro. Toca agora ao executivo 
agir. E o executivo somos nós, padres do clero secular e regular, 
todos quantos trabalham na cura das almas. Mas numa execução 
uniforme, decidida e firme, sem transação e sem contemporização.
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VIII

Curso de Orientação sôbre as Seitas 
Espiritualistas

f f l i andarnos que em todos os Seminários se preparem os alu- 
|* |  nos, nas aulas de Teologia e Apologética, para o combate 

contra o Espiritismo e demais erros”. Assim determina o n. 1194 
da Pastoral Coletiva, citado pelo documento da CNBB. Um 
pouco adiante os Bispos prescrevem “cursos intensivos sôbre 
Espiritismo nos Seminários Maiores, enquanto durar a ameaça 
espirita”. O mesmo documento recomenda “formação doutriná
ria segura aos catequistas, aos militantes da A.C. e membros de 
Associações Religiosas, tornando-os aptos a refutar as acusa
ções que os acatólicos fazem contra a Igreja”.

A Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, reu
nida no Rio de Janeiro em 1955, no Título VII, n. 73 de suas 
Conclusões, “encarece com particular, interêsse que: a) nos Se
minários Maiores e nos Institutos Teológicos dos Religiosos se 
estabeleçam cursos sôbre as heresias atualmente disseminadas 
nas respectivas regiões; b) sejam também devidamente instruí
dos os catequistas leigos, formando-os com um profundo sen
timento de defesa e propagação da fé católica entre seus irmãos”.

Também estas determinações devem ser, executadas. E não é 
tão difícil dar os cursos prescritos. Não é necessário que cada 
dirigente do curso se torne “especialista” na matéria. A Editora 
Vozes está lançando uma ampla série de estudos e cadernos na 
coleção “Vozes em Defesa da Fé”. O material aí acumulado nos 
oferece dados e informações mais do que suficientes. Sem falar
mos agora do grupo das seitas protestantes, que serão tratadas 
em estudo especial, tentaremos traçar aqui o roteiro geral para 
um curso sôbre as assim chamadas “seitas espiritualistas”.

Daremos primeiramente um pequeno esclarecimento sôbre a 
noção de “seitas espiritualistas”. Podemos dividir todo o atual 
movimento heterodoxo brasileiro em dois grandes campos: 1) 
o grupo que gira fanàticamente em tôrno da Bíblia, considerada 
por êles como fonte única e norma direta, imediata e exclusiva
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da Revelação Divina: são as seitas protestantes; 2) o grupo 
que cita a Bíblia apenas para apresentar uma fachada cristã, 
mas não a considera como obra divinamente inspirada: êles 
mesmos fazem questão de chamar-se “espiritualistas”. Dizem-se 
também liberais e tolerantes; e proclamam que “tôdas as re
ligiões são boas e iguais perante Deus”. Permitem que seus 
adeptos continuem ao mesmo tempo “católicos”. São os gran
des propagandistas do indiferentismo e do liberalismo religioso, 
com tendências claras para uma total paganização do Cristia
nismo. Gostam de explorar, e mistificar as “forças ocultas do 
homem e da natureza” (pelo que são conhecidos também como 
“ocultistas) e favorecem o curandeirismo, sob vários aspectos. 
Todos êles (menos os maçons) aceitam oficialmente a filosofia 
da pluralidade das existências (ou a reencarnação) e a absoluta 
maioria dêles é monista ou panteísta. Mas há também diferenças 
entre êles. De acordo com suas tendências fundamentais, pode
mos distinguir, no Brasil, três grupos principais: 1) o grupo 
espirita, 2) o grupo esoterista, 3) o grupo maçon. Cada agru
pamento, por sua vez, apresenta grande variedade de divisões e 
subdivisões.

Eis aí um esquema geral das seitas espiritualistas no Brasil:
I. Espiritismo: dividido em três grandes campos independentes:

1) Kardecista: subdividido nas seguintes tendências:
a) Kardecista ortodoxa ou pura
b) rusteinista (de J. B. Roustaing)
c) ubaldista (de Pietro Ubaldi)
d) paganizante (bastante forte)
e) tendências diversas (conforme o “espirito guia” : 

Emanuel, Ramatis.. . )
2) Umbandista: subdividido nas seguintes tendências:

a) africanista
b) cristã
c) kardecista
d) esoterista
e) são-ciprianista (magia negra, “Quimbanda”)
f) diversas (maçónica, rosacruciana, ocultista. . . )

3) Racionalista (do Centro do Redentor, com filiais por
tôda parte)

II. Esoterismo: dividido nas seguintes organizações:
1) Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento
2) Rosacrucianismo: subdividido em 5 grupos:

a) AMORC (Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis)
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b) Fraternidade Rosacruz (de Max Heindel)
c) FRC (Fraternitas Rosae Crucis)
d) FRA (Fraternitas Rosacruciana Antiqua)
e) Igreja Expectante

3) Teosofia subdividida em três associações distintas:
a) Sociedade Teosófica no Brasil
b) Sociedade Teosófica Brasileira
c) Antroposofi.a

4) Grupos afins: Ioguismo, Legião da Boa Vontade (“Re
ligião do Novo Mandamento”), Ordem Mística Es
piritualista Agla-Avid, Ordem dos Iluminados, Ordem 
Esotérica do Mentalismo, Ação Cristã Evolucionista, 
Energismo, Logosofia, Neopitagorismo. ..

III. Maçonaria.
Tentemos agora o roteiro de um curso de orientação e 

esclarecimento dos católicos sobre estas seitas. Daremos apenas 
o titulo de cada aula ou conferência e os principais pontos a 
serem desenvolvidos. Entre parênteses indicamos o lugar onde 
poderá ser encontrado fàcilmente o assunto sugerido. Cada con
ferência oferece matéria para uma hora ao menos:

1) Introdução Geral: a) finalidades das conferências; b) 
conspecto geral das seitas espiritualistas; c) esquema do curso. 
(Fonte: Introdução ao livro O Espiritismo no Brasil; o cons
pecto fornecido nas linhas anteriores; e o presente esquema).

2) O Espiritismo no Brasil: a) informações históricas so
bre o nosso movimento espirita; b) divisões no Espiritismo na
cional; c) dados estatísticos. (Fonte: cap. 1, art. 1, 2, 3 e 5 de 
O Espiritismo no Brasil).

3) Causas da Difusão do Espiritismo no Brasil. (Fonte: 
No cap. 1, art. 4 de O Espiritismo no Brasil indicamos 38 causas).

4) Percalços na Verificação do Fato Maravilhoso: a) men
tiras e boatos; b) a fraude dos malandros; c) as falsas recor
dações; d) as impressões subjetivas; e) as ilusões. (Fonte: cap. 
2, art. 2, 3, 4, 5 e 6 de O Esp. no Brasil).

5) Fatores Naturais para a Explicação do Fato Maravilhoso: 
a) as alucinações; b) a mitomania dos histéricos; c) os auto
matismos psíquicos; d) as personificações; e) o transe; f) as 
curas “maravilhosas”. (Fonte: cap. 2, art. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 
13 de O Esp. no Brasil).

6) A Sugestão e o Reflexo Condicionado: a) a natureza da 
sugestão; b) o reflexo condicionado em ação; c) aplicações. 
(Fonte: cap. 3 de O Esp. no Brasil).
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7) A Percepção Extra-Sensorial no Homem: a) observações 
preliminares; b) a realidade das percepções psi-gama; c) o com
portamento paranormal. (Fonte: cap. 4, art. 1, 2 e 3 de O Esp. 
no Brasil).

8) Práticas Adivinhatórias: a) a manifestação das percep
ções extra-sensoriais; b) a radiestesia; c) a telepatia trucada;
d) a inconveniência das práticas divinatórias. (Fonte: cap. 4, 
art. 5, 6, 7 e 8 de O Esp. no Brasil).

9) Prudência na Afirmação do Fato Milagroso: a) as exi
gências do Papa Bento XIV; b) os processos em Lourdes; c) 
as normas do Direito Canónico. (Fonte: cap. 5, art. 1, 2 e 3 
de O Esp. no Brasil).

10) O Fenômeno Espirita e o Milagre Cristão: a) o mila
gre; b) diferenças entre o milagre cristão e os fenômenos espi
ritas; c) o que é o fenômeno espirita; d) a “evocação”. (Fonte: 
cap. 6, art. 1, 2, 3 e 4 de O Esp. no Brasil).

11) O Determinismo dos Fenômenos Espiritas. (Fonte: 
cap. 6, art. 5 e 6 de O Espiritismo no Brasil).

12) Regras Gerais para o Estudo dos Fenômenos Espiri
tas: a) a posição oficial da Igreja; b) condições reclamadas 
pela ciência; c) roteiro geral. (Fonte: cap. 6, art. 8, 9 e 10 de 
O Espiritismo no Brasil).

13) Os Fenômenos de Efeitos Físicos: a) incertezas acêr.ca 
dos fenômenos psi-kapa; b) existência duvidosa dos outros; c) 
o problema das casas assombradas. (Fonte: cap. 4, art. 9 e cap. 
6, art. 1 e 2 de O Esp. no Brasil).

14) O Magnetismo Animal e os Fluidos: a) o mesmerismo; 
b) o fluidismo espirita; c) o fluidismo curandeirista; d) o curan- 
deirismo fluidista em ação. (Fonte: cap. 7 de O Espiritismo no 
Brasil).

15) O Fenômeno da Psicografia: a) as mesas falantes; b) 
a crítica de Kardec; c) a psicografia; d) análise psicológica de 
uma mensagem psicografada. (Fonte: cap. 8, art. 1, 2, 3 e 4 
de O Esp. no Brasil; ou o caderno N9 4 das “Vozes em Defesa 
da Fé”).

16) O Fenômeno Chico Xavier: a) dados sôbre Chico Xa
vier; b) o sobrinho de Chico; c) análise de uma obra psicogra
fada por Chico. (Fonte: cap. 8, art. 5, 6 e 7 de O Espiritismo 
no Brasil; ou a segunda parte do caderno N9 4 das “Vozes em 
Defesa da Fé”).

17) A Atuação do Demónio no Espiritismo: a) colocação 
do problema; b) diretrizes da Igreja; c) a impossibilidade de
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uma atuação provocada; d) a atuação direta imperceptível. (Fon
te: cap. 10, art. 1, 2, 3, 4 e 5 de O Esp. no Brasil).

18) A Proibição da Evocação dos Mortos: a) o manda
mento de Deus; b) a ordem da Igreja; c) a voz dos médicos. 
(Fonte: caderno N9 6 das “Vozes em Defesa da Fé”).

19) A Credibilidade dos Instrumentos da Ter.ceira Revela
ção: a) a credibilidade dos médiuns; b) a dos espíritos que se 
comunicam. (Fonte: cap. 11, art. 1, 2 e 3 de O Esp. no Brasil).

20) A Credibilidade da Codificação: ,a) o codificador; b) 
os critérios de seleção; c) as fontes humanas da codificação. 
(Fonte: cap. 11, art. 4 e 5 de O Esp. no Brasil).

21) A Teodicéia Espirita: a) o conceito de Deus no Espi
ritismo; b) a Ssma. Trindade; c) o Criador,. (Fonte: cap. 12, 
art. 1, 2 e 3 de O Esp. no Brasil).

22) A Antropologia da Terceira Revelação: a) o evolucio- 
nismo espirita; b) o poligenismo espirita; c) a composição do 
homem. (Fonte: cap. 12, art. 4, 5 e 6 de O Espiritismo no Brasil).

23) A Visão Espirita do Cristianismo: a) as fontes do 
Cristianismo segundo os espiritas; b) o desenvolvimento histó
rico do Cristianismo visto por êles. (Fonte: cap. 13 de O Es
piritismo no Brasil).

24) A Cristologia do Espiritismo: a) a natureza de Jesus; 
b) a soteriologia espirita; c) a mariologia dêles. (Fonte: cap. 
14 de O Esp. no Brasil).

25) A Situação Canónica dos Espiritas: a) a decisão do 
Episcopado Brasileiro; b) as determinações do Direito Canó
nico. (Fonte: primeira parte dêste livro).

26) O Reencarnacionismo no Brasil: a) as várias corren
tes reencarnacionistas; b) os argumentos a favor; c) o argu
mento crjstão. (Fonte: introdução, cap. 1 e 4 de A Reencarnação).

27) A Teoria da Pluralidade das Existências: a) o argu
mento histórico; b) os fatos psíquicos (Bridey Murphy); c) o 
argumento filosófico. (Fonte: cap. 3, 6, 7 e 8 de A Reencarnação).

28) Causas Remotas do Espiritismo de Umbanda: a) os 
elementos de origem africana; b) os elementos de origem ame
ríndia; c) a bruxaria européia. (Fonte: cap. 1 de A Umbanda 
no Brasil).

29) Aspectos Gerais da Umbanda: a) a confusão na Um
banda; b) pululam os terreiros; c) as pesquisas do IPEME;
d) ensaios de confederações. (Fonte: cap. 2 e apêndice 1 de 
A Umbanda no Brasil).
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30) A Doutrina dos Umbandistas: a) as tendências princi
pais; b) a teodicéia do babalaô; c) o reencarnacionismo um- 
bandista; d) sacramentos e moral (Fonte: cap. 4 de A Um
banda no Brasil).

31) Organização e Funcionamento do Terreir.o: a) os ele
mentos materiais; b) a hierarquia umbandista; c) as sessões 
no terreiro; d) os pontos cantados e riscados. (Fonte: cap. 5 
de A Umbanda no Brasil).

32) Politeísmo e Idolatria com Fachada Católica: a) con
fusão católico-umbandista; b) Orixás de Umbanda e Santos Ca
tólicos; c) razão histórica da confusão; d) fachada católica para 
propaganda (Fonte: cap. 7 de A Umbanda no Brasil).

33) A Demonolatria nos Terreiros de Umbanda: a) o culto 
aos exus; b) a lista macabra dos exus; c) como fazem os des
pachos; d) os sacrifícios ou as obrigações. (Fonte: cap. 8 e 
art. 1 do cap. 6 de A Umbanda no Brasil).

34) A Crítica do Feitiço do Babalaô: a) o grave problema 
dos feitiços e despachos; b) a natureza do feitiço; c) a eficácia 
do despacho; d) o malefício evocativo. (Fonte: cap. 9 de A 
Umbanda no Brasil).

35) A Medicina Mágica dos Terreiros: a) como explicam 
as doenças; b) a terapêutica umbandista; c) o crime do curan- 
deirismo. (Fonte: cap. 10 de A Umbanda no Brasil).

36) Crimes, Imoralidades, Loucura e Explorações: a) os cri
mes nos terreiros; b) a Umbanda facilita atos imorais; c) o 
perigo da loucura; d) a caça ao dinheiro. (Fonte: cap. 11 de 
A Umbanda no Brasil).

37) Normas para uma Posição Católica Perante a Umbanda. 
(Fonte: no cap. 13 de A Umbanda no Brasil está um elenco 
de doze normas).

38) As Adivinhações Supersticiosas: a) quiromancia; b) a 
grafologia divinitória; c) a cartomancia; d) exploração e mis
tificação. (Fonte: primeira parte do caderno N9 35 das “Vozes 
em Defesa da Fé”).

39) A Superstição da Astrologia: a) sumária exposição; 
b) a realidade e a extensão das influências astrais; c) outras 
considerações críticas; d) atitude da Igreja. (Fonte: segunda 
par.te do caderno N9 35 das “Vozes em Defesa da Fé”).

40) Nossas Superstições: a) o conceito; b) orações su
persticiosas; c) talismãs e amuletos; d) breves e patuás; e) ine
ficácia dos feitiços. (Fonte: os cinco primeiros artigos do ca
derno N9 34 das “Vozes em Defesa da Fé”).
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41) O Curandeirismo: a) explicação supersticiosa das doen
ças; b) abusões medicinais; c) posição perante o curandeirismo. 
(Fonte: os artigos 6, 7 e 8 do caderno N9 34 das “Vozes em 
Defesa da Fé”).

42) O Cír.culo Esotérico da Comunhão do Pensamento: a) 
exposição; b) crítica. (Fonte: caderno N9 9 das “Vozes em 
Defesa da Fé”).

43) O Rosacrucianismo: a) origens históricas; b) as vá
rias correntes rosacrucianas no Brasil; c) considerações críti
cas. (Fonte: caderno N9 10 das “Vozes em Defesa da Fé”).

44) As Sociedades Teosóficas: a) organizações; b) dou
trinas; c) crítica. (Fonte: caderno N9 11 das “Vozes em De
fesa da Fé”).

45) Dados Gerais sobre a Maçonaria no Brasil: a) escorço 
histórico; b) presença atual; c) leis e organização. (Fonte: cap. 
1. art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de A Maçonaria no Brasil).

46) O Maçon: a) a propaganda; b) os compromissos; c) 
os deveres. (Fonte: cap. 2 de A Maçonaria no Brasil).

47) A Teodicéia Maçónica: a) os princípios doutrinários 
da Maçonaria; b) o Grande Arquiteto do Universo. (Fonte: 
cap. 5 e 6 de A Maçonaria no Brasil).

48) O Liberalismo Religioso da Maçonaria: a) o livre pen
samento; b) a autonomia da razão; c) a liberdade de culto; d) 
a liber.dade de consciência. (Fonte: cap. 7, art. 1, 2, 3 e 4 de 
A Maçonaria no Brasil).

49) O Laicismo Maçónico: a) o indiferentismo religioso; 
b) o Estado neutro; c) o ensino leigo; d) a moral independente;
e) a religião natural. (Fonte: cap. 7, art. 5, 6, 7, 8 e 9 de A 
Maçonaria no Brasil).

50) A Tolerância Maçónica: a) para com a Igreja Cató
lica; b) entre êles. (Fonte: cap. 8 e 9 de A Maçonaria no Brasil).

51) O Maçon Perante a Igreja Católica: a) as razões da 
condenação; b) a condenação; c) a possibilidade de reconcilia
ção. (Fonte: cap. 11 de A Maçonaria no Brasil).

Eis aí uma mera proposta de .um possível Curso sôbre as 
seitas espiritualistas. Como se vê, são assuntos interessantes, 
atuais e muito úteis para podermos compreender a grande massa 
de gente influenciada e desorientada pela propaganda destas 
seitas. E, sobretudo, para podermos orientar os fiéis em suas 
dúvidas. Mas nos programas dos nossos Seminários Maiores 
(nos quais há lugar para o Arianismo, o Pelagianismo, o Mono- 
fisitismo. . . )  dificilmente se deixará o tempo suficiente para
Ação Pastoral — 8
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êste curso. Seria necessário um ano inteiro, com, pelo menos, 
uma aula semanal. As determinações da parte das altas Autori
dades Eclesiásticas, prescrevendo êste Curso, já foram lembra
das. E’ só executar. E não é difícil. Experimentem. Note-se, 
todavia, que neste projeto não estão incluídas as seitas protes
tantes.

O mesmo Curso poderá ser dado a grupos de fiéis: aos 
catequistas, militantes da A. C. e aos membros das Associações 
Religiosas, segundo o desejo do Episcopado Nacional e da Con
ferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Também nas 
Faculdades Católicas e até nos Colégios seria r.elativamente fácil. 
Tivéssemos tempo, organizaríamos um curso por correspondên
cia, com estas 50 ou mais lições. De todos os modos e formas 
devemos, como diz o documento da CNBB, “levar todos os ca
tólicos à informação segura e insofismável de que é impossível 
ser, ao mesmo tempo, católico e espirita”.

Mas poderíamos fazer também cursos menores, para o povo 
em geral, com a duração de uma semana. Já fizemos numerosas 
Semanas de Esclarecimento dos Católicos sôbre o Espiritismo em 
particular ou o Espiritualismo em geral. Ao todo já falamos até 
agora (1960) mais de mil horas sôbre o assunto.

Apenas a título de exemplo, para recordar o que se pode 
fazer neste terreno, mostraremos o programa executado em Pôrto 
Alegre, em 1959, numa Semana de Esclarecimento sôbre as 
seitas espiritualistas em geral.

Inicialmente a Cúria Metropolitana mandou imprimir e dis
tribuir 80.000 exemplares de um boletim de propaganda, com 
os seguintes dizeres:

As Seitas Espiritualistas e os Católicos
Palestras e Experiências por Frei Boaventura

Esclarecimento dos católicos sôbre seitas espiritualistas: Umbanda, Eso
terismo, Espiritismo Kardecista, Reencarnação, Rosa-Cruz, Teosofia, 
Maçonaria, Astrologia, etc.

Os esclarecimentos serão acompanhados de experiências: Mesa dançante, 
tiptologia, "passes”, sematologia, “magnetismo”, psicografia, reflexos 
condicionados, percepções extra-sensoriais, ilusões, alucinações, in
terpretações delirantes, etc.

Local: Praça da Prefeitura.
Horário: 20 horas.
Dia 27 de setembro, domingo: Conferência de abertura. Plano. Espiritismo. 
Dia 28, 29, 30 de setembro e 1’, 2, 3 de outubro: Conferências e expe

riências.
Dia 4 de outubro, domingo: Encerramento. Profissão de fé. Compromisso.
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As palestras e experiências serão irradiadas pela Rádio Difusora 
cm cadeia com mais dez emissoras do interior do Estado.

E’ escusado lembrar que foram aproveitados todos os ou
tros meios de propaganda, como avisos nas igrejas, colégios e 
escolas, comunicados nos programas radiofónicos, lembretes nos 
jornais, etc. Pois a finalidade da Semana era atingir o maior 
número possivel de católicos em geral. Os próprios espiritas, 
principalmente os umbandistas que são bem numerosos por lá, 
antes mesmo do início da Semana, começaram a reagir forte
mente, com vivíssima contrapropaganda. Tudo isso aumentou 
a expectativa. Durante três dias antes do início da Semana fi
zemos conferências acompanhadas de experiências (mesa dan
çante, etc.) nos principais colégios da cidade, atingindo entre 
8 a 10 mil colegiais, Estes, por. sua vez, depois do que viram, 
se transformaram em excelentes veículos de publicidade. No 
domingo de manhã deu-se um último aviso em tôdas as missas 
da capital. Os grandes jornais apareceram com reportagens e 
entrevistas, definindo mais uma vez a finalidade da Semana. 
Neste ambiente iniciamos as conferências, tôdas as noites, hora 
e meia, exatamente. A irradiação foi boa. Dez estações locais 
do interior entraram em cadeia. Desenvolvemos o seguinte pro
grama :

Dia 27-9, domingo: Tornamos a insistir na finalidade da 
Semana (esclarecer os católicos confundidos e desorientados pela 
desleal propaganda das seitas espiritualistas); fizemos a expo
sição do plano a seguir; iniciamos com a exposição da Doutrina 
Kardecista.

Dia 28-9: Iniciamos com a parte experimental: Mesa dan
çante (fenômeno fundamental do Espiritismo moderno), fize
mos dançar uma mesa, obedecendo a tôdas as prescrições de 
Allan Kardec; fizêmo-la também responder, mediante pancadas, 
a algumas perguntas. Na segunda parte falamos sôbre a Um
banda, mostrando também os principais objetos em uso nos 
terreiros, inclusive uma estátua do exu (demónio) que, no fim, 
foi arremessada ao chão, quebrando em mil pedaços.

Dia 29-9: Na parte experimental (meia hora) falamos sô
bre as sugestões diretas, para explicar certas curas do Espiri
tismo e fizemos as correspondentes experiências (reflexos con
dicionados). Na parte doutrinária (uma hora) falamos sôbre o 
Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, com algumas 
referências ao Ioguismo, ao Rosacrucianismo e à Teosofia. Du
rante a conferência houve pequeno incidente com um esote- 
rista.
8 *
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Dia 30-9: Na parte experimental focalizamos os fenômenos 
que obedecem à sugestão indireta (magnetismo, fluidos, “es
píritos”) com as respectivas experiências. A parte doutrinária 
foi dedicada ao problema da reencarnação, que é doutrina fun
damental de todos os nossos espiritualistas (menos os maçons).

Dia 1-10: Na parte experimental foi explicada a “sinali
zação”, com experiências correspondentes, par^ esclarecer os 
eventuais efeitos do “feitiço” e os vários modos de “incorpora
ção”. Depois falamos uma hora sôbre a Maçonaria.

Dia 2-10: Iniciamos com esclarecimentos sôbre os fenôme
nos “de efeitos físicos” (telequinesia e ectoplasmia), a posição 
duvidosa dêstes fenômenos diante da ciência e a facilidade com 
que podem ser trucados. Produzimos então, mediante truques, 
o fenômeno da “escrita direta” (em ardósias) e da levitação 
da mesa, que, com grande admiração de todos, se levantou nos 
quatro pés até 50 cm, pairando no ar. Ninguém descobriu o 
truque, nem mesmo os repórteres que estavam ao lado. Na parte 
doutrinária falamos sôbre as mil formas de superstições, fazendo 
com que o povo risse de si mesmo.

Dia 3-10: Começamos dando orientação sôbre a psicogra- 
fia e a percepção extra-sensorial, com as respectivas demons
trações. Depois focalizamos a posição da Igreja perante os mo
vimentos espiritualistas, deixando claro que todos os espiritas, 
umbandistas, esoteristas, teósofos, rosacrucianos e maçons se 
colocaram a si mesmo fora da Igreja e como tais serão consi
derados e tratados.

Dia 4-10: Encerramento. A praça absolutamente cheia. Já 
no dia 29-9 o Sr. Arcebispo havia publicado o seguinte aviso: 

“No próximo domingo, 4 de outubro, às 20 horas, deverá encerrar-se 
a campanha de esclarecimentos que vem promovendo o Sr. Pe. Frei 
Boaventura sôbre erros modernos, com a solenidade da renovação dos 
compromissos do batismo e de fidelidade à fé, à Igreja e a Deus. O 
lugar da concentração será a Praça da Prefeitura. Ficam suspensas, 
por isso, no dia 4 de outubro, entre as 19 e 22 horas, nas igrejas, ca
pelas e salões paroquiais e colegiais, tôdas as funções religiosas e festas, 
como santas missas, novenas, conferências, diversões populares, etc., 
para que o povo católico possa comparecer à Praça da Prefeitura e 
participar do ato solene de reafirmação pública do propósito de viver 
segundo as normas e as luzes da fé, da esperança e do amor cristão”.

Assim foi feito. O Exmo. Sr. Arcebispo celebrou a santa 
missa na Praça. Foi depois explicado o texto da profissão de 
fé e do compromisso de fidelidade. E todo o povo rezou com 
entusiasmo e amor. Encer.rou-se assim a Semana. Nos mesmos 
dias aproveitamos os jornais para dar esclarecimento em forma
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de artigos e entrevistas. Também folhetos, cadernos e livros so
bre as seitas espiritualistas estavam à disposição.

Efeitos? Recordemos mais uma vez que a finalidade prin
cipal era esclarecer os católicos. Se a ignorância é o nosso gran
de mal, então a instrução, a orientação e o esclarecimento deve 
ser o grande remédio. Êste e apenas êste era o efeito visado. 
Mas houve também numerosas e sinceras conversões. Quanto ao 
efeito principal, o de esclarecimento, o Exmo. Sr. Arcebispo de
clarou dias depois, em entrevista ao Diário de Notícias:

“Segundo notícias que vêm chegando, o interesse pelas conferências 
do Pe. Frei Boaventura, tanto nesta Capital como no interior do Estado, 
foi extraordinário e a sintonia dos rádios, para suas palestras, quase 
absoluta. A campanha de esclarecimentos do Sr. Pe. Frei Boaventura 
tinha o objetivo de mostrar que os fenômenos estranhos ou surpreen
dentes que o Espiritismo e outras seitas espiritualistas apresentam co
mo efeito da presença e da ação de espíritos ou almas desencarnadas 
na penumbra de suas sessões, não passam de fatos inteiramente na
turais e explicáveis, nada têm de misterioso e se podem repetir fàcil- 
mente em plena luz do dia, à luz dos refletores e em praça pública, 
diante de quaisquer auditórios, de crentes e de céticos. Esta finalidade 
foi plenamente atingida. Quem tem um pouco de serenidade pôde-se 
convencer, pelo que viu e ouviu, de que falta ao Espiritismo qualquer 
fundamento racional”.

Um mês depois informa-nos o Exmo. Sr. Bispo Auxiliar: 
“Ainda se ouvem os ecos da maravilhosa semana. Os frutos são 
realmente consoladores. As pessoas atingidas ultrapassaram os 
cálculos mais otimistas. E’ o que afirmam os padres que traba
lham nos bairros”. E mais duas semanas depois escreve-nos o 
Exmo. Sr. Arcebispo: “As conferências sobre o Espiritismo e 
erros modernos tiveram em todo o Estado uma sintonia e pe
netração realmente excepcionais. Até nos rincões mais afastados, 
como pessoalmente verifiquei em visitas pastorais, despertaram 
o vivo interesse da população e produziram também em todos 
os católicos profunda alegria e tranquilidade na posse e na fi
delidade que fortaleceram suas convicções religiosas”. E, para 
citarmos apenas um testemunho, do interior do Estado nos in
formam que “as conferências valeram mais do que uma missão”.

Semelhantes Semanas foram feitas também em outras ci
dades. Tudo depende da preparação. Uma coisa, porém, é certa, 
abundantemente comprovada por nós mesmo: Nem tudo está 
perdido; ainda é possível esclarecer os católicos e deter a avas
saladora onda da propaganda espirita e “espiritualista”. Basta 
uma ação pastoral conjunta e uniforme do nosso clero. E’ para 
esta ação que queremos ajudar com o presente livro e com as 
propostas de instruções que seguem.
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IX

“Pregações Frequentes sobre o Espiritismo”

A  Pastoral Coletiva de 1915 (ou Constituições Eclesiásticas 
do Brasil, de 1948) determina no n. 66: “Os Revmos. Pá

rocos e confessores instruam e repreendam os fiéis que pensam 
lhes ser lícito frequentar as sessões espiritas, por. não terem 
ouvido nunca aí coisas torpes ou ímpias, pois é clara e decisiva 
a resposta do Santo Ofício a êste respeito: Tôda e qualquer 
participação, sob qualquer pretêxto, é gravemente proibida. E 
lhes declarem que todos os escritos, jornais, revistas e livros 
de Espiritismo são proibidos”.

Por isso a Conferência Nacional dos Bispos insiste no aviso: 
“Pregações frequentes sôbre a heresia espirita”.

E o documento da Conferência Geral do Episcopado Latino- 
Americano, de 1955, não é menos explícito no n9 75: “Nas 
paróquias particularmente infestadas pelo Espiritismo: a) Os 
sacerdotes falem sôbre o Espiritismo aos fiéis, com caridade 
mas claramente, explicando a impossibilidade de continuar ca
tólicos aderindo ao Espiritismo; insista-se também no grave de
ver que todos têm de não contribuir, nem material nem moral
mente, na construção ou sustentação das assim chamadas obras 
de caridade do Espiritismo; b) Os catequistas, os militantes da 
Ação Católica, das Congregações Marianas e das outras asso
ciações de Apostolado, recebam um curso especial sôbre o Es
piritismo e sôbre as principais objeções e acusações que os es
piritas costumam propor contra a Igreja e a Doutrina Cristã, para 
que êles sejam mais exatos no cumprimento das disposições da 
Igreja nesta matéria, e mais ativos em difundir entre os outros 
fiéis a verdadeira doutrina a fim de preservá-los de quedas 
lamentáveis”.

Diante de palavras e ordens tão terminantes e claras das 
nossas mais altas Autoridades, não há lugar para atitudes de 
reserva e expectativa.

— “Pregações frequentes sôbre a heresia espirita”;
— “Falem sôbre o Espiritismo, com caridade mas clara

mente”.
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Eis as normas que irão orientar nossa ação de instrução 
pastoral. Para que todos os padres pudessem cumprir com fa
cilidade estas determinações, o Secretariado Nacional da Fé 
vinha oferecendo, desde 1953, dois ciclos de “Material para 
Instruções sôbre a Heresia Espirita”, com um total de 45 es
quemas. Em apenas cinco anos esgotaram-se quatro edições da
queles esquemas: prova certa da aceitação e — o que mais 
consola — da pronta obediência da maioria dos nossos padres. 
Por motivos técnicos não reeditamos os esquemas na coleção 
“Contra a Heresia Espirita” (que passou à série de “cadernos” 
das “Vozes em Defesa da Fé”), pois o preço unitário que fixa
mos para os “cadernos” não permite ir muito além de 50 pági
nas. Daqui por diante serão parte integrante dêste livro, que 
é uma espécie de “Manual” para a nossa ação pastoral perante 
a confusão religiosa causada pela propaganda espirita. Fizemos 
bastantes modificações, principalmente no primeiro ciclo, que 
foi totalmente refeito, como também os esquemas sôbre a reen- 
carnação, no segundo ciclo. Acrescentamos ainda sermões sôbre 
a Legião da Boa Vontade e o Círculo Esotérico da Comunhão do 
Pensamento. Confessamos encontrar não pequena dificuldade em 
alguns esquemas: Iríamos simplesmente remeter o leitor a de
terminados capítulos de livros já publicados, ou nos sujeitaría
mos a repetir o que já está, talvez, na mão do leitor? Poderíamos 
dizer, por exemplo: “Faça alguns sermões sôbre a situação 
jurídica dos espiritas, o material para isso está na primeira 
parte dêste livro”. Entretanto, para facilitar aos vigários o tra
balho e não obrigá-los a ler todo o tratado sôbre a reencar- 
nação ou os fenômenos espiritas, decidimo-nos a fazer os es
quemas, mesmo tendo que repetir passagens inteiras de outros 
livros. Fizemos uma exceção apenas com os sermões sôbre as 
superstições, porque o material, tal como é apresentado nos in
dicados Cadernos, já tem a forma de breves alocuções.

Tanto a CNBB como a Conferência Geral do Episcopado 
Latino-Americano de 1955 querem também que se dêem aos ca
tequistas, aos militantes da A.C. e às outras Associações de 
Apostolado não apenas cursos “sôbre o Espiritismo” (para isso 
poderia servir o material que adiante apresentamos), mas tam
bém “sôbre as principais objeções e acusações que os espiritas 
costumam propor contra a Igreja e a Doutrina Cristã”. Para 
isso oferecemos uma brochura especial intitulada Resposta aos 
Espiritas (agora Caderno N9 8).
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PRIMEIRO CICLO

1) A Voz do Episcopado Nacional

Num dos nossos maiores jornais do Rio lemos o seguinte 
anúncio de ação de graças: “Agradeço uma graça alcançada 
por intermédio da Imaculada Conceição, do Sagrado Coração 
de Jesus e de Allan Kardeo” . . .  Atropelado por um veículo, des
cobriu-se que o congregado mariano, que comungava todos os 
domingos, trazia como único documento de identificação uma 
carteira de sócio ativo dum centro espirita... Numa carta que 
nos veio do Paraná lemos o seguinte: “Vou à missa todas as 
manhãs e volto feliz. Leio Allan Kardec e sou feliz” . ..

Eis a confusão religiosa causada entre nós pela desleal e 
insidiosa propaganda espirita. Por todo o Brasil, do Norte ao 
Sul, na capital e nas capitais e também nas cidades do interior, 
cresce constantemente o número dêstes tipos híbridos de cató- 
licos-espíritas. Na verdade não são nem católicos nem espiritas. 
Encontramos apenas um nome para qualificá-los: são católicos 
folclóricos! Não estão neste estado por má vontade. São assim 
por ignorância e por falta de esclarecimento e orientação.

Daí surgiu a necessidade de falar, claramente aos católicos 
sôbre o Espiritismo, sôbre suas práticas e doutrinas, para que 
todos conheçam as razões por que a Igreja condenou o Espiri
tismo; para que a todos se torne evidente a total e frontal opo
sição existente entre a mensagem cristã e a codificação kar.de- 
quiana; para que todos vejam claramente que aderir ao Espiri
tismo significa de fato apostatar de Cristo, que no momento em 
que o cidadão se torna espirita êle deixa de ser cristão, que o 
mesmo ato de inscrição em alguma entidade espirita implica 
necessariamente um ato de formal renúncia à Igreja Católica 
e ao Cristianismo como tal.

Por isso também a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil quis, mais uma vez, denunciar a propaganda falaz, as 
doutrinas heréticas e as práticas supersticiosas do Espiritismo. 
Ouçamos a voz do Episcopado Nacional. Iniciaremos hoje uma 
série de sermões para explicar, as diretrizes dos nossos Exmos. 
Srs. Bispos. Neste primeiro sermão daremos um conspecto geral 
das principais declarações, denúncias e decisões do Episcopado 
Nacional acêrca do Espiritismo. Eis, textualmente, os principais 
itens:

1) “O Espiritismo é, no momento, o mais perigoso desvio 
doutrinário para a natural religiosidade do povo brasileiro”.

120 II. Instruções Pastorais
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2) “O Espiritismo não nega apenas uma ou outra verdade 
de nossa Santa Religião, mas tôdas elas”.

3) “A propaganda espirita tem, no entanto, a fingida cau
tela de apresentar sua doutrina como cristã, de modo a deixar 
a católicos menos avisados a impressão erradíssima de ser pos
sível continuar católico e aderir, ao Espiritismo”.

4) “O Espiritismo é o conjunto de tôdas as superstições 
e astúcias da incredulidade moderna”.

5) “Os espiritas devem ser tratados, tanto no fôro interno 
como no externo, como verdadeiros hereges e fautores de heresia”.

6) “Os espiritas não podem ser admitidos à recepção dos 
Sacramentos, sem que antes reparem os escândalos dados, abju
rem o Espiritismo e façam a profissão de fé”.

7) “Tôda e qualquer participação nas sessões espiritas, sob 
qualquer pretêxto, é gravemente proibida”.

8) “Todos os escritos, jornais, revistas e livros do Espiri
tismo são proibidos”.

9) “Denunciar como espiritas tôdas as instituições que o 
sejam, apesar de trazerem nomes cristãos”.

10) “Esclarecer os católicos sôbre as penalidades para os 
que contribuem, com dinheiro ou com trabalho, para obras he
réticas”.

11) “E’ preciso arrancar ao Espiritismo a máscara de Cris
tianismo”.

12) “E’ necessária uma orientação segura e uniforme sôbre 
o mal intrínseco do Espiritismo e o modo de tratar seus adeptos”.

13) “Levar todos os católicos à informação segura e inso
fismável de que é impossível ser, ao mesmo tempo, católico e 
espirita”.

14) “Exigir de todos os membros de Associações Religiosas 
um juramento antiespírita”.

15) “Pregações frequentes sôbre a heresia espirita”.
16) “Formação doutrinária segura aos catequistas, aos mi

litantes de A.C. e membros de Associações Religiosas, tornan
do-os aptos a refutar as acusações que os espiritas fazem contra 
a Igreja”.

17) “Intensificação da instrução religiosa, acentuando a 
primazia do espiritual e interno sôbre o sensível e externo”.

18) “Esclarecimentos sôbre o pecado de magia, as supers
tições e o sentido dos sacramentais”.

19) “Proibição expressa, nas festas dos Santos explora
dos pelo Espiritismo, de tudo que leva à superstição (distribui
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ção ou venda de “respostas” de Santos; distribuição de medi
das de imagens, conhecidas como “medidas” dos Santos)”.

20) “Critério e moderação na venda e bênção de estátuas e 
quadros dos Santos, máxime de S. Jorge, S. Cosme e S. Damião”.

21) “Farta utilização das bênçãos e demais sacramentais, 
em contraposição aos passes espiritas”.

22) “Alerta, junto aos responsáveis, sôbre o mal físico, psí
quico e moral causado pela prática do Espiritismo, bem como 
para o art. 284 do Código Penal, que proíbe fazer diagnósti
cos, receitar remédios ou fazer passes”.

23) “Divulgação, entre o povo, da proibição de evocar os 
mortos, salientando que se trata de proibição divina e eclesiástica”.

24) “Reavivamento, no povo, do conceito cristão da mor,te 
e do significado da vida presente”.

Conclusão: São insofismàvelmente claras as decisões e di
retrizes da Autoridade Eclesiástica. E’ necessário que o católico 
saiba que posição tomar frente à falaz e insidiosa propaganda 
espirita. Agora sabe. Daqui por diante não poderá alegar igno
rância. Nesta época grave, de muitas confusões doutrinárias e 
ideológicas, é urgente fazer-se ouvir com clareza. E’ preciso 
também que no meio de tanta balbúrdia, de tantos fundadores 
de novas “religiões” (Jo 5, 43), de tantos lôbos em pele de 
ovelha (Mt 7, 15), de tantos anjos das trevas que aparecem como 
anjos de luz (2 Cor 11, 14), de tantos pseudoprofetas e pseu- 
domestres (Mt 24, 23), nos unamos, mais decididos e firmes 
ainda que nos séculos passados, na Igreja construída por Cristo 
sôbre a inabalável rocha de São Pedro (Mt 16, 18) e de seus 
sucessores.

2) Denúncia da Doutrina Espirita

A grave determinação do Episcopado de que “os espiritas 
devem ser tratados como hereges” supõe que o Espiritismo seja 
herético em sua doutrina. Esta doutrina, com efeito, é denunciada 
pelos Bispos nos seguintes têrmos: “O Espiritismo não nega 
apenas uma ou outra verdade de nossa Santa Religião, mas to
das elas”. Ainda faremos uma série especial de sermões sôbre 
as heresias da Doutrina Espirita. Desta vez queremos mostrar 
apenas as grandes linhas dos ensinamentos difundidos pela pro
paganda espirita:

a) Persuadiram-se os Kardecistas que, até hoje, houve três 
grandes revelações: a Primeira Revelação foi dada por Moisés, 
e é o Judaísmo ou Mosaísmo; a segunda Revelação foi dada
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por Cristo, e é o Cristianismo; a Terceira Revelação teria sido 
dada pelo conjunto dos espíritos do além e codificada por Allan 
Kardec, e é o Espiritismo ou Kardecismo. Realizar-se-ia no Es
piritismo a solene promessa de Cristo acêrca do Consolador. 
O Espírito da Verdade não teria descido sobre os Apóstolos 
no dia de Pentecostes, mas teria vindo com Kardec e continua
ria ininterruptamente suas revelações através dos médiuns nas 
sessões espiritas. Dizem que a Terceira Revelação ou o Espiri
tismo veio completar e retificar a Primeira e a Segunda Revela
ção. Por. isso a Bíblia não tem valor definitivo para êles, nem 
mesmo foi inspirada por Deus. Isso vale tanto para o Antigo 
como para o Novo Testamento. Comprazem-se por isso os es
piritas em mostrar o que êles chamam de “absurdos”, “contra
dições” contidos na Bíblia. O órgão oficial da Federação Es
pirita Brasileira, no fascículo de janeiro de 1953, p. 23, resume 
e define nestas palavras a exata posição dêles perante a Bíblia: 
“Do Velho Testamento já nos é recomendado somente o Decá
logo, e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus: Já con
sideramos de valor secundário, ou revogado e sem valor algum, 
mais de 90% do texto da Bíblia”.

b) Herdeiros autênticos dos princípios mais crassos do ra- 
cionalismo e do liberalismo do século passado, os Kardecistas 
reproduzem também os velhos ataques contra o mistério, contra 
o que êles chamam de “fé cega” e contra o caráter definitivo 
da doutrina cristã. Subjetivistas, declaram o homem autónomo e 
libertado da autoridade do Magistério da Igreja e da Tradição; 
naturalistas, propagam que as leis da natureza nunca são “vio
ladas” por uma intervenção divina, pelo que contestam a priori 
qualquer milagre; evolucionistas extremos, admitem uma evo
lução natural e lenta não só da natureza, mas também das idéias 
e da religião, com o que excluem, também a priori, uma reve
lação propriamente dita; racionalistas, eliminam dos Evangelhos 
qualquer elemento sobrenatural e rejeitam como falso o que não 
podem compreender. Com uma sem-cerimônia de espantar, ris
cam dos Evangelhos o que bem lhes agrada e acrescentam à 
História “fatos” que nunca aconteceram.

c) Jesus Cristo não é, segundo êles, a Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade, já pela simples razão de que em Deus não 
haveria três Pessoas. Mas Cristo também não é Deus. Em suas 
Obras Póstumas, Allan Kardec dedica as páginas 110-141 (ci
tamos a 10» edição brasileira) à tentativa de negar totalmente 
a Divindade de Jesus, que, segundo êle, seria apenas um en
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viado de Deus, que teria vindo à terra para ser o governador 
espiritual dêste planêta. Nem se pode dizer que Cristo, por. sua 
sagrada paixão e morte, tenha remido a humanidade. Segundo 
os kardecistas, cada pessoa deve ser seu próprio redentor, deve 
redimir-se a si mesmo, com seus esforços pessoais. Leão Denis, 
em Cristianismo e Espiritismo (5* ed. p. 88), resume com fide
lidade a doutrina comum aos espiritas, quando ensina: “Não, 
a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes 
da Humanidade: O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz 
de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo; 
resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós po
deria fazê-lo. E’ o que os Espíritos, aos militares, afirmam, em 
todos os pontos do mundo”. E o já mencionado órgão da Fe
deração Espirita Brasileira, Reformador (outubro de 1951, p. 
236), é outra vez positivo e claro no seu ensino: “A salvação 
não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado por Jesus 
no madeiro”, mas “a salvação é ponto do esforço individual 
que cada um emprega na medida de suas forças”.

Deus, dizem êles, não distribui, nem pode distribuir graças 
e favores. Por conseguinte, também não precisamos de meios 
ou canais de graças: daí são supérfluos todos os Sacramentos 
que teriam sido inventados, como êles propalam, pela Igreja, 
para poder dominar sôbre os homens e ganhar dinheiro. Tudo 
isso, tôdas essas negações são compendiadas por um ilustre lí
der espirita do Rio de Janeiro que, no seu jornal Almenara 
(agosto de 1955, p. 3), redigiu um artigo que foi depois pu
blicado em outros jornais e revistas espiritas do Brasil, e no 
qual se pode ler: “O Cristo não instituiu nenhum dos sacra
mentos da Igreja, nem mesmo a própria Igreja. Tudo quanto ai 
está, constituindo a organização do romanismo, é obra exclusiva 
dos sacerdotes da velha e materialmente poderosa instituição'’. 
E depois continua na fiel exposição da doutrina kardecista: 
“Quaisquer que sejam os chamados sacramentos da Igreja, es
tão inteiramente afastados das cogitações dos espiritas, e aquê- 
les que a êles ainda se apegam estão divorciados dos postula
dos doutrinários do Espiritismo. Todos os chamados sacramen
tos da Igreja, desde o batismo à extrema-unção, em número de 
sete, pertencem exclusivamente ao património da Igreja. Dêles 
o Espiritismo não se preocupa; não os aprova nem os condena. 
E’ como se não existissem. Nega, e o faz conscientemente, a 
eficácia de todos êles, principalmente se aplicados no exercício 
de uma profissão, automàticamente, como sóem ser. O Espiri
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tismo nega sim: a eficácia do batismo; a presença de Cristo 
na Eucaristia; o valor da confissão; a indissolubilidade do ma
trimónio; a unicidade da vida terrestre; o juízo particular depois 
da morte; a existência do purgatório; a do céu; a do inferno; a 
ressurreição da carne e o juízo final”. Até aqui as palavras de 
um líder espirita que resume os pontos de vistas do Espiritismo.

d) Mas o cerne em tôrno do qual gira todo o sistema filo
sófico e doutrinário do Kardecismo e que condiciona e justifica 
todas as demais afirmações e que, também, postula a negação 
de quase tôdas as verdades fundamentais da fé cristã, é a reen- 
carnação. Esta doutrina foi muito bem sintetizada nas pala
vras do epitáfio que os sequazes de Kardec gravaram no túmulo 
de seu mestre: “Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem
pre: tal é a lei”. Tôda a filosofia palingenésica, tal como foi 
proposta por Kardec e tal como é hoje propagada no Brasil, 
pode ser compendiada nos seguintes elementos essenciais:

1) Pluralidade das existências terrestres: nossa vida atual 
não é a primeira nem será a nossa última existência corporal; 
já vivemos e ainda teremos que viver inúmeras vêzes em sempre 
novos corpos materiais. Por isso afirmam a pré-existência da 
alma, negam a unicidade da vida terrestre e contestam o juízo 
particular e decisivo depois da morte.

2) Progresso contínuo, irreprimível e universal para a per
feição: a lei do progresso impele a alma para sempre novas 
vidas e não permite não só nenhum regresso, mas nem mesmo 
um estacionamento definitivo a meio caminho, e muito menos 
comporta um estado de condenação sem fim: mais século, menos 
século, todos chegarão à perfeição final. E’ esta a razão por 
que negam e devem contestar a doutrina cristã sôbre a retri
buição ou o prémio logo depois da morte (o céu); negam a 
existência e a eternidade de um lugar e estado de condenação 
que Jesus chama de inferno; e contestam a doutrina cristã a 
respeito do demónio.

3) Conquista da meta final por méritos e esforços rigoro
samente pessoais e próprios: é a razão de ser das novas reen- 
carnações; em cada existência a alma avança e progride na 
proporção de seus esforços; todo o mal cometido será reparado 
em expiações pessoais, sofridas pelo próprio espírito em novas e 
difíceis reencarnações. E’ a doutrina da mais rigorosa auto-re
denção. Negam por isso tôda a obra redentora de Cristo; con
testam a Deus a possibilidade de perdoar pecados sem que 
preceda reparação própria; daí a negação do valor da confissão.
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4) Vida definitivamente independente do corpo ou da ma
téria: na proporção em que avança na incessante conquista para 
a perfeição final, a alma, em suas novas reencarnações, assumirá 
um corpo sempre menos material e independente da matéria, 
para viver, afinal, uma vida de espírito sem corpo, colocado à 
disposição de Deus a fim de executar as ordens divinas para o 
governo do Universo. Negam por isso a união substancial entre 
corpo e alma e, sobretudo, contestam a doutrina cristã da res
surreição final de todos os homens.

Conclusão. — São estas, em resumo, as idéias codificadas 
por Allan Kardec e que os espiritas querem difundir, e propagar 
nos meios católicos do Brasil. E’, como se vê, um ataque fron
tal ao património secular da Igreja Católica. A Doutrina Espi
rita é na verdade a negação completa da Doutrina Cristã; é a 
sintetização mais ou menos irracional das heresias do passado. 
Os princípios fundamentais dos grandes hereges, desde os pri
meiros séculos cristãos até aos nossos dias, formaram o funda
mento e os postulados da arrogante e blasfema “Terceira Re
velação”. Não conhecemos, em tôda a História, um movimento 
similar que abrangesse, ao mesmo tempo e num só corpo dou
trinário e ainda sob a piedosa capa do Cristianismo, tão ampla 
negação da Doutrina Cristã. Não podemos imaginar maior ci
nismo que o dos espiritas quando, não obstante, continuam a 
propalar, em todos os seus livros e jornais, que “o Espiritismo 
e o Cristianismo ensinam a mesma coisa” ; que “os espiritas 
não se separam, por uma vírgula sequer, do que Cristo ensinou” ; 
que “o Espiritismo é o mais puro e legítimo Cristianismo”, etc. 
Dizem-se crentes, mas não aceitam a fé; timbram de cristãos, 
mas rejeitam o Batismo; usam a Bíblia e atacam verdades bí
blicas; admiram a Cristo e afirmam que não é Deus; exaltam 
a Mãe de Jesus, mas negam-lhe quaisquer privilégios; tomam 
certos Santos como portadores ultraterrenos da verdade e re
jeitam a religião em cujo seio se santificaram; alardeiam cari
dade como se dela tivessem monopólio absoluto, mas ardem em 
ódio figadal ao Papa, aos Padres e ao Catolicismo. Por isso, 
a posição da Igreja frente ao Espiritismo é clara: ela insiste 
em fazer saber a todos os católicos que, se quiserem continuar 
fiéis a Cristo, não podem aderir ao Espiritismo, nem frequentar 
suas sessões, nem ler seus livros, nem cooperar direta ou indi
retamente em sua difusão ou propaganda. Não foi arbitrária, 
nem precipitada, nem leviana esta decisão. A Igreja foi levada 
a isso por motivos poderosíssimos.
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3) A Verdadeira Finalidade da Propaganda Espirita

Diz a propaganda espirita que êles querem apenas “fazer 
a caridade”. Com isso muitos se deixam iludir fàcilmente. E’ 
por isso necessário denunciar a verdadeira finalidade do nosso 
movimento espirita. Veremos: 1) o que querem fazer e 2) co
mo querem fazê-lo.

1) Se abrirmos os estatutos da Federação Espirita Brasi
leira, encontraremos logo no capítulo 1, artigo 1, § 1, sua pri
meira e principal finalidade e que é, textualmente: “O estudo 
teórico, experimental e prático do Espiritismo, a observância e 
a propaganda ilimitada de seus ensinos, por tôdas as maneiras 
que oferece a palavra escrita e falada”. Para se compreender 
exatamente o que vai nestas palavras, basta recordar outra vez 
as linhas gerais da Doutrina Espirita. Por conseguinte, e em 
outros têrmos, a primeira e professada finalidade da Federação 
Espirita Brasileira, segundo seus estatutos, é propagar, “por 
tôdas as maneiras que oferece a palavra escrita e falada”, a 
negação de tôdas as verdades de nossa santa fé. E onde querem 
fazer, esta “ilimitada propaganda”? Evidentemente entre os meios 
católicos. Têm, pois, os espiritas como fim primordial de suas 
atividades anunciar aos católicos do Brasil que a Bíblia está 
repleta de erros e contradições, que Deus não subsiste em três 
Pessoas, que Jesus Cristo era apenas um grande médium, que a 
Igreja Católica é a maior aberração da humanidade, etc., etc. 
E, com efeito, a literatura espirita está repleta destas e seme
lhantes afirmações.

Em 1953 a mesma Federação Espirita Brasileira publicou 
as “Normas de Estatutos para Sociedades Espiritas”, válidas 
para todo o Brasil espirita. De acordo com estas normas, tôda 
entidade espirita que quiser aderir à Federação deverá con
signar nos seus estatutos particulares a seguinte primeira fina
lidade: “O estudo do Espiritismo e a propaganda ilimitada de 
seus ensinamentos doutrinários, por todos os meios que oferece 
a palavra escrita, falada e exemplificada”. E, de fato, se nos 
dermos ao trabalho de recortar do “Diário Oficial” os estatutos 
dos vários Centros Espiritas registados, chegaremos, mais uma 
vez, à conclusão de que êles têm a professada finalidade de “pro
pagar por tôdas as formas e meios possíveis a Doutrina Espi
rita ’, isto é, aquela doutrina que nega tôdas as verdades de 
nossa santa fé. Eis alguns exemplos para amostra:

“Centro Espirita Filho de Deus” (assim é o nome do Cen
tro) : “Tem por fim : o estudo teórico, experimental e prático
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do Espiritismo, a observância e a propaganda ilimitada do seu 
ensino, baseada nas obras da codificação kardequiana, por to
das as maneiras que oferece a palavra escrita e falada”. Outro 
exemplo:

“Congregação Espirita Maria dos Anjos” (assim o título):
“Tem por fim: o melhoramento moral de seus associados pelo 
estudo teórico e experimental, propagando por todas as formas 
e meios possíveis a Doutrina Espirita”. — Não está claro? E 
chamamos particularmente a atenção para o nome desta enti
dade espirita. Saberão êles o que significa “Maria dos Anjos”? 
Mais um exemplo:

“Casa de Caridade Nossa Senhora das Graças” (atenda-se 
também a êste titulo!): “Tem por fim: o estudo das ciências, 
da filosofia espiritualista e das forças desconhecidas dos homens 
e da natureza”. — E a isso chamam de “casa de caridade” ! 
E lhe dão como titular: “Nossa Senhora das Graças” ! Êles, 
os espiritas que não acreditam nas graças e muito menos que 
Maria Santíssima é a “Senhora das Graças”, nem que seja 
“Nossa Senhora”. Por que tudo isso? Apenas para engodo, para 
atrair os católicos, em suma, para enganar.

E assim por diante. Poderíamos prosseguir, citando cente
nas e milhares de outros exemplos recortados do “Diário Ofi
cial”. E sempre de novo a mesma coisa: propagar de todo jeito 
que Cristo não é Deus, que não há Santíssima Trindade, etc.

E não será justo, justíssimo, que os católicos reajam con
tra isso e tomem posição?

2. Vejamos agora os meios da propaganda espirita. Dizem 
os textos que a propaganda se fará “peta palavra escrita, fa
lada e exemplificada”. Examinemos isso:

a) Pela palavra escrita: o livro, a revista, o jornal, as 
folhas soltas e as “colunas espiritas” nos chamados jornais leigos.

Livros. Em primeiro lugar estão, naturalmente, os de Allan 
Kardec. Não sem ufania declarou a Federação Espirita Brasi
leira (F .E .B .) no seu órgão oficial, Reformador (setembro de 
1953, p. 199): “Graças à FEB, à propaganda que ela sempre 
desenvolveu em tôrno das obras de Kardec, o Brasil delas edi
tou muitas e muitas vêzes mais que a soma das edições lan
çadas por todos os países do mundo, e por preço inferior, às 
vêzes com 60% de diferença”; e diz ainda: “Graças à FEB, 
Allan Kardec e Chico Xavier estão penetrando em 80 países, 
através de suas edições em Esperanto”. — Note-se que o Es
peranto é outro meio de que se servem os espiritas para difun
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dir suas heréticas e blasfemas doutrinas. Previnam-se, por isso, 
todos aquêles que se dedicam ao estudo do Esperanto!

Revistas e jornais. Temos ao todo, só no Brasil, mais de 
150 publicações periódicas de propaganda espirita.

b) Pela palavra falada: Todos os centros espiritas devem 
promover regularmente “sessões públicas de estudo metódico 
da Doutrina Espirita”, franqueadas indistintamente a todos. Cos
tumam também convidar conferencistas que discursam em salões 
e mesmo em praças públicas. Já são sempre mais frequentes as 
“semanas espiritas” e as “concentrações regionais”. Entretanto, o 
meio mais usado é a Rádio. Cresce de dia para dia o número 
de programas espiritas, transmitidos pelas Estações das mais 
diversas localidades. Inclusive a solene, popular e católica “hora 
da Ave-Maria” é aproveitada por poderosas Estações para irra
diar programas espiritas, sempre com alguma música da “Ave 
Maria”.

c) Pela palavra exemplificada: Devemos honestamente con
ceder que é notável o sentimento de filantropia nos meios es
piritas. Por tôda parte surgem obras de assistência social: asi
los, creches, maternidades, abrigos noturnos, etc. E’ êste um 
meio poderosíssimo de atração e propaganda. E’ muito elevado 
o número de- pessoas que procuram inicialmente o Espiritismo 
por motivos de doenças e outras misérias humanas e que, le
vadas por êste caminho, vão parar na apostasia de Cristo. Pois 
tôdas estas obras assistenciais são apenas meios para a propa
gação do Espiritismo: também elas têm a professada finalidade 
de difundir a Doutrina Espirita. Oferecem vantagens para o 
corpo com o fim de matar a vida da fé cristã na alma do nosso 
povo. O mais lamentável, todavia, é o seguinte: a maioria das 
obras sociais espiritas foram construídas e estão sendo manti
das pelas contribuições angariadas hàbilmente nos meios cató
licos. São, pois, os próprios católicos, com estas suas contri
buições, os melhores propagandistas da heresia espirita. Fa
zem-no, as mais das vêzes, levados pela falaz, traiçoeira e des
leal propaganda espirita.

Conclusão. — Os defensores do Espiritismo insistem em 
declarar que também êles afirmam a existência de Deus, sus
tentam a sobrevivência e a imortalidade da alma e pregam a 
absoluta necessidade de socorrer o próximo. Congratulamo-nos 
com todos os espiritas que ainda aceitam a existência dum Deus 
pessoal e distinto *do mundo (pois outros muitos já resvalaram 
para um perfeito panteísmo, mesmo nas fileiras kardecistas, à
Ação Pastoral — 9
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frente dêles Leão Denis e, últimamente, Pedro Ubaldi); aplau
dimos o afã dos espiritas em proclamar a sobrevivência e a 
imortalidade da alma; louvamos o esforço dos espiritas em anun
ciar a urgência de ajudar os necessitados. Mas não está aí a 
acusação da Igreja. Não condenamos o Espiritismo porque de
fende os princípios fundamentais do Espiritualismo, mas porque 
nega os princípios básicos do Cristianismo. Não rejeitamos o 
Espiritismo porque afirma a existência de Deus, mas porque 
não quer dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tal 
como Deus se revelou. Não denunciamos a Doutrina Espirita 
porque reconhece em Cristo um grande enviado de Deus, mas 
porque não quer dobrar seus joelhos para adorar o Unigénito 
de Deus, o Verbo Eterno, pelo qual foram feitas todas as coi
sas. Não alertamos contra o Espiritismo porque insiste na ne
cessidade de socorrer os desamparados, mas porque propaga 
que basta a filantropia somente, chegando a negar a virtude da 
fé em tôdas as ordens, mensagens e doutrinas de Jesus Cristo. 
O Espiritismo é acusado de negar e ridicularizar a nossa fé na 
divindade de Cristo. O Espiritismo é acusado de zombar da 
nossa fé no Augusto Mistério da Santíssima Trindade. O Es
piritismo é acusado de mofar dos Livros Sagrados da Bíblia, 
inclusive do Novo Testamento. O espiritismo é acusado de con
testar tôda uma longa série de verdades claramente ensinadas 
por Cristo. E — o que é pior. — o Espiritismo é acusado de 
querer espalhar e propagar justamente tôdas estas negações, 
por todos os modos e maneiras possíveis, precisamente nos meios 
católicos e isso em nome de Jesus, como doutrina de Cristo. 
E’ contra isso que protestamos e temos o direito de reagir..

4) A Traçoeira Propaganda Espirita

Os nossos Exmos. Srs. Bispos denunciam a propaganda 
espirita nos seguintes têrmos: “A propaganda espirita tem, no 
entanto, a fingida cautela de apresentar sua doutrina como cristã, 
de modo a deixar a católicos menos avisados a impressão erra
díssima de ser possivel conciliar Catolicismo e Espiritismo”. 
Precisamos comentar esta grave denúncia, mostrando: 1) o prin
cípio fundamental da propaganda espirita, 2) o modo como é, 
entre nós, executado, 3) as funestas consequências desta treda 
atividade espirita nos meios católicos.

1) Embora não tenhamos em mão as normas de propagan
da talvez ditadas pelos chefes espiritas, mas 'atendendo ao que 
se verá no segundo ponto, parece-nos que a propaganda espí-
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rita se guia pelo seguinte principio fundamental, que encontra
mos em Allan Kardec: “Cumpre nos façamos compreensíveis. 
Se alguém tem uma convicção bem firme sobre alguma doutrina, 
ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas 
pouco a pouco. Por. isso é que muitas vêzes nos servimos de 
seus têrmos e aparentamos abundar nas suas idéias: é para 
que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir 
conosco” (O Livro dos Médiuns, 20» ed., p. 336). Duas táticas, 
portanto: 1) “servimo-nos de seus têrmos”, 2) “aparentamos 
abundar nas suas idéias”. Motivo deste estratagema: “é para 
que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir 
conosco”. Lembra exatamente as palavras do sermão do monte: 
“Cuidado com os falsos profetas que se vos apresentam em 
pele de ovelha, mas por dentro são lôbos vorazes” ! (Mt 7, 15-16).

2) Sendo o Brasil um país tradicionalmente católico, os 
espiritas, de acordo com a tática indicada, se apresentam aqui 
como cristãos e católicos:

a) Em lugares novos, onde começam a penetração, a pri
meira coisa que propagam é dizer, que Espiritismo não é reli
gião; que é apenas uma ciência que estuda o mundo dos es
píritos e a natureza dos fenômenos mediúnicos; mas que não 
se metem em coisa de religião; que êles não combatem crença 
nenhuma, mas respeitam igualmente a tôdas; que êles também 
são cristãos e católicos; que o católico, para ser espirita, não 
precisa deixar de ser católico; que êles querem apenas cari
dade, elevação moral, benevolência, etc. E para prová-lo, po
dem citar e mostrar textos do fundador do Espiritismo, Allan 
Kardec, que também disse: “O Espiritismo é antes de tudo uma 
ciência, não cogita de questões dogmáticas”; “seu verdadeiro 
caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião”; “êle 
repousa em princípios independentes das questões dogmáticas”, 
pois “conta entre seus adeptos homens de tôdas as crenças, que 
por êsse fato não deixaram de praticar todos os deveres do 
seu culto, quando a Igreja não os repele”; “o Espiritismo — em 
suma — é uma sociedade científica, como tantas outras, que 
se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espirita”, 
etc. (O que é o Espiritismo, 10» ed., p. 81-85). Kardec tem até 
mesmo a coragem, ou melhor o cinismo de declarar: “O Cris
tianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa” ; o Espiri
tismo “nada ensina ao contrário do que ensina Cristo” (O 
Evangelho segundo o Espiritismo, 39» ed., p. 34). Aqui em 
Petrópolis, p. ex., chegaram a escrever nos jornais que os en-
9*
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sinos de Allan Kardec “estão em perfeita concordância com 
a Religião pregada por Jesus”, tendo o cuidado de explicar 
que o Espiritismo “não se afasta uma vírgula do que o Di
vino Mestre ensinou e exemplificou. . . ”

b) E, para mostrar êsse seu respeito pelas nossas tradi
ções católicas, vieram dando nomes de Santos aos centros es
piritas. Todos conhecem tais nomes de centros. A êste respeito 
há até uma determinação interessante do Conselho Federativo 
da Federação Espirita Brasileira: “As sociedades adesas (à
Federação), mediante entendimentos com a Federação, quando 
esta julgar oportuno (!) e as convidar para isso (!), cuida
rão de modificar suas denominações no sentido de suprimir 
delas o qualificativo Santo e de substituir por outras, tiradas 
dos princípios e preceitos espiritas, dos lugares onde tenham 
suas sedes, das datas de relêvo nos anais do Espiritismo, e 
dos nomes de seus grandes pioneiros”, etc. Portanto: no prin
cípio (“aparentamos abundar nas suas idéias” !) o centro es
pirita terá algum nome de santo católico, para que todos os 
católicos pensem que se trata não apenas de uma instituição 
Jeiga, mas até católica; depois, (“quando a Federação julgar 
oportuno e convidar, para isso” !), suprimirão o qualificativo 
“santo” e o “Centro Santo Antônio de Pádua” passa a ser 
“Centro Antônio de Pádua”; mais adiante, quando os adeptos 
já estiverem maduros para a apostasia, será “Centro Allan 
Kardec” . . .

c) Todavia, não pára aí a simulação da propaganda es
pirita: nos próprios centros expõem quadros de Santos nossos, 
estátuas, crucifixos, etc. Nas sessões espiritas chegam a rezar as 
nossas orações mais comuns. Assim, p. ex., temos em mão um 
livro de “Preces Espiritas”, em que se encontra não apenas o 
Pai-Nosso e a Ave-Maria, mas também o próprio Cr.eio-em- 
Deus, a Ladainha de Nossa Senhora, a Salve-Rainha e outras...

d) Embora, como veremos em outra instrução, não acei
tem a inspiração divina da Sagrada Escritura e nem mesmo 
dos Evangelhos, que, para êles, estão cheios de contradições 
e absurdos, êles, não obstante, para melhor, simular seu “cris
tianismo”, citam com muita piedade alguns textos escolhidos da 
Bíblia (principalmente os que falam da caridade); e negando 
muito embora a divindade de Cristo (vê-lo-emos), falam muito 
de Jesus, exaltando sua personalidade de “médium” e enalte
cendo seus ensinamentos morais, etc. Para melhor confundir o 
espírito de nossa gente boa, mas incauta e ignorante das coisas
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religiosas, aconselham aos novatos que continuem a praticar a 
religião católica, que r.ecebam a SS. Eucaristia, que acompa
nhem as procissões, que rezem aos Santos, etc. — mas que 
não deixem de, ao mesmo tempo, frequentar as sessões espiritas, 
onde já vão distribuindo folhetos doutrinários e os livros de 
Kardec ou de Umbanda, para assim, pouco a pouco, ir ins
tilando e injetando o veneno mortal da verdadeira doutrina es
pirita, cem por cento contrária à Doutrina Cristã. Porque a 
verdadeira intenção dêles lá está, não o esqueçamos, no Diário 
Oficial onde se registaram com os estatutos e em que dizem que 
querem em primeiro lugar “propagar por tôdas as formas e 
meios possíveis a Doutrina Espirita”, “difundir o Espiritismo 
segundo os ensinamentos de Allan Kardec”, etc. etc.

3) Foi com tais métodos que a propaganda espirita — que 
trabalha “por tôdas as maneiras que oferece a palavra escrita e 
falada” e “por tôdas as formas e meios possíveis” — acabou 
iludindo muita gente nossa. Surgiu assim o tipo religioso híbri
do e monstruoso dos que na hora do recenseamento não sabem 
se são católicos ou espiritas; dos que querem ser católicos de 
manhã e espiritas à tarde; dos que mandam sufragar seus mor
tos e vão evocá-los depois; dos que vão à mesa eucarística do 
Salvador e assistem à mesa dançante de Satanás; dos que se 
professam seguidores fiéis de Cristo e aceitam as elucubrações 
de Allan Kardec ou da Linha de Umbanda, etc. etc.

Mas criar a confusão religiosa na cabeça de nossa gente 
é apenas o primeiro passo da treda propaganda espirita. De
pois da confusão vem o descalabro total na fé católica. À me
dida que os espiritas vão verificando que a pessoa já está in
fluenciada pelas idéias espiritas, êles vão descendo a máscara e 
vão expondo, pouco a pouco — sempre de acôrdo com o pro
grama de Kardec! — sua verdadeira doutrina, radicalmente an- 
ticristã, vão negando, uma por uma, as verdades centrais de 
nossa santa fé.

Já, a essa altura, está o candidato espirita maduro para 
ouvir as maiores diatribes contra a religião de seus antepassados.

Consumou-se a apostasia. . .
Conclusão: Bondoso por. natureza; pouco instruído; por tra

dição devoto dos Santos; por ignorância demasiado confiante 
em bentos e bentinhos, a que chegam a atribuir poderes infalí
veis e mágicos, confundindo os sacramentais da Igreja com fi
gas, amuletos, talismãs e outros preservativos; crédulo e reli
gioso; não habilitado a distinguir a verdade do êrro; em parte
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também religiosamente abandonado por falta absoluta de clero; 
muitas vezes pobre e desamparado em suas doenças e misérias; 
enganado, ademais, por declarações hipócritas, promessas fala
zes e fachadas mentirosas; curioso; naturalmente propenso às 
manifestações maravilhosas; com imensa saudade de seus mor
tos; disposto a dar tudo para ajudar os falecidos e dêles rece
ber algum sinal; — o nosso povo, em escala sempre ascendente, 
foi e está sendo vítima fácil da traiçoeira propaganda espirita.

Foi assim que o Espiritismo acabou iludindo muita gente 
nossa. Surgiu assim o tipo híbrido e monstruoso dos que na 
hora do recenseamento não sabem se são católicos ou espiri
tas; dos que querem ser católicos de manhã e espiritas à noite; 
dos que mandam sufragar seus mortos por uma santa missa, e 
vão evocá-los depois; dos que vão à mesa eucarística do Sal
vador e assistem à mesa dançante de Satanás; dos que se pro
fessam seguidores fiéis de Cristo e aceitam as elucubrações de 
Allan Kardec; dos que num dos nossos maiores jornais do Rio 
agradecem uma graça recebida por intermédio do Sagrado Co
ração de Jesus, da Imaculada Conceição e de Allan Kardec...

5) Arranquemos a Máscara ao Lôbo Espirita

“E’ preciso arrancar, ao Espiritismo a máscara de Cristia
nismo”, eis a ordem dos nossos Bispos. Já vimos quanta razão 
linha o Episcopado Nacional em denunciar a treda propaganda 
espirita que visa causar “a impressão erradíssima de ser pos
sível conciliar Catolicismo e Espiritismo”. Par,a isso recorrem a 
todos os meios de simulação e disfarce. Fazem afirmações pie
dosas que êles mesmos depois desdizem por palavras ou por 
fatos. O Cristianismo é para êles apenas uma máscara. O pró
prio Cristo é usado como engodo. A “caridade” é a isca. Colo
cam a máscara cristã apenas para poderem insinuar-se nos meios 
cristãos. “ . . .  mas por dentro são lobos vorazes!” E’ grave 
obrigação do pastor desmascarar e denunciar, o lôbo. Arran
quemos, pois, a máscara cristã ao lôbo espirita!

1) Em primeiro lugar não é verdade que o Espiritismo 
não quer ser religião. Tôdas as afirmações em contrário não 
passam de puríssima propaganda e descarada mentira. Ver
dade é que o Espiritismo não é “religião”. Mas, ao menos no 
Brasil, êle tem a programada finalidade de acabar como única 
religião. Eis o que êles anunciam em artigo redacional da Re
vista Internacional do Espiritismo (Matão, S .P ., agôsto de 1952,
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p. 216) : “A religião (implantada pelo Espiritismo) será o culto 
a Deus com o amor ao próximo. Dogmas, sacramentos, cultos 
externos serão queimados, como varas sêcas, no fogo ateado 
pelo Espiritismo. As seitas que se apresentam com o nome de 
religião irão desaparecer à medida que o Espiritismo avançar, 
porque só o Espiritismo explica o Evangelho de Cristo em es
pírito e verdade, ensinando o caminho que conduz a Deus”. 
Allan Kardec não foi menos explícito: “O Espiritismo é chama
do a desempenhar imenso papel na terra. Êle reformará a le
gislação ainda tão freqiientemente contrária às leis divinas; re
tificará os erros da história; restaurará a religião de Cristo, 
que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de 
tráfico vil; instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a 
que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter 
nas franjas de uma sotaina, ou nos degraus de um altar” (Obras 
Póstumas, 10» ed., p. 268 s). E depois: “Aproxima-se a hora 
em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual é, mos
trando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensi
nada por Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e 
da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tra
dição verdadeiramente cristã, a única instituição verdadeiramente 
divina e humana” (ib. p. 277). O Espiritismo — escreve outro 
espirita patrício — “não deve ser substituído por nenhuma ou
tra religião ou seita, e deverá, com o correr dos tempos e com 
o esclarecimento da inteligência dos homens, ficar sendo a úni
ca religião” (Umbanda em julgamento, Rio 1949, p. 16). Daí a 
solene declaração: “Os espiritas do Brasil, reunidos no II Con
gresso Espirita Pan-Americano, com as expressões de maior 
respeito à liberdade de pensamento e de consciência, afirmam 
que no Brasil a Doutrina Espirita, sem prejuízo de seus aspec
tos científicos e filosóficos, é fundamentada no Evangelho de 
Cristo, certo de ser ela o Consolador Prometido de que nos 
falam aquêles mesmos Evangelhos. Por isso é que, nós outros, 
que vivemos no Brasil, ligados à Doutrina Espirita, considera
mo-la a Religião”. Por isso o Conselho Federativo da Federação 
Espirita Brasileira, na reunião do dia 5-7-1953, “houve por bem 
declarar, por unanimidade que o Espiritismo é Religião” (cf. 
Reformador, agosto de 1953, p. 182).

2) Também a afirmação que vimos na instrução anterior e 
que nos textos que acabamos de citar é insinuada diversas vê- 
zes, isto é, que “o Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mes
ma coisa”, é, outra vez, puríssimo recurso propagandístico e

IX. Pregações Frequentes: I Ciclo

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


136 II. Instruções Pastorais

cínica dissimulação. Já o vimos no segundo sermão, onde mos
tramos em resumo que o Espiritismo é um complexo de heresias 
e que, no dizer dos Bispos do Brasil, êle “nega não apenas uma 
ou outra verdade de nossa santa Religião, mas todas elas”. Vê- 
lo-emos ainda, com muito pesar, no segundo ciclo destas ins
truções sôbre a heresia espirita.

3) Desavergonhado disfarce e mentirosa propaganda espi
rita é também dizer que êles “respeitam tôdas as crenças”, “não 
combatem ninguém”, nem “discutem dogmas”, mas que querem 
apenas amor. caridade, benevolência e elevação moral, etc. etc. 
Basta reler os textos acima citados: “Dogmas, sacramentos,
cultos externos serão queimados, como varas sêcas, no fogo 
ateado pelo Espiritismo”. Isso êles chamam de “respeitar tôdas 
as crenças” e “não combater ninguém ...” Não discutem dog
mas? Não: apenas negam e todos êles. Allan Kardec, o mes
mo que, como vimos, declara que “o Espiritismo não cogita de 
questões dogmáticas”, escreve tratados inteiros para “demons
trar” que Cristo não é Deus; que o inferno é pura fantasia para 
assustar crianças; qúe o demónio é um papão que só pode ater
rorizar ingénuos; que a criação dos anjos seria incompatível 
com a justiça de Deus; que o céu seria um estado de perpétua 
ociosidade e monotonia; que o mistério não existe; que não pode 
haver milagres; que a Bíblia está repleta de contradições; que 
a Igreja não vem de Cristo; que o Papa apenas semeia a in
credulidade e a idolatria; que os sacramentos são criações ab
surdas; que o divórcio é uma lei natural; que a doutrina da re
denção é impossível; que o perdão dos pecados é uma injúria; 
que a graça não se concilia com a justiça divina; que o pecado 
original é uma concepção criminosa; que a ressurreição dos 
mortos é contra a razão, etc. etc. — tudo isso é “não discutir 
dogmas”, é “respeitar tôdas as crenças”, é “não combater 
ninguém...”

Não combatem ninguém? E’ impossível proferir, numa ins
trução tudo o que êles inventaram e continuam fantasiando con
tra a Igreja, os Papas e os padres. E para isso não precisamos 
recorrer aos mais fanáticos. Basta abrir os livros mais “sérios” 
dos autores mais “moderados”, como Allan Kardec, Leão Denis, 
Carlos Imbassahy, Francisco Cândido Xavier, etc. (Quem qui
ser sôbre isso mais material, recorra à REB de 1952, pp. 558-562; 
ou também ib., p. 102).
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6) Exclusão do Rol dos Fiéis

Ensinar, governar e santificar as almas e prepará-las para 
céu: eis a missão e obrigação essencial da Igreja. Para isso ela 
precisa ensinar TÔDA a doutrina de Cristo, guardá-la incólume 
através dos séculos, a fim de poder transmiti-la a todos os po
vos, até à consumação. A Igreja não recebeu nenhuma autori
zação de mudar a mensagem de Cristo, nem pode permitir que 
outros a modifiquem e ao mesmo tempo a apresentem como 
doutrina cristã. Clara é a palavra de Cristo aos Apóstolos: 
“Quem a vos ouve a mim me ouve; e quem vos rejeita a mim 
me rejeita; e quem me rejeita rejeita aquele que me enviou” 
(Lc 10, 16). E mais: “Se alguém não ouvir a Igreja, seja para 
vos um pagão e um publicano. Em verdade vos digo: tudo quan
to ligardes na terra será ligado no céu; e tudo o que desligar
des na terra será desligado no céu” (Mt 18, 17-18). A Igreja, 
portanto, tem autoridade divina para falar. Guardiã de um in
violável depósito recebido de Deus, a Igreja deve, custe embora 
o seu sangue, conservá-lo puro e íntegro e opor um imutável 
“non possumus” a tôdas as tentativas de mescla ou de corrup
ção. “Quem não crer será condenado” (Mc 16, 16), dissera 
Cristo. Por isso a Igreja considera condição indispensável, para 
ser verdadeiro discípulo de Cristo, aceitar tôda a mensagem cris
tã, sem escolha nem transação.

Na hierarquia dos valores morais, a fé na palavra de Deus 
figura entre os primários. Por conseguinte, a oposição a êstes 
valores ou a sua destruição é dos males maiores. “Sem fé é 
impossível agradar a Deus” (Heb 11, 6). Ao mesmo tempo esta 
oposição tenta frustrar a obra da salvação e leva os homens à 
desgraça irreparável. A heresia que pretende escolher as ver
dades a serem abraçadas pela fé, rejeitando outras igualmente 
propostas por Deus e pela Igreja, é um ato de revolta contra a 
autoridade de Deus como tal, atenta contra os fundamentos da 
Igreja de Cristo e causa a perda eterna de muitas almas. Um 
herege formal é, por conseguinte, um rebelde declarado, um 
inimigo militante contra a Igreja e um verdadeiro assassino de 
almas imortais: logo, é um malfeitor e criminoso. Diante do 
crime e do criminoso se impõe a atitude de defesa, de repulsa 
e de repressão por parte da autoridade competente. Na sua qua
lidade de sociedade perfeita e em virtude do seu ofício de guar
dar e propagar a fé, a Igreja possui o poder coercitivo frente aos 
que deturpam ou põem em dúvida ou negam uma verdade con
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tida no depósito a ela confiado, podendo corrigir ou repreender 
os que erram e punir os que delinquem ou cometem crime.

Exercendo, pois, êste seu múnus apostólico de conservar e 
defende'r a integridade da fé cristã e de preservar da apostasia 
os católicos do Brasil, o Episcopado Nacional interditou aos 
católicos a prática do Espiritismo como herético e declarou: “Os 
espiritas devem ser tratados como verdadeiros hereges”.

Explicaremos agora o sentido e o alcance desta declaração 
oficial das autoridades eclesiásticas.

— O cânon 1325, § 2, do Direito Canónico define assim o 
herege: “Diz-se herético quem, depois de receber o batismo, 
conservando o nome de cristão, pertinazmente nega alguma das 
verdades de fé divina e católica ou dela duvida”. Portanto, para 
que alguém deva ser considerado e tratado como verdadeiro he
rege, são necessárias cinco condições:

1) que seja batizado: o pagão, portanto, nunca é, nem ja
mais poderá ser tratado como herege;

2) que tenha o uso da razão: a criança ou o demente ja
mais serão hereges;

3) que negue ou duvide de alguma verdade de fé: chama
mos “verdade de fé” ou “dogma” uma verdade revelada por 
Deus e como tal proposta pelo Magistério Eclesiástico. Por 
exemplo: a existência e a eternidade de um lugar e estado de 
condenação sem fim, chamado “inferno”, é uma verdade de fé, 
porque foi evidentemente ensinada por Cristo e definida pela 
Igreja. Esta terceira condição diz que basta “duvidar” de uma 
verdade de fé; não é preciso negá-la. “Duvidar.” não é o mesmo 
que “ter dificuldade” : pode alguém “ter dificuldade” a res
peito do funcionamento do microfone ou do rádio, mas êle não 
“duvida”, nem nega seu funcionamento. Mil dificuldades não 
perfazem uma dúvida. Assim podemos, talvez, ter ou sentir di
ficuldades em explicar a existência do inferno ou de outras ver
dades de fé, mas não duvidamos, nem negamos estas verdades, 
pois a razão nos diz que Cristo não podia estar enganado a 
êste respeito nem podia enganar os seus ouvintes; mas quem de 
fato negar ou duvidar realiza a terceira condição do herege;

4) que negue ou duvide com obstinação: êste é o elemento 
essencial: o herege nega com pertinácia, obstinadamente, saben
do que Deus revelou e a Igreja definiu certa verdade. Mas não 
seria herege nem deveria ser tratado como tal quem negasse 
sem obstinação, por mera ignorância ou iludido pela falaz pro
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paganda espirita. Mas se, avisado, como está sendo avisado 
agora, persiste no Espiritismo, tornar-se-ia pertinaz e seria he
rege;

5) que negue ou duvide externamente, manifestando sua re
volta por. palavras faladas ou escritas.

— Qual é, pois, a posição real do católico que resolveu 
aderir ao Espiritismo? A resposta não permite dúvidas: Todo 
católico que livre e espontâneamente decidir tornar-se espirita, 
excluiu-se, por êste fato, a si mesmo da Igreja e deixou de ser 
católico: aceitando as doutrinas básicas do Espiritismo, êle re
negou os princípios fundamentais da Igreja. As autoridades ecle
siásticas, por isso, são apenas coerentes com .a atitude que o 
católico feito espirita assumiu espontâneamente, quando o con
sideram de fato excluído ou eliminado do rol dos fiéis. Eis a 
excomunhão. Todos os espiritas colocaram-se, portanto, fora da 
comunhão com a Igreja: são, como se diz, excomungados. Faz- 
se por vêzes um alarde muito grande em tôrno da palavra “ex
comunhão”, como se a Igreja, pelo fato de declarar alguém ex
comungado, fôsse particularmente intolerante, injusta e cruel. O 
Direito Eclesiástico define, no cânon 2241, a excomunhão como 
censura ou penalidade pela qual alguém é excluído da comunhão 
dos fiéis e perde todos os direitos concedidos aos verdadeiros 
católicos. Tôd.a e qualquer sociedade organizada tem o direito de 
eliminar os sócios rebeldes, desobedientes ou indisciplinados. 
Qualquer clube de futebol se julga — e mui justamente aliás — 
com direito de garantir a ordem e a disciplina da associação 
por meio de severas medidas disciplinares, inclusive pela su
mária eliminação do sócio delinquente. As próprias sociedades 
espiritas prevêem em seus Estatutos casos de indisciplina e que 
são punidos pelo cancelamento da matrícula. Segundo as “Nor
mas de Estatutos”, prescritas pela Federação Espirita Brasileira, 
poderão ser eliminados os sócios que não cumprirem o dever de 
estudar e aprender a doutrina espirita, os que deixarem de fre
quentar as sessões de estudo da Doutrina, os que causarem per
turbação nas sessões, e até os que por mais de seis meses dei
xarem de pagar as suas mensalidades. — E não teria a Igreja, 
como sociedade, o mesmo direito que tem um clube de futebol 
ou um centro espirita?

São, pois, e mui justamente, excomungados os espiritas; 
e como tais perderam todos os direitos concedidos aos bons ca
tólicos. Valem por isso para os católicos que se tornaram es
piritas as seguintes determinações:
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1) Não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos, 
ainda que os peçam e estejam de boa vontade, sem prèviamente 
abjurarem o Espiritismo e se reconciliarem com a Igreja: No 
confessionário os sacerdotes têm obrigação de negar-lhes a ab
solvição; na mesa eucarística os celebrantes devem negar-lhes 
a Comunhão; e mesmo no leito da morte, o vigário não lhes 
pode administrar a Extrema-Unção.

2) De acordo com o cânon 751 do Direito Eclesiástico não 
podem ser batizados os filhinhos de pais espiritas, a não ser 
que estejam em perigo de morrer antes de chegarem ao uso 
da razão, ou lhes seja garantida uma educação católica e não 
espirita.

3) Segundo o cânon 765, ri> 2, os espiritas não podem ser 
padrinhos ou madrinhas de batismo e, se, não obstante, forem 
convidados e admitidos, são inválidos. Pois a função dos padri
nhos é garantir a educação católica do afilhado e por. isso mes
mo a primeira qualidade dos padrinhos é que êles mesmos se
jam católicos.

4) Pelo cânon 795, n- 2, vale o mesmo para os padrinhos 
de crisma. — Não convidem, pois, os católicos pessoas espiri
tas para êsses atos solenes de nossa santa fé.

5) O cânon 2266, § 2, proíbe rezar piiblicamente a Santa 
Missa por um espirita vivo, a não ser que seja para sua conversão;

6) O cânon 1240, § 1, veda aos espiritas falecidos sem 
sinal de arrependimento a sepultura eclesiástica;

7) Pelo cânon 1241 é rigorosamente proibida qualquer 
missa exequial ou de sétimo dia, de trigésimo dia, de aniver
sário, como também qualquer ofício fúnebre. Saibam-no os ca
tólicos e também os espiritas, para evitar futuros aborrecimen
tos. Em tudo isso a Igreja não é intolerante, mas consequente 
e coerente, respeitando a vontade deliberadamente tomada pelo 
espirita, quando êle mesmo se excluiu da Igreja.

8) Afinal, conforme o cânon 1060, os católicos estão proi
bidos de casar com adeptos do Espiritismo. A finalidade do 
matrimónio não é procriar cidadãos da terra, mas filhos de 
Deus. E para que o lar cristão seja verdadeiramente um san
tuário, é necessário que os pais sejam cristãos de verdade.

Conclusão. — E’ sem dúvida severo e inexorável o modo 
de tratar os espiritas. Mas é uma medida necessária e justa. 
A pertinaz desobediência dos adeptos do Espiritismo, o modo 
obstinado com que negam tôda a Doutrina Cristã, a desdenhosa 
revolta com que continuam a evocar os mortos, equivale a uma
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insurreição aberta contra Deus e a Igreja, perdendo com isso 
também o direito de ser tratados como filhos submissos e fiéis.

7) Várias Posições Possíveis Perante o Espiritismo

Diz a determinação do Episcopado Nacional que "os es
piritas devem ser tratados como verdadeiros hereges”. Precisa
mos ainda comentar a palavra “espiritas”. Pois nem todos os 
“espiritas” o são de igual, maneira e há várias posições possí
veis perante o Espiritismo:

1) Os que dirigem e organizam o Espiritismo ou um Cen
tro Espirita e tomam parte ativa nas sessões: Deve-se, sem 
mais, admitir que esta primeira classe de espiritas é também 
reencarnacionista, já que consta de seus estatutos o ensino e a 
propagação da Doutrina Espirita, que é reencarnacionista. A 
respeito dêles, portanto, não pode haver dúvida alguma: são 
hereges e como tais deverão ser tratados.

2) Os que se inscreveram como sócios em alguma enti
dade espirita; costumam os espiritas controlar a fidelidade de 
seus sócios por meio de cadernetas individuais e que são ca
rimbadas mensalmente. O sócio que deixar de cumprir, seu de
ver de estudar a Doutrina Espirita é excluído. Por conseguinte, 
podemos supor que todo sócio de mais de seis meses é reen
carnacionista, e, portanto, herege e como tal deve ser tratado.

3) Os que, embora não inscritos, frequentam habitualmente 
por mais de seis meses, sessões para consultar espíritos, receber 
receitas, passes, etc. E’ de notar que as chamadas “sessões pú
blicas de estudo” são franqueadas a todos, sócios ou não. Ob
serve-se ainda que tôda sessão desta espécie é doutrinária: por
tanto, nela se ensina e administra a doutrina herética do Es
piritismo. Ora, uma pessoa que habitualmente, por mais de meio 
ano, assiste a semelhantes sessões, já deve ter aderido à dou
trina reencarnacionista, sendo, portanto, herege e devendo ser 
tratada como tal.

4) Os que esporadicamente vão às sessões para consultar 
espíritos, receber receitas, passes, etc. Vão até lá levados tal
vez pela doença, ou insistentemente convidados por amigos, vi
zinhos, etc. Pode-se admitir que sejam necromantes (pois a su
posição é que não vão por mera curiosidade e, embora esporà- 
dicamente, assistem às sessões de necromancia). Não se pode 
supor sem mais que sejam reencarnacionistas. Mas Allan Kardec 
não teria dificuldade em qualificá-los como “espiritas”. Ainda 
falaremos sôbre o pecado da evocação dos mortos ou necroman-
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cia e veremos com quanta severidade Deus interditou semelhante 
prática. A Igreja considera êste pecado particularmente grave 
e o condena como “superstição herética”; e quem o comete in
corre na censura de excomunhão.

5) Os que vão de quando em quando às sessões simples
mente por motivo de estudos ou divertimentos. Êstes não são 
necessàriamente nem necromantes nem reencarnacionistas. Mas 
expõem-se evidentemente e sem necessidade ou licença à oca
sião próxima do pecado de apostasia. Pecam e devem ser tra
tados como pecadores comuns, não como hereges.

6) Os que talvez nunca assistem às sessões, mas por moti
vos interesseiros ajudam moral ou materialmente na construção 
ou manutenção das obras espiritas. São os grandes fautores do 
Espiritismo no Brasil. Dêles vale o dito do Senhor: “Conheço 
as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente; mas porque 
és morno e não és quente nem frio, estou para te vomitar da 
minha bôca” (Apoc 3, 15-16). O que êles fazem é fora de dú
vida material suficiente para pecado grave. Mas não são espi
ritas. São, porém, fautores do Espiritismo, e, portanto, da he
resia: Se, admoestados, continuarem por mais de meio ano, in
correm na excomunhão e devem ser tratados como hereges.

7) Os que assistem às sessões ou apóiam moral e mate
rialmente o Espiritismo por ignorância. A ignorância os desculpa e 
por isso não pecaram nem devem ser tratados como hereges. 
Mas devem ser instruídos. A ignorância deve ser combatida 
pelo esclarecimento. Depois destes sermões não existirá mais a 
desculpa da ignorância.

8) Os que não querem ser espiritas, nem ajudam a pro
paganda espirita, nem vão frequentar centros, mas lêem livros 
e revistas espiritas. Dêles ainda teremos que falar no próximo 
sermão.

9) Enfim, há ainda os que não querem praticar nem a ne- 
cromancia nem a magia, não assistem às sessões espiritas, mas 
admitem e defendem a doutrina da reencarnação com tôdas as 
suas funestas consequências. Gostam de dizer que são “espiri
tualistas”, não “espiritas”. Também êstes são hereges formais 
e como tais devem ser tratados. Nesta categoria entram todos 
os teósofos, esoteristas, rosacrucianos, etc.

Eis aí, sumàriamente descrita, a posição em que se coloca
ram os católicos que aderiram ao Espiritismo. E’ severo e ine
xorável o modo de tratar os espiritas. A pertinaz desobediência, 
o modo obstinado com que negam tôda a doutrina cristã, a des-
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denhosa revolta com que continuam a evocar os mortos, tudo 
isso equivale a uma insurreição aberta contra Deus, contra Cristo ^
e contra a Igreja. Diante destas determinações os espiritas cos- \
tumam reagir vivamente, propalando que com isso surge verda
deira perseguição religiosa; que desta maneira os Bispos tentariam 
reintroduzir a Inquisição, com ameaças de torturas e de desen
carnes apressados; que a Igreja desejaria derrogar a liberdade 
religiosa garantida pela Constituição; que, em suma, a finali
dade de tudo isso seria pôr em litígio católicos e espiritas.

Não é verdade! Não é, de modo algum, intenção das auto
ridades eclesiásticas atiçar ou fomentar hostilidades. Nem que- ‘
rem tirar a liberdade religiosa ou até apressar o desencarne de 
quem quer que seja. Nem mesmo querem obrigar os católicos, 
contra sua vontade, a permanecerem na Igreja ou forçar os ■>
espiritas a retornarem à casa paterna. O que os Bispos deci
diram e querem é que uma e a mesma pessoa não pode ser ao 
mesmo tempo católica e espirita; nada mais. Isso não é nenhuma 
declaração de guerra, perseguição e extermínio. Esta campanha 
de esclarecimento dos católicos sôbre o Espiritismo não é ne
nhuma intervenção indébita. A Igreja tem o direito de esclarecer 
seus fiéis e de alertá-los sôbre os perigos.

8) Severa Proibição dos Livros Espiritas

Caridade não é sinónimo de contemporização, transigência, 
anarquia ou moleza; nem impede agir com mão firme, decidida 
e forte. O amor que os pais têm aos filhos não proíbe a re
preensão e o castigo; mas reclama-os quando necessários. E’ 
esta também a atitude da Igreja frente aos heréticos. Ela sabe, 
por triste experiência de séculos, o mal que fazem, a desunião que 
produzem, as apostasias que provocam, o triste fim a que le
vam. Só quem não conhece o valor da fé e a imensa vantagem 
da unidade do povo pela mesma fé, não sabe também avaliar 
o grande mal da heresia que, por divisões profundas, semeia a 
discórdia, a desordem, a separação e a incredulidade. A his
tória das heresias é necessàriamente a história da divisão, da 
separação, da desordem e muitas vêzes da guerra.

E’ nesta perspectiva que devemos ver e compreender a ati
tude da Igreja frente ao Espiritismo. Vimos na alocução ante
rior as severas medidas de defesa que ela foi obrigada a tomar.
Comentaremos agora mais algumas graves determinações.

— Em 1953 declarou o Episcopado Nacional: “Todos os 
escritos, jornais, revistas e livros do Espiritismo são proibidos”.
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E’ de suma importância êste aviso. Pois a atividade editorial 
dos espiritas é muito intensa no Brasil. Existem numerosas edi
toras espiritas. Também os jornais, as revistas e os folhetos 
espiritas são abundantes e amplamente difundidos, inclusive en
tre os católicos. Não raro estas revistas apresentam na capa, 
ou contra-capa, a imagem de Cristo, de Nossa Senhora, de São 
Francisco, ou até a fotografia do Papa ou de algumas outras 
autoridades eclesiásticas. Em vista disso, é necessário que se
jam instruídos os fiéis e denunciados os livros e jornais ou re
vistas espiritas.

Com relação às obras de A 11 a n K a r d e c, o pai e codi
ficador da Doutrina Espirita, fazemos saber o seguinte: A Santa 
Sé condenou os livros de Allan Kardec e os colocou no fndice 
dos livros proibidos, por decreto especial de 20 de abril de 1864. 
O mesmo vale da “Revue Spirite”, que agora está sendo tradu
zida para o português e lançada por uma Editora Espirita de 
São Paulo.

Também as fundamentais obras de P i e t r o  U b a 1 d i, es
pirita italiano que reside agora no Brasil, foram condenadas 
por decreto de 8 de novembro de 1939 e postas no índice dos 
livros proibidos. Saibam, pois, todos os católicos que Pietro 
Ubaldi não é católico: com muita razão pode ser denunciado ao 
público como verdadeiro espirita e seus livros expõem e propa
gam doutrinas espiritas.

Quanto aos outros livros espiritas não nominalmente denun
ciados pela Santa Sé, vale rigorosamente a determinação do 
cânon 1399, que reza assim: “São proibidos, por direito co
mum : . . . ;  os livros de quaisquer autores, se propugnarem uma 
heresia ou cisma, ou tentarem subverter os próprias fundamen
tos da religião cristã; os livros que de propósito atacam a re
ligião ou os bons costumes. . . ;  os livros que: a) impugnam ou 
expõem à irrisão qualquer dos dogmas católicos; b) defendem 
erros proscritos pela Santa Sé; c) mofam do culto divino; d) 
procuram destruir a disciplina eclesiástica. . . ;  os livros que en
sinam ou recomendam qualquer espécie de superstição, sortilé
gio, adivinhação, magia, evocação dos espíritos e outras coisas 
do mesmo gênero

Em virtude desta determinação geral do Direito Eclesiás
tico, são proibidos os livros de Leão Denis, Francisco Cândido 
Xavier (“Chico Xavier”), Carlos Imbassahy, etc., como também 
a maioria dos livros lançados pela Editora “O Pensamento”, de 
São Paulo. O mesmo se diga de livros como: “A Verdadeira
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Cruz de Caravaca”, “O Verdadeiro Livro de São Cipriano”, e 
outros do mesmo tipo.

Esclarece ainda o cânon 1398, § 1: “yl proibição dos livros 
faz com que, sem a devida licença, não possam ser editados, li
dos, retidos, vendidos, traduzidos e comunicados por qualquer 
forma a outras pessoas”.

E para que todos os católicos saibam com que rigor e se
veridade são interditados os livros espiritas, conheçam também 
os têrmos do cânon 2318, § 1: “Incorrem ipso facto (sem mais, 
sem outra declaração) na excomunhão reservada de modo espe
cial à Santa Sé, publicada a obra, os editores dos livros dos 
apóstatas, hereges e cismáticos, que defendem a apostasia, a 
heresia e o cisma e bem assim os que defendem ou cientemente 
lêem ou retêm êsses livros ou outros nominalmente proibidos 
por letras apostólicas”. — O que quer dizer que estão excluí
dos da comunhão dos fiéis (isto é: excomungados):

1) todos aqueles que editam livros que expõem ou defendem 
a Doutrina Espirita ou parte dela (por exemplo, a reencarnação);

2) todos aqueles que lêem livros espiritas, sem terem para 
isso a devida licença especial, muito embora êles mesmos decla
rem não serem nem quererem ser espiritas;

3) todos aqueles que defendem, propagam ou vendem li
vros espiritas; — saibam-no principalmente os livreiros que que
rem ser católicos: se continuarem a expor ou vender, livros es
piritas, incorrem, sem mais, na excomunhão;

4) todos aquêles que retêm ou guardam, permanente ou tran
sitoriamente (tendo-os, por exemplo, emprestados) semelhante li
teratura, seja que a guardem consigo ou seja com outrem;

Entretanto, aquêles que até o presente aviso nada sabiam 
da severa proibição dos livros espiritas, ou ignoravam que por 
isso haveriam de incorrer na censura da excomunhão, de fato 
não incorreram nesta penalidade. Se, todavia, depois dêste aviso, 
continuarem com os livros, tornam-se contumazes e incorrem, 
sem mais, nas penas cominadas. — Desfaçam-se, pois, quanto 
antes, dêstes livros, ou entregando-os ao Padre Vigário, ou des
truindo-os pelo fogo, seguindo assim o exemplo dos primeiros 
cristãos, dos quais lemos nos Atos dos Apóstolos, 19, 18-19: 
“Muitos dos crentes se apresentavam e manifestavam suas prá
ticas supersticiosas; outros muitos, que tinham praticado artes 
mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram em público; cal
culou-se o valor dêles (isto é: dos livros queimados) em cin-
Ação Pastoral — 10
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quenta mil moedas de prata”. “Cinquenta mil moedas de prata” 
seriam em nossa moeda: 500.000 cruzeiros.

— Surge aqui uma pergunta: Por que tanto rigor na proi
bição dos livros espiritas? Não prova isso a intolerância da 
Igreja? __ Sim: prova a intolerância da Igreja perante a he
resia, o êrro e o pecado; prova o zêlo da Igreja em conservar 
a pureza da doutrina e dos costumes e em salvar as almas imor
tais. Pois a experiência tem demonstrado abundantemente o 
enorme mal que um livro mau pode fazer e faz. Os que costu
mam ler tôda classe de livros, sem ordem nem seleção, acabam 
confusos e desorientados. Principalmente as pessoas sem sólida 
instrução religiosa e moral, que não conseguem distinguir o 
êrro da verdade, são fàcilmente iludidas por um livro capcioso. 
Que fé e que moral resistem à leitura de livros anti-religiosos 
ou imorais? E quantos leitores estão à altura de reconhecer e 
rebater a sua sem-razão, êrro, sofismo e injustiça? O livro mau 
deve ser considerado como um verdadeiro veneno para a alma 
e para a vida da fé e da graça. E’ por isso um grande bene
fício afastar os maus livros.

O bom pai de família não deixa ao alcance dos filhos 
o veneno que lhes pode matar o corpo — e há de permitir-lhes 
o veneno que pode matar-lhes a alma? Cumpriria a Igreja sua 
missão de guiar os homens ao céu, se não alertasse contra a 
má leitura, se não denunciasse os livros espiritas? O jardineiro 
solícito e diligente arranca sem compaixão as ervas más, para 
que não prejudiquem as plantas e as flores. O médico opera
dor não hesita em cortar uma perna ou um braço gangrenado 
para salvar o paciente. Aquêles que querem proibir à Igreja o di
reito de denunciar os maus livros, ainda não compreenderam 
a verdadeira missão da Igreja e não sabem avaliar o mal que 
fazem tais livros. Não é isso nenhum atentado contra a legítima 
liberdade. Mas essa liberdade sem freios, que o liberalismo de
fende, essa liberdade de pecar, liberdade de mentir, liberdade 
de escrever e publicar as mais vis calúnias e as mais baixas 
obscenidades, já não é liberdade: é antes libertinagem e anar
quia; é uma falsa liberdade.

Aliás, o art. 40, inciso VI, dos Estatutos da Federação Es
pirita Brasileira, confere ao Vice-Presidente a competência de 
determinar as obras a serem expostas à venda, “excluindo as 
que sejam contrárias aos princípios morais e aos interêsses su
periores da Doutrina Espirita” . . .
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9) Atitude Perante a Propaganda Espirita

O Episcopado Nacional declara que é necessário “denun
ciar como espiritas tôdas as instituições que o sejam, apesar 
de trazerem nomes cristãos”. Dizem ainda os Exmos. Srs. Bispos 
que é preciso “esclarecer os católicos sôbre as penalidades para 
os que contribuem, com dinheiro ou com trabalho, para obras 
heréticas”.

Meditem, pois, os católicos sôbre a determinação do cân. 
2316: “E  suspeito de heresia quem espontânea e cientemente 
ajuda de qualquer modo a propaganda da heresia”. O que quer 
dizer que todos os que, de qualquer modo, pública ou particu
larmente, clara ou ocultamente, por palavras, escritos ou ações, 
ajudam na propagação do Espiritismo — embora êles mesmos 
não queiram ser espiritas mas continuar católicos — devem ser 
considerados como “suspeitos de heresia” e incorrem nas penas 
que o cânon 2315 lança contra êles, dizendo: “O suspeito de 
heresia que, admoestado, não remove a causa da suspeita, seja 
proibido dos atos legítimos. . . ;  porém, se não se emendar no 
prazo de seis meses completos. . .  seja tido como herege”.

Já vimos que a propaganda espirita recorre “a todos os 
meios que oferece a palavra escrita, falada e exemplificada”. 
Por isso:

1) O católico não pode dar colaboração ou ajuda à propa
ganda espirita pela palavra e s c r i t a ,  isto é, pelo livro, pelas 
revistas, pelos jornais próprios, pelas colunas espiritas em jor
nais que se chamam “leigos”, pelos folhetos, etc. Assim o li
vreiro católico negar-se-á constantemente a expor ou vender 
quaisquer, livros espiritas; o jornaleiro católico deixará de ven
der ou oferecer jornais ou revistas espiritas; o jornalista cató
lico não publicará nem permitirá que se publiquem em seus jor
nais as chamadas “colunas espiritas” ou quaisquer outros ar
tigos ou rodapés em favor do Espiritismo; o editor ou tipógrafo 
católico não aceitará, sob pretêxto algum e por nenhum dinheiro, 
a impressão de folhetos, avulsos ou outros quaisquer escritos de 
propaganda da heresia espirita.

2) O católico não pode dar seu apoio à propaganda espirita 
pela palavra palavra f a l a d a ,  isto é, pelo rádio, pelas confe
rências (seja em salões, seja em praças públicas), pelas con
centrações espiritas, etc. Por isso: o radialista católico não 
permitirá que em sua Estação de Rádio haja programa espirita 
ou “espiritualista”; o radiouvinte católico não ouvirá semelhan-
10*
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tes programas espiritas, nem permitirá que seus filhos, educan
dos ou subordinados os escutem (algumas vezes é fácil identifi
car os programas espiritas, principalmente as chamadas “horas da 
Ave-Maria”, porque os espiritas rezam: “Santa Maria, Mãe de 
Jesus. . .  ”, em vez de: “Mãe de Deus”, visto que não admitem a 
divindade de Cristo); o católico proprietário de salões não con
cordará, por dinheiro nenhum, que no recinto de sua proprie
dade se façam reuniões ou congressos espiritas ou se pronun
ciem conferências de propaganda espirita; o católico não favo
recerá, nem material, nem moralmente, qualquer festa ou con
centração espirita, ainda que seja em praça pública, nem mes
mo por sua simples presença ou mera assistência passiva.

3) O católico não pode dar seu apoio, contribuição ou aju
da à propaganda espirita peia palavra e x e m p l i f i c a d a ,  isto 
é, pelas instituições filantrópicas, asilos, creches, albergues no
turnos, etc. Pois tôdas estas instituições espiritas têm a profes
sada finalidade de propagar o Espiritismo e é para isso que 
são feitas. Geralmente estas obras espiritas foram construídas e 
estão sendo mantidas com o dinheiro e as contribuições que os 
espiritas arrecadam entre os próprios católicos, por meio de 
petitórios, subscrições, festas populares, etc. Pode-se dizer que 
a maioria das obras de beneficência espirita são custeadas pelos 
católicos. Mas ao mesmo tempo tais instituições são precisamente 
a mais eficaz arma dos espiritas para arrancar a fé cristã dos 
corações dêstes mesmos católicos que os ajudaram. Esta é a razão 
por que não podemos dar o nosso apoio material ou moral a se
melhantes instituições. Contribuir para a manutenção das obras 
espiritas equivale a concorrer para a difusão do Espiritismo, 
acumpliciando-se em todos os seus maus efeitos; equivale a 
concorrer para a morte espiritual dos internados, aos quais se 
roubaria a fé ou se administraria uma educação inteiramente 
adversa ao Cristianismo. Neste particular não se deixem os ca
tólicos levar por desarrazoados sentimentalismos, que desvir
tuam por completo a noção da caridade cristã. Auxiliar uma 
instituição beneficente é, por certo, um ato louvável e a Igreja 
não se cansa de recomendar e favorecer as beneméritas obras 
de caridade; não é menos certo, porém, que êste ato deixará 
de ser louvável a partir do momento em que tal instituição se 
torna um perigo inegável para a alma e a fé. A nossa caridade 
não deve visar apenas o corpo. Sanar o corpo e matar a alma 
não é caridade!
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Numa Carta Pastoral Coletiva, o Episcopado do Rio Gran
de do Sul deixou em 1954 a seguinte incisiva admoestação: 
“Lembramos aos estimados diocesanos a proibição de auxiliar, 
de qualquer forma, obras assistenciais orientadas por adeptos 
do Espiritismo. Nelas, os que são amparados, em troca de um 
pedaço de pão, de uma roupa, de um abrigo, de um benefício 
material, em suma, ficam privados da instrução religiosa cató
lica, expostos ao grave e quase insuperável perigo de perder a 
fé, pela qual a todo instante até a própria vida devemos estar 
prontos para sacrificar, como milhares de mártires gloriosos o 
fizeram e fazem, pois a fé integral é condição básica para agra
dar a Deus e obter a justificação. Claramente disso nos adverte 
o Divino Salvador: “De que serviria ao homem ganhar o mun
do inteiro se viesse a sofrer dano em sua alma?” (Mt 16, 26)”.

Entretanto, insistimos que se atenda bem ao seguinte: Di
zemos que o católico não deve ajudar na construção ou manu
tenção das o b r a s  espiritas, porque seria coadjuvar na difu
são do Espiritismo como tal. Mas o católico pode e deve so
correr e ajudar tôda p e s s o a  espirita necessitada que lhe su
plicar uma esmola ou outro auxílio qualquer. Nossa caridade 
não deve fazer distinção de raça, cor, filosofia ou religião: 
tôda e qualquer, p e s s o a ,  quem quer que seja, se precisar de 
nosso auxílio, deve ser objeto solícito e desinteressado de nossa 
caridade cristã; mas não tôda e qualquer i n s t i t u i ç ã o  pode 
ser amparada por nós. Pois há instituições que por sua natu
reza e finalidade são intrinsecamente más. Assim, se alguém 
pedisse nossa contribuição para a construção de uma sede do 
partido comunista, não poderíamos dar. nosso auxílio, porque 
ajudaríamos na difusão do Comunismo, que é mau em si. Da 
mesma maneira e pela mesma razão devemos negar nosso con
curso à propagação do Espiritismo, que também é mau em si 
e em suas consequências.

Conclusão: O católico que, de qualquer um dêstes vários 
modos acima discriminados ou ainda de outra maneira não es
pecificada, ajudar “espontânea e cientemente” na propagação 
do Espiritismo, deve ser considerado, só por êste fato, “sus
peito de heresia”. E se, avisado e admoestado, continua por 
meio ano, “seja tido como herético, sujeito às penas dos heré
ticos” (cân. 2315), embora declare ser católico.
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10) Caridade e Fé

Uma das idéias mais perigosas e sedutoras que a propa
ganda espirita difunde pelo povo (e que é muito difícil de eli
minar da cabeça também de grande número de católicos, já in- 
feccionados por semelhantes teorias), é dizer, que tôdas as re
ligiões são boas, que tôdas elas levam, por diversos caminhos, 
para o mesmo fim; que a vida do homem não depende daquilo 
que êle crê, mas daquilo que êle pratica; que o homem não será 
julgado pelo que crê, mas pela vida que levou; que, por isso e 
em suma, o essencial e o único necessário é praticar a caridade 
e não fazer o mal, e por aí em fora. E’, no fundo, o indiferen- 
tismo e o liberalismo religioso. As obras de Allan Kardec estão 
repletas de semelhantes teorias. E os nossos espiritas repetem- 
nas à bôca cheia. Embora mui simpático e sedutor e por isso 
mesmo extremamente pernicioso, êste modo de pensar tem como 
consequência inevitável o menospr.êzo e a paulatina negação das 
verdades da fé. Há muita verdade e muito êrro de mistura nes
tas afirmações. De coração bondoso, inclinado à caridade e à 
benevolência, mas mole e fraco na vida moral (e por isso ad
verso à rigidez dos princípios morais da Igreja), o brasileiro 
é adepto entusiasta e vítima fácil de semelhante propaganda. 
Basta apelar à caridade, e o brasileiro se rende. Pouco instruí
do, desconhece os princípios de fé (que, ademais, não poucas 
vêzes condenam sua vida moral) e sem perceber talvez a ver
dadeira finalidade da traçoeira propaganda espirita (dela ainda 
nos teremos que ocupar), êle apóia indistintamente qualquer 
iniciativa que se esconde sob o piedoso manto da caridade. Eis 
um fator muito e muito explorado pelos espiritas. E’ preciso 
esclarecer bem êste ponto e alertar os fiéis. Insistiremos, pois, 
nos seguintes princípios:

1) E’ absolutamente necessária a caridade. Têm plena ra
zão os espiritas, quando proclamam: “Fora da caridade não 
há salvação” (trata-se, aliás, dum axioma que os espiritas opõem 
ao mal entendido “Fora da Igreja não há salvação”). Quem 
não tem caridade não é cristão. Cristo fêz da caridade o dis
tintivo de seus discípulos. “Um novo mandamento vos dou: 
Amai-vos uns aos outros. Amai-vos mútuamente assim como eu 
vos tenho amado. Nisto conhecerão todos que sois meus discí
pulos: em que vos ameis uns aos outros” (Jo 13, 34-35). A 
caridade será o critério pelo qual seremos julgados no fim do 
mundo (cf. Mt 25, 35-45). E’ fácil desenvolver êste tema. A
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Igreja Católica tem sido sempre e ainda hoje continua sendo 
o pregoeiro máximo da caridade cristã. E’ preciso ter os olhos 
cegos pelo fanatismo para não vê-lo. Quem poderá contar o 
número de católicos que se dedicam exclusivamente e totalmente 
à caridade? Os maiores heróis da caridade, mesmo aquêles apre
goados pelo Espiritismo, eram Santos catolicíssimos. Ainda re 
centemente um Instituto protestante norte-americano (o Insti- 
tute of Management”), movimentou 200 funcionários que se lan
çaram à pesquisa, em Roma e em diversos outros pontos do 
mundo, para estudar a Igreja Católica no seu aspecto externo. 
No estudo da influência social da Igreja formularam esta con
clusão : “Nenhuma outra sociedade fêz durante tanto tempo tanto 
peta sociedade, apesar de todos os negativistas, e poucos outros 
podem, no momento, emparelhar-se com a sua atuação. Com 
absoluta certeza concluímos que não há outra sociedade religiosa 
que se coloque à disposição de seus membros e de todos como 
ela o faz”. Estudando o emprêgo do dinheiro, concluíram: “Ne
nhuma outra organização, no círculo de nossos conhecimentos 
e de nossa experiência, consegue tanto com tão pouco. Os di
nheiros são empregados duma forma eficiente, em grau notáver.

2) Mas é de todo indispensável também a fé. A Igreja não 
condena o Espiritismo por causa de suas obras de filantropia 
ou porque os espiritas insistem na necessidade de socorrer os 
desamparados (o que não é nenhuma novidade), mas porque 
propagam que basta ser caridoso para ser cristão, menosprezan
do até a virtude da fé. A Sagrada Escritura não é menos per
sistente quando fala da necessidade absoluta da fé, como quan
do recomenda a caridade. Podemos verificá-lo a) nas palavras 
de Cristo; b) nos exemplos dos Apóstolos.

a) Eis, p. ex., uma das últimas e mais solenes ordens de 
Jesus: “Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a tôdas as cria
turas. Quem crer e fôr batizado será salvo; mas quem não crer 
será condenado” (Mc 16, 15-16). Palavra dura, chocante, que 
pode soar mal aos ouvidos modernos demasiadamente acostu
mados aos gritos de liberdade e tolerância; mas palavra de 
Cristo, palavra que não podemos por nossa conta riscar do Evan
gelho e que a Igreja repetirá aos homens de todos os tempos, 
queiram ou não queiram ouvir, mesmo com o risco de perder 
a amizade dos fortes, a proteção dos grandes, o amparo dos 
poderosos e a ajuda dos ricos: Quem não crer será condenado! 
Pois, dirá São Paulo: “sem fé é impossível agradar a Deus” 
(Heb 11, 6). — São Mateus nos refere ainda outra ordem de
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Cristo, não menos formal e solene: “A mim me foi dado todo 
o poder no céu e na terra. Ide pois e fazei discípulos meus todos 
os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espí
rito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho 
mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consu
mação dos séculos” (Mt 28, 18-20). O que ordena Cristo aos 
Apóstolos? Porventura os manda pregar que tôdas as religiões 
são boas bastando praticar a caridade? Não! Cristo ordena que 
a todos os homens se anuncie o Evangelho d’ÊIe; que todos 
se tornem discípulos d’Êle; que os Apóstolos (e seus sucessores, 
evidentemente) cuidem para que todos observem “tudo” que Êle 
mandara.

b) Foi o que os Apóstolos fizeram. Advertidos por Cristo, 
êles sabiam que os inimigos tudo fariam para dispersar a grei 
que o Senhor queria una; alertados por Cristo, sabiam que os 
lôbos viriam vestidos em pele de ovelha e que o anjo das tre- 
vas se apresentaria lisonjeiro como anjo da luz; prevenidos por 
Cristo, sabiam que o “inimicus homo” aproveitaria as sombras da 
noite e a desprevenção dos homens que dormem para espargir o 
êrro. Por isso cuidavam sobretudo e com desusada energia da 
pureza da fé e da integridade da doutrina. Quando São Paulo 
soube que no meio dos gálatas neo-convertidos tentava infil
trar-se o êrro dos judaizantes, não teve dúvidas, nem conheceu 
demora nem contemporizações: “Ainda que nós ou um anjo do 
céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos 
anunciado, seja anátema. Repito mais uma vez o que já disse
mos: Se alguém pregar outra doutrina do que recebestes, seja 
anátema” (Gál 1, 8). Ao despedir-se da Ásia Menor em Mileto, 
o que mais pesa na alma do apóstolo é a previsão dos primei
ros vestígios do Gnosticismo, de um sincretismo de seitas ju- 
daístas, de filosofias helenistas e de religiões de mistérios que 
rebaixava Cristo a um dos anjos cujo culto propagavam. Êle 
implora por isso os presbíteros responsáveis: “Tende cuidado 
de vós e de todo o rebanho, sôbre o qual o Espírito Santo vos 
constituiu bispos para pastoreardes a Igreja de Deus, que êle 
adquiriu com seu precioso sangue. Sei que depois da minha 
partida virão a vós lôbos cruéis que não pouparão o rebanho. 
E dentre vós mesmos surgirão homens ensinando doutrinas per
versas a fim de atraírem discípulos após si. Vigiai, portanto, 
lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cansei de 
admoestar-vos com lágrimas, a cada um de vós” (At 20, 28-31). 
A mesma solicitude pela pureza e integridade da fé se manifesta
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nas epístolas aos efésios e colossenses e sobretudo nas cartas 
pastorais a Timóteo e Tito. “Conjuro-te (Timóteo) em face de 
Deus e de Jesus Cristo. . . :  prega a sã doutrina, insiste nela 
a propósito e fora de propósito, avisa, repreende, admoesta com 
toda a paciência e doutrina. Porque virá tempo em que acharão 
insuportável a sã doutrina e, pelo prurido de ouvir., acrescenta
rão mestres sôbre mestres a seu capricho e talante, apartando 
os ouvidos da verdade, e voltando-se para as fábulas” (2 Tim 4, 
1-4). O próprio “discípulo do amor” São João não é menos 
severo quando se trata de conservar a fé, chegando mesmo a es
crever: “Se alguém fôr ter convosco e não vier com esta dou
trina (sôbre Cristo), não o recebais em casa, nem mesmo o 
cumprimenteis. Pois quem o cumprimenta comunga nas suas obras 
más” (2 Jo 10-11).

Conclusão: Na defesa intransigente da pureza e integridade 
da fé, ao lado da absoluta necessidade da caridade, a Igreja 
outra coisa não faz senão cumprir sua obrigação e obedecer 
às ordens expressas de Cristo e seguir os luminosos exemplos 
dos Apóstolos. São Paulo, o cantor da caridade (1 Cor 13) e 
São João, o discípulo do amor, se vivessem hoje no Brasil, em 
face das insolências do Espiritismo, não procederiam segura
mente com menor severidade. Sejamos, pois, integralmente cris
tãos. Sigamos a Cristo, Evangelista da caridade; mas sigamos 
também a Cristo, Evangelista da fé. Caridade ardente e fé ina
balável: eis as duas asas com que nos alçaremos ao Céu.

11) Filantropia não é Caridade Cristã

Muitos tendem a identificar a caridade cristã com a filan
tropia pagã. Na realidade são duas coisas bem distintas. Os 
espiritas e os que apoiam as obras sociais dos espiritas são 
vítimas, talvez inconscientes, dêste equívoco. E a “caridade” pre
gada pelos espiritas é puríssima filantropia. Com isso não que
remos de modo algum condenar sumàriamente a filantropia em 
si. Queremos apenas mostrar que a filantropia ainda não é a 
caridade cristã, e que, portanto, os espiritas nem mesmo neste 
ponto em que êles julgam ser cristãos, o são na verdade. Ilus
tremos o assunto:

1) Ajudar ao próximo indigente ainda não é (pode sê-lo!) 
necessariamente caridade cristã, mas já é filantropia. Portanto 
filantropia não é o mesmo que caridade cristã. E’ o que nos diz 
São Paulo num passo da própria apoteose da caridade: “ . . .  E
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se distribuísse entre os pobres todos os meus haveres, e êntre
gasse o meu corpo a fogueira, mas não possuísse—a—caridade, 
d? nada "valeria” (1 Cor 13. 3). Pode, pois, segundo o Após
tolo das Gentes, alguém dar todos os seus bens aos necessitados 
(o que seria sem dúvida verdadeira filantropia!) até morrer por 
êles — e não ter a caridade! Filantropia e caridade podem apre
sentar um aspecto externo exatamente igual. Ambos podem ain
da basear-se num mesmo sentimento de benevolência e comise
ração para com o pobre e necessitado. E não obstante existe 
fundamental diferença entre ambos. Como há diferença entre uma 
criança batizada e outra não batizada, embora externamente não 
se observe nem a mínima alteração.

2) O primeiro dever, a máxima obrigação, o maior man
damento do cristão não está em socorrer ao próximo, como 
doutrinam os espiritas, mas consiste no seguinte: “Amarás_o 
Senhor teu Deus de todo o teu coragão^.d£ toda a tua_ alma, 
de tôda a tua mente, com tôdas as tuas forças. Êste^é^O-jirimeiro, 
o~prande mandamento” (Mt 22, 37-38). Amar a Deus não é 
um privilégio concedido a um ou outro indivíduo humano; nem 
é um favor que Deus nos permite; mas é uma ordem expressa 
que Êle dirige a todos, indistintamente. Todos não têm apenas 
o direito, mas têm o dever, a obrigação imposta de amar a 
Deus. E amar não apenas com alguns afetos de coração: mas 
todos os afetos devem ser dirigidos a êste santo e sublime amor; 
amar não apenas com algumas luzes de nossa inteligência: tô
das elas devem projetar-se sôbre êsse digno e admirável objeto 
de conhecimento; amar não apenas com alguma energia e deci
são de nossa vontade: tôdas as energias e tôdas as decisões 
devem orientar-se para êste único bem que poderá saciar as ân
sias e os incontidos desejos de nossa vontade, Deus. Isso quer 
dizer amar a Deus sôbre tôdas as coisas. E isso não é ponto 
facultativo, não é privilégio de alguns poucos: é gravíssima-e 
fundamental obrigação d£_todos.

3) Pois bem: Existe um nexo íntimo entre a caridade cristã 
e o amor a Deus. Os dois chegam mesmo a identificar-se. Para 
que isso fique claro, é necessário considerar atentamente as 
palavras do julgamento final. Ler Mt 25, 31-45! — Eis a for
midável novidade da mensagem cristã: “Em verdade,vos digo 
que. o aue fizestes a alguns dos meus irmãos maÍ3 PSaiienÍn.Qs, 
;fmim é que o fizestes;...  e ^ flue deixastes-jde_la zer a „algum 
rtestes m ais pequeninos. a mim é que^deixastes de o-fazer” (Mt 
25, 4Õ-45). Afestá a ~ signif icaçãocristã da caridade. E aí te-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


IX. Pregações Frequentes: I Ciclo 155

mos, ao mesmo tempo, a indicação de um modo concreto e prá
tico de como cumprir a nossa maior obrigação, de como amar 
verdadeiramente a Deus. O cristão ama a Deus no próximo. _Q 
verdadeiro amor ao próximo nunca deve ser um fim em si (como 
é "nã~ filántropia): ãçvè ' sêr apenas a ~mamjestaçaó~êxterãa_do 
interno amor a Deus. O cristão não conheãTlíõTs^ ãmôresj um a 
Deus e outro ao próximo; para êle existe um só grande amor: 
a flama do amor a Deus e a chama do amor ao próximo__se 
unem numa só~ labareda, quêT se chama “caridade cristã”. ,£t 
cristão nãcT pode amar a Deus seni amar ao próximo, coma, não 
deve amar”ao próximo sem amar nêle a Deus. “Quem disser: 
Amo a Deus, e odeia a seu irmaõ, è'um mentiroso. Pois quem 
não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a 
quem não vê. Sim, êste mandamento recebemos dêle: Quem ama 
a Deus~ há' de amar também a seu i rmão” (1 Jo 4, 20-21).

Então sim, compreendida dêste modo, a caridade cristã não 
conhece inimigos, nem limites, nem interêsses. Assim se com
preendem também os grandes heróis da caridade cristã. “A ca
ridade é paciente, é benigna; a caridade não é ciumenta, não 
é orgulhosa, não é enfatuada, não é ambiciosa; não é interes
seira; não se irrita, não guarda rancor; não folga com a in
justiça, mas alegra-se com a verdade; tudo suporta, tudo crê, 
tudo espera, sofre; a caridade não acaba jamais!” (1 Cor 13, 
4-8). Neste, conjunto da doutrina cristã compreendemos^iagibgin 
por que quis Cristo fazer do amor ao próximo a flâmula ,e o 
distintivo do cristão: “Nisto conhecerão todo§. que sois discí
pulos meus: em que vos ameis ilnsT aõs::M frQs” 7Tò 13, 35).

Conclusão: O amor at> próximo, por conseguinte, só _será 
caridade, se fôr a leal e sincera expressão do amor a Deus. 
Portanto, quem não ama a Deus, quem não vive na graca san- 
tifjçante^ quem desobedece a Deus, quem habitualmente trans- 
gride_algum^màndãrnénto divino, quem, em suma, não pode 
dizer com toda a leafclade do coração: “Meu Deus, eu vos amo” 
— êste poderá talvez "produzir obras de filantropia, mas será 
radicalmente incapaz de fazer um único, verdadeiro ato de ca
ridade cristã. Aquêles, pois, que se entregam à prática espirita 
da evocação dos mortos, em flagrante ato de desobediência a 
uma lei divina, não amam a Deus de verdade e por isso suas 
obras assistenciais podem ter valor, filantrópico, mas não serão 
obras de caridade cristã. Pois, tornamos a lembrar com o Após
tolo : “E se distribuísse entre os pobres todos os meus haveres 
e entregasse meu corpo à fogueira, mas não possuísse a caridade,
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da nada valeria” (1 Cor 13, 3). Procuremos, por isso, antes de 
tudo, conservar o amor a Deus em nossos corações, observan
do seus mandamentos.

12) Tolerância na Caridade e Intransigência na Fé

Quem tiver feito as instruções precedentes com a alma de 
apóstolo, já terá recebido, da parte de seus eventuais ouvintes 
espiritas ou filo-espíritas, algumas críticas às quais não deve 
deixar de atender. Virão sem dúvida com a costumada e mui 
repetida alegação de que a Igreja é intolerante, totalitária, tem 
sempre um espírito inquisitória!, etc. O que responder? Cremos 
que bastam umas indicações gerais que se encontram nos ma
nuais de Apologética:

1) A Igreja, com efeito, tem a dignidade de proclamar-se 
intransigente e coerente em questões de princípios doutrinários 
relativos à fé e à moral. Mas isso não é defeito nenhum. Esta 
espécie de intolerância, pelo contrário, é antes um atributo es
sencial da verdade e uma consequência natural e inevitável da 
existência mesma da religião católica. Censurar a Igreja por sua 
intolerância em questões de fé e moral vale o mesmo que cen
surá-la de ser e de se crer possuidora da verdade a todos ne
cessária, o que é em verdade fazer-lhe um elogio, porquanto é 
próprio da verdade excluir tudo o que lhe é contrário. Assim, 
tôdas as ciências são necessariamente intolerantes; e por isso 
é que um matemático, ao ver a demonstração de um teorema, 
tem logo por absurdas tôdas as proposições contrárias.

2) Tolerância em questões de princípios seria o mesmo que 
indiferentismo religioso. Só pode ser tolerante em doutrinas quem 
não tem certeza de sua veracidade. A acreditarmos no que co- 
mumente escrevem os espiritas, poderíamos dizer dêles o que 
afirmou J. J. Rousseau dos protestantes: “A religião protestante 
é transigente por princípio; é essencialmente tolerante, e tanto 
quanto é possível sê-lo, pois que o único princípio que ela não 
tolera é a intolerância”. Ora, uma declaração como esta é para 
uma doutrina religiosa a mais esmagadora das refutações.

3) Aliás, a mesma intolerância que os espiritas não supor
tam na Igreja pode ver-se também entre êles. Quando, no 
ano de 1953, alguns espiritas começaram a pôr em dúvida o 
princípio da reencarnação, divulgando suas dificuldades, houve 
logo forte reação: “Não é crível que dirigentes da Doutrina 
dos Espíritos, conscientemente, permitam a divulgação dessa
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idéia anti-reencarnacionista, só porque uma insignificante, senão 
ridícula minoria, defenda a inovação de um qualquer, que se 
resume numa questão de fé” {A Reencarnação e suas provas, 
Curitiba 1953, p. 20). E num outro jornal espirita recente le
mos: “Como, de que forma, podemos ter. tolerância para com 
os que deturpam os sãos ensinamentos da grandeza, da exce
lência moral do Evangelho (segundo o Espiritismo)? Como, 
pois, podemos admitir conceitos que possam deslustrar êsses 
suaves ensinamentos? Como nos é lícito tolerar aquêles que pro
curam deturpar essas deíficas lições que nos elevam para as 
culminâncias do mais puro, do mais suave Espiritualismo?” (O 
Espiritualista, de São Paulo, dez. de 1952, em artigo redacio- 
nal). E no fascículo de julho da Revista Internacional do Espi
ritismo (de Matão, S. P.), p. 114, pode ler-se: “Espiritas! Res
guardemos o nosso património doutrinário das ameaças de con
fusão. Vigiemos a integridade de nossa fé, agasalhando em 
nossas instituições os que venham bater às suas portas; leve
mos aos aflitos a nossa palavra de estímulo e conforto; mas 
combatamos com lealdade e firmeza, vestidos com a armadura 
de Deus e o capacete de Cristo, a quantos, por interesses incon
fessáveis ou por política desonesta, pretendam abusar dos seus 
cargos na direção do nosso movimento, para semearem a con
trovérsia, o sofisma e a ambiguidade em tôdas as direções. Que 
os tais se convertam e sarem. . .  A caridade está muitas vêzes 
na energia vibrante que não admite contemporizações compro
metedoras; na convicção irredutível, que não conjuga o verbo 
tolerar, senão no reconhecimento de uma verdade maior. . . ”

4) Todavia, se a Igreja se mostrar, e com toda a razão, 
intolerante para com o êrro e os vícios, porque assim o pedem 
a verdade e o bem, apresenta-se por outra parte grandemente 
condescendente e compassiva para com os transviados e os pe
cadores, que, reconhecendo sua falta, imploram o perdão. In
transigente na fé, ela é, no entanto, tolerante na caridade. Ela 
tolera as pessoas, mas não transige com o êrro, consoante as 
palavras de S. Agostinho: “Amai os homens e destruí os erros”. 
Os erros, não os homens, são seus inimigos. Mas como o êrro 
está ligado ao homem, é produzido e propagado por homens, 
por isso, para desterrar o êrro, é às vêzes inevitável denunciar 
e combater os que pertinaz e obstinadamente produzem, defen
dem e propagam, por todos os meios e modos, o êrro ou o ví
cio. Repetimos: Caridade não é sinónimo de contemporização, 
transigência, anarquia ou moleza, nem impede agir com mão
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firme, decidida e forte. O amor. que os pais têm aos filhos não 
proíbe a repreensão e o castigo, mas reclama-os quando ne
cessário. E’ esta também a atitude da Igreja frente aos heré
ticos. Ela sabe, por triste experiência de séculos, o mal que 
fazem, a desunião que produzem, as apostasias que provocam, 
o triste fim a que levam. Daí a necessidade de mão firme e 
vigilante. Na mesma epístola em que São Paulo entoou o hino 
à caridade, damos com esta passagem que merece ser meditada 
por todos aquêles que se escandalizam com a severidade e in
transigência da Igreja: “Ouve-se dizer constantemente que rei
na entre vós a luxúria tal que nem mesmo entre pagãos se en
contra, a ponto de haver quem viva com a mulher de seu pró
prio pai. E ainda andais enfatuados, em vez de mostrardes pe
sar, para eliminar do vosso meio semelhante malfeitor. Eu, em
bora corporalmente ausente, presente estou em espírito; e, qual 
se convosco estivesse, já proferi sentença sôbre aquêle culpado: 
reuni-vos comigo em espírito, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo, e, pelo poder do Senhor, entregai êsse homem a sata
nás, para a perdição da carne a fim de que se salve sua alma, 
no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é nada bela a vossa jac
tância. Ignorais, porventura, que o fermento, embora pouco, le
veda a massa tôda? Fora, pois, com êsse fermento velho! Sêde 
massa nova!” (1 Cor 5, 1-7).

13) “Não Consultarás os Mortos”

A prática hoje generalizada pelo Espiritismo de evocar os 
mortos, ou outros espíritos do além, não é recente. O Espiritis
mo atual é a continuação da necromancia e magia de tempos idos. 
Já no Antigo Testamento existem testemunhos das consultas aos 
mortos praticadas pelos judeus. Apenas os nomes mudaram: 
Hoje diz-se Espiritismo, Umbanda ou Macumba, o que então se 
conhecia como necromancia ou magia; hoje chamam-se médiuns, 
pai-de-santo, babalaô, aparelho ou cavalo, o que então era ma
go, sibila, pitonisa, adivinho, bruxa ou feiticeiro; hoje diz-se 
que o médium está em transe, então falava-se em furor sacro; 
hoje temos centros, terreiros ou tendas espiritas, então eram 
os oráculos, as cavernas e os antros; hoje evocam-se espíritos, 
orixás e exus, então chamavam por gênios ou numes. Mas o 
fim visado foi sempre o mesmo: evocar os mortos ou espíritos 
para dêles saber ou obter alguma coisa. O Espiritismo moderno, 
portanto, é a magia ou a necromancia da antiguidade.
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Esta prática de evocar os mortos se difunde sempre mais. 
Recorrendo a todos os meios da propaganda moderna, à pa
lavra escrita, falada e irradiada, kardecistas, umbandistas, ne
cromantes e magos se esforçam por espalhar e implantar nos 
meios católicos de nossa terra a prática da evocação dos mor
tos e da consulta aos espíritos do além, para, como dizem, 
“exercer a caridade”. Interrogar os espíritos num centro kar- 
decista ou num terreiro de Umbanda, antes de empreender algu
ma obra importante, transformou-se num verdadeiro vício até 
para gente de destacada posição social. Diplomatas, deputados, 
militares, comerciantes, advogados, médicos e outros, pensam 
que não é tempo perdido consultar necromantes, babalaôs, ma
cumbeiros, batuqueiros, babás, bruxas, cartomantes ou outras 
espécies de pitões, pitonisas, bruxos e bruxas do tempo moderno.

O aspecto moral da liceidade desta prática nem sequer é 
problema para êles. Em nome da “liberdade religiosa” tudo isso é 
declarado lícito e bom. Os padres que por, acaso lembram a 
proibição divina de semelhantes ações, passam por intolerantes, 
facciosos, atrasados, escravos de “dogmas rançosos” (como di
zem), inimigos da liberdade e do progresso. Mas ao mesmo 
tempo, êsses nossos modernos necromantes e magos querem con
tinuar católicos, dizem-se cristãos ou seguidores de Cristo e 
proclamam “amar a Deus sôbre tôdas as coisas”.

Esta atitude, porém, nem sempre é fruto da má vontade. 
Fundamentalmente o nosso povo é bom e religioso. Quando ti
ram o chapéu ao pronunciar o santo nome de Deus ou ao pas
sar diante de uma igreja, mesmo quando estão a caminho para 
algum centro ou terreiro, êste gesto é sem dúvida leal e sin
cero. O que há é desconhecimento das coisas religiosas. E esta 
ignorância é hàbilmente explorada pelos propagadores do êrro, 
do pecado e da superstição. A prática da necromancia é airosa
mente envolvida no manto cristão da caridade e o exercício da 
magia é cuidadosamente dissimulado sob a piedosa capa da 
devoção aos Santos.

Todo e qualquer tipo de Espiritismo baseia-se de todo em 
todo sôbre a prática da evocação dos mortos. Sem evocação 
não há Espiritismo.

Pois bem, consta de textos insofismàvelmente claros da Sa
grada Escritura que Deus proibiu, sob as mais severas penas, 
semelhantes práticas de necromancia e magia. A ordem divina 
é clara e repetida:

1) Êxodo 22, 18: “Não deixarás viver, os feiticeiros”.
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2) Lev 20, 6: “A pessoa que se dirigir a magos e adivi
nhos e tiver comunicação com êles, eu porei o meu rosto contra 
ela e a exterminarei do seu povo”.

3) Lev 20, 27: “O homem ou a mulher em que houver es
pírito pitônico ou de adivinho sejam punidos de morte. Ape
drejá-los-ão, o seu sangue cairá sobre êles”. Supõe-se, eviden
temente, que tal homem ou mulher, exercite seu “espírito pi
tônico”.

4) Lev 19, 31: “Não vos dirijais aos magos, nem interro
gueis os adivinhos, para que vos não contamineis por meio dêles. 
Eu sou o Senhor vosso Deus”.

5) Deut 18, 10-14: “Não se ache entre vós... quem con
sulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem quem use 
malefícios, nem quem seja encantador, nem quem consulte pi- 
tões ou adivinhos, ou indague dos mortos a verdade. Porque o 
Senhor abomina todas estas coisas, e por tais maldades exter
minará êstes povos à tua entrada. Serás perfeito e sem man
cha como o Senhor teu Deus. Êstes povos, cujo país tu pos
suirás, ouvem os agoureiros e os adivinhos; tu, porém, fôste 
instruído doutro modo pelo Senhor teu Deus”.

6) 1 Reis 28, 5-25: a história do rei Saul, que foi con
sultar uma pitonisa. A consequência da história tôda se conta 
em 1 Par 10, 13: “Morreu, pois, Saul por causa das suas 
iniquidades, porque tinha desobedecido ao mandamento que o 
Senhor lhe tinha imposto e não tinha observado; e, além disso, 
tinha consultado a pitonisa e não tinha pôsto a sua esperança 
no Senhor; por isso ele o matou, e transferiu o seu reino para 
David, filho de Isai”.

7) 4 Reis 17, 17: (enumerando os crimes de Israel, pelos 
quais foram castigados:) “ . . .  e entregaram-se a adivinhações 
e agouros, e abandonaram-se a fazer o mal diante do Senhor, 
provocando sua ira. E o Senhor indignou-se sobremaneira con
tra Israel e rejeitou-os de diante de sua fa c e .. .”

8) Isaías 8, 19-20: “E quando vos disserem: consultai os 
pitões e os adivinhos, que murmuram em segrêdo nos seus en
cantamentos: Acaso não consultará o Povo ao seu Deus, há de 
ir falar com os mortos acêr.ca dos vivos? Antes à Lei e ao Tes
tamento é que se deve recorrer. Porém, se êles não falarem na 
conformidade desta palavra, não raiará para êles a luz da 
manhã”.

Também no Novo Testamento encontramos plenamente con
firmada esta proibição divina. Nos Atos dos Apóstolos, princi-
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palmente nos capítulos 9, 12, 16 e 19, encontramos São Paulo 
lidando energicamente contra pitões, magos e necromantes. Em 
Êfeso São Paulo chegou mesmo a organizar uma demonstração 
pública de queima de livros espiritas no valor de 500.000 cruzeiros.

De tudo isso podemos coligir com certeza absoluta que o 
mandamento divino de não evocar os espíritos jamais foi re
vogado e hoje, como ontem, continua em pleno vigor. Para ga
rantir e justificar suas doutrinas e práticas, os espiritas não 
deveriam apenas demonstrar que de fato recebem comunicações 
do além, mas que Deus ou nunca interditou a evocação, ou 
revogou definitivamente a proibição, determinando agora que 
aquilo que antigamente fôra condenado como maldade e abo
minação e punido com os castigos mais severos, fôsse hoje 
transformado em princípio e fundamento de uma nova Religião 
Sua.

Não compreendemos, por isso, como se possa combinar a 
prática da evocação dos espíritos com o maior de todos os 
mandamentos de Deus: “Amarás o Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, com 
tôdas as tuas forças”. E Jesus acrescenta: “Êste é o primeiro 
e grande mandamento” (Mt 22, 37 ss). Ora, a suposição na
tural, para cumprir esta nossa máxima obrigação, é observar 
também os outros mandamentos divinos, inclusive o que diz: 
“Não consultarás os mortos!” Pois, diz o Senhor: “Se me amais 
guardai os meus mandamentos” (Jo 14, 15); “quem guarda 
os meus mandamentos e os observa, êsse é que me ama” (Jo 
14, 21); “vos sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando” 
(Jo 15, 14). — Mas o necromante, o mago, o espirita, o umban- 
dista, e todos aquêles que favorecem, protegem e propagam 
a necromancia, a magia, o Espiritismo e a Umbanda, desobede
cem manifestamente a uma ordem expressa de Deus e por isso 
jamais poderão dizer leal e sinceramente esta pequenina mas 
importante oração que todo homem deve poder pronunciar: “Meu 
Deus, eu vos amo!”

Oxalá possa escrever-se, em breve, do Brasil, o que se lê 
acerca dos hebreus: “Não há agouros em Jacob, nem adivinha
ções em Israel” (Nm 23, 23). Posteriormente, como vimos, o 
povo israelítico mudou de atitude e entregou-se às práticas es
piritas. Mais tarde o inspirado cronista viu-se forçado a escre
ver: “ . . .  e entregaram-se (os israelitas) a adivinhações e agou
ros, e abandonaram-se a fazer o mal diante do Senhor, provo-
Ação Pastoral — 11
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cando sua ira. E o Senhor indignou-se sobremaneira contra Israel 
e rejeitou-o de diante de sua face’’ (4 Reis 17, 17).

— O órgão oficial da Federação Espirita Brasileira (FEB), 
“Reformador”, publicou, ufano, no fascículo de setembro de 
1953, p. 199, o seguinte: “Graças à FEB, aos trabalhos dos 
febianos, entre todos os paises do mundo inteiro, é o Brasil 
aquêle que se acha mais kardequizado” ; e mais: “Graças à 
FEB, à propaganda que ela sempre desenvolveu em tôrno das 
obras de Kardec, o Brasil delas editou muitas e muitas vêzes 
mais que a soma das edições lançadas por tôdos os países do 
mundo e por preço sempre inferior”. — De fato, muita evocação 
de mortos e espíritos se pratica por êste Brasil afora, muita 
desobediência e muita revolta contra o Criador, graças aos pro
pagandistas do Espiritismo. Cada centro espirita é um centro 
de rebelião contra uma ordem divina. Cada sessão espirita é 
uma sessão de insubmissão e insurreição contra um mandamento 
de Deus. Não aconteça que, mais tarde, outro cronista inspi
rado deva sentar-se também à rústica escrivaninha, para relatar: 
“ . .. e entregaram-se os brasileiros a adivinhações e agouros, e 
abandonaram-se a fazer o mal diante do Senhor, provocando 
sua ira. E o Senhor indignou-se sobremaneira contra o Brasil 
e rejeitou-o de diante de sua face.. . ”

Motivos, certamente, não faltariam. . .
Também a Igreja, divinamente autorizada, falou:
1) Logo no início do moderno movimento espirita, no dia 

4 de agosto de 1856, a Santa Sé visava diretamente o Espiri
tismo, quando afirmava que: “Evocar as almas dos mortos e 
pretender receber suas respostas, manifestar, coisas ocultas e 
distantes, ou praticar outras superstições análogas, é absoluta
mente ilícito, herético, escandaloso e contrário à honestidade dos 
costumes”.

2) No dia 24 de abril de 1917 a Santa Sé pronunciou-se 
mais uma vez nos seguintes têrmos: “E’ ilícito assistir a sessões 
ou manifestações espiritas, sejam realizadas ou não com o au
xílio de um médium, com ou sem hipnotismo, sejam quaisquer 
forem essas sessões ou manifestações, mesmo que aparentemente 
simulem honestidade ou piedade; quer interrogando almas ou 
espíritos, ou ouvindo as suas respostas, quer assistindo a elas 
com o protesto tácito ou expresso de não querer ter qualquer 
relação com os espíritos malignos”.

3) Também no Brasil falaram muitas vêzes e com absoluta 
clareza as nossas competentes autoridades eclesiásticas. Nume-
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rosos Bispos escreveram cartas pastorais especialmente dedica
das ao problema do Espiritismo e em que admoestaram caloro
samente os fiéis contra os perigos sobrenaturais e naturais da 
prática da evocação dos espíritos. Ainda em 1953 o Episco
pado Nacional tornou a lembrar a todos, incisivamente, o se
guinte: “Tôda e qualquer participação (na sessão espirita), sob 
qualquer pretexto, é gravemente proibida”. Saibam, pois, todos: 
E’ pecado grave, pecado mortal assistir, a uma sessão espirita, 
por qualquer que seja o motivo, ainda que seja por mera curio
sidade, ou para pedir receitas, passes ou remédios. E quem assis
tir a uma sessão espirita ou umbandista com a séria e decisiva 
intenção de evocar ou mandar evocar alguma entidade do além, 
não só comete pecado grave, mas incorre, ainda, sem mais, na 
pena da excomunhão.

Conclusão: A triste e multíplice experiência tem provado 
quão facilmente se deixam os homens induzir ao êrro. Quantas 
pessoas que começaram por ir ao Centro apenas por curiosidade, 
acabaram na apostasia! Isso prova que ir à sessão espirita é 
expor-se ao perigo próximo de perder a fé. A sessão espirita é 
a ocasião próxima para a apostasia! E quanto mais ignorante 
a pessoa fôr em coisas religiosas e quanto menos robusta em 
matéria de nervos e em impressionabilidade, maior será o pe
rigo. Para o brasileiro existe ainda um risco especial: Senti
mental e bondoso, sofre, mais que outros povos, com a separa
ção de seus familiares arrebatados pela morte e tudo daria para 
comunicar-se com êles. Por isso, para não cair nos laços trai
çoeiros do Espiritismo, é justo que se proíba frequentar as ses
sões espiritas.

14) Inutilidade da Evocação dos Espíritos

Não é apenas riogrosamente interdito por lei eclesiástica e 
divina evocar os mortos, mas é também perfeitamente supérflua 
qualquer tentativa de evocação. Porque, mesmo suposto que os 
médiuns realmente falem com espíritos do outro mundo — su
posição ainda não demonstrada cientificamente — jamais pode
remos identificar o espirito que nos vem dar notícias ou instru
ções. Para provar esta afirmação não precisaremos recorrer a 
difíceis raciocínios filosóficos: basta ler alguns textos do pró
prio senhor Allan Kardec, que é para os espiritas a maior auto
ridade no assunto. O instrutor poderá ler êstes textos, com al
guns rápidos comentários, onde achar conveniente: 
ii*
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1) A crer nas mirabolantes afirmações de Allan Kardec, 
há aí por toda parte e em redor de nós um mundo próprio, 
composto de inúmeros espíritos, “acotovelando-nos e observan
do-nos sem cessar” (O que é o Espiritismo, 10» ed., p. 110) e 
“se, em dado momento, pudesse ser levantado o véu que no-los 
esconde, êles formariam uma população, cercando-nos por tôda 
parte” (ib., p. 109).

2) Mas não devemos pensar, que todos êstes espíritos são 
bons e só querem o nosso bem: “Como há homens de todos 
os graus de saber e ignorância, de bondade e maldade, dá-se 
o mesmo com os espíritos. Alguns dêstes são apenas frívolos 
.e travessos; outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus 
e vingativos; outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes 
virtudes e o saber em grau desconhecido na terra” (ib., p. 111).

3) E alguns dêles são mesmo tão maus, que “se comprazem 
no mal e ficam satisfeitos, quando se lhes depara ocasião dé 
praticá-lo” (O Livro dos Espíritos, 22» ed., p. 83). Êles “são 
inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. 
Como Espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia é a 
desconfiança e se mascaram de tôdas as maneiras para melhor 
enganar” (ib. p. 87).

4) Insistindo neste ponto (isto é: que os espíritos “se mas
caram para melhor enganar”), citamos algumas passagens d’0  
Livro dos Médiuns (20» ed., sempre do mesmo Allan Kardec): 
“Há falsários no mundo dos Espíritos, como os há neste” (p. 
273); “os Espíritos perversos são capazes de todos os ardis” 
(p. 274); “reúnem à inteligência a astúcia e o orgulho” (p. 281); 
“identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam, e ado
tam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos 
homens por efeito de suas crenças” (p. 285); “há falsários (en
tre os espíritos) que imitam tôdas as caligrafias” (p. 285); si
mulam também a linguagem e o modo de falar dos outros (p. 
284); e há espíritos tão hábeis que nem mesmo se traem “por 
sinais materiais involuntários” (p. 287). Em suma, observa Allan 
Kardec — e tudo o que citamos vai por conta dêle — reunindo 
suas experiências, “a astúcia dos Espíritos mistificadores ul
trapassa às vêzes tudo o que se possa imaginar” (p. 324).

5) Há coisa ainda mais importante. No mesmo Livro dos 
Médiuns nos revela o Autor: “Entre os Espíritos, poucos há 
que tenham nome conhecido na terra. Por isso é que, as mais 
das vêzes, êles nenhum nome declinam. Vós, por.ém, quase sem
pre quereis um nome; então, para vos satisfazer, o Espirito
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toma o de um homem que conhecestes e a quem respeitais” 
(p. 281), ou então “adotam os nomes mais apropriados a causar 
forte impressão” (p. 282). “Certos Espíritos, presunçosos ou 
pseudo-sábios, procuram conseguir, a prevalência das mais fal
sas idéias e dos mais absurdos sistemas. E, para melhor acre
ditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupu- 
lizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até 
com os mais venerandos” (p. 150). “Quantos médiuns têm tido 
comunicações apócrifas assinadas por. Jesus, Maria ou um Santo 
venerado!” (p. 274).

6) E note-se que há espíritos “que juram tudo que se lhes 
exigir” (p. 272)!

7) Mas o espírito não se apresenta com carteira de iden
tidade e nem permite exigir identificação: “Semelhante pedido 
o magoa, pelo que deve ser evitado”, aconselha Kardec e ex
plica: “Com o deixar o seu corpo, o Espírito não se despojou 
da sua suscetibilidade: agasta-o tôda questão que tenha por. 
fim pô-lo à prova” (p. 271). Não é pois permitido pedir ao 
espírito provas de identidade! E se pedirmos o seu nome, êle 
indicará um nome qualquer que nos fôr mais conhecido ou que
rido, até o de grande Santo, se assim nos agradar. . .

8) E não só os espíritos inferiores, galhofeiros, maus ou 
perversos, costumam dar nomes e identidade falsa: “O mesmo 
ocorre tôdas as vêzes que um Espírito superior se comunica 
espontâneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. 
Nada prova que seja exatamente o Espírito dessa personagem; 
porém se ela nada diz que desminta o caráter dessa última, há 
presunção de ser o próprio ...” (p. 270). E assim pergunta 
Allan Kardec: “Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter 
sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, 
Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas 
personagens?” E continua: “Esta dúvida existe mesmo entre 
os adeptos fervorosos da Doutrina Espirita, os quais admitem 
a intervenção e a manifestação dos Espíritos, mas inquirem co
mo se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, 
de fato, bem difícil de produzir-se. Conquanto, porém, não o 
possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de re
gisto civil, pode-o ao menos por presunção, segundo certos in
dícios” (O Livro dos Espíritos, 22? ed., p. 34). Temos, portanto, 
que o máximo concedido no supremo arraial espirita é: “por 
presunção e segundo certos indícios. .. ”
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Conclusão: Suponhamos que uma pessoa convidada pelos 
espiritas, e levada pela saudade, vá ao Centro espirita para 
ter notícias de sua falecida mãe; façamos de conta que o mé
dium seja pessoa honesta e 'digna de tôda a nossa confiança; 
demos como admitido que o médium conseguiu ligação com um 
espírito (um dos muitos que nos “acotovelam sem cessar” !) 
que afirma ser a procurada mãe — será de fato o espírito dela? 
Nem mesmo se o modo de falar, a assinatura, o estilo, o jeito, 
etc., eram direitinho os dela; nem mesmo se jura em nome de 
Deus. . . Pois se, como vimos, estão aí inúmeros espíritos — 
sempre na suposição espirita — que se “comprazem no mal e 
ficam satisfeitos, quando se lhes depara ocasião de praticá-lo”; 
pois se “os espíritos são capazes de todos os ardis”, “imitam 
tôdas as caligrafias” e “identificam-se com os hábitos daqueles 
a quem falam, e adotam os nomes mais apropriados a causar 
forte impressão” e “juram o que se lhes ex ig ir!...”

15) Tristes Efeitos da Evocação

“Não consultarás os mortos!" — eis o importante manda
mento divino que recordamos na alocução anterior e que está 
sendo muito esquecido mesmo por aquêles que ainda querem 
amar a Deus. Deus, Autor da vida e Criador do homem, teve 
por certo razões graves para proibir com tanta severidade a ne- 
cromancia e a magia. Quais teriam sido estas razões? O texto 
sagrado não o diz. Mas assim como pelo fruto se conhece a 
árvore, do mesmo modo não será difícil descobrir a malícia in
trínseca da evocação dos espíritos, observando as más conse- 
qiiências que desta doutrina decorrem. Quem observar atenta
mente o vasto movimento espirita que atualmente se alastra por 
êsse Brasil; quem se der ao trabalho de ler e estudar as nume
rosas publicações necromânticas em revistas e livros espiritas; 
quem assistir às modernas sessões de necromancia e magia; 
quem escutar os propagandistas do Espiritismo, pelo rádio ou 
em conferências, verificará fàcilmente que atrás de tudo isso, 
direta ou indiretamente, está sem dúvida aquele “inimicus homo”, 
contra o qual nos advertiu Cristo (Mt 13, 28), e que se apro
veita das sombras da noite e da desprevenção dos homens que 
dormem, para disseminar o êrro e a discórdia. O fruto mais fu
nesto do Espiritismo é a apostasia de Cristo e conseqiientemente o 
afastamento de Deus. Vítimas do engodo da miragem espirita, 
milhões de brasileiros e irmãos nossos já estão pràticamente se-
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parados da Igreja de Cristo. Êste aspecto, a principal e mais 
entristecedora consequência da prática da evocação dos mortos, 
já o explanamos em outra alocução. Lembramo-lo apenas para 
dizer que aí está sem dúvida a razão principal por que Deus 
insistiu tanto na proibição da necromancia. Isto justifica plena
mente a iliceidade e mostra com evidência a malícia intrínseca 
da prática do Espiritismo ou da evocação dos espíritos do além.

Pelos frutos se conhece a árvore: por suas consequências 
estudaremos a liceidade ou iliceidade moral do Espiritismo. Aca
bamos de recordar a tristíssima consequência da apostasia. Pre
cisamos assinalar e documentar outra consequência, esta de or
dem natural: os efeitos que a diuturna prática da evocação dos 
espíritos produz sobre a saúde do corpo e da alma dos necro- 
mantes.

Para a verificação dêstes efeitos recorremos a homens pro
fissionalmente dedicados a tais estudos. Dirigimos a um consi
derável grupo de Professores de Psiquiatria, Diretores de Hos
pícios e Médicos Psiquiatras cinco perguntas sôbre os efeitos 
que a prática da mediunidade têm nos 'homens. Publicamos os 
depoimentos no O Livro Negro da Evocação dos Mortos. Aqui 
podemos apresentar apenas algumas conclusões:

1) Existe impressionante unanimidade entre os médicos psi
quiatras, professores de psiquiatria, diretores de hospícios, etc., 
em denunciar a prática da evocação dos espíritos (ou o exer
cício da mediunidade) como nociva, prejudicial, desacomselhá- 
vel, perigosa, perniciosíssima e outros têrmos dêste gênero.

2) Há também unanimidade moral em ver na prática do 
Espiritismo um poderoso fator de loucuras. E aqui convém re
cordar particularmente as conclusões a que chegou o Dr. Xa
vier de Oliveira em seu livro intitulado Espiritismo e Loucura. 
Baseado nos casos do Hospital Nacional de Psicopatas, êle 
mostra que 1.723 pessoas internadas tinham enlouquecido “só 
e exclusivamente pelo Espiritismo”; que eram 9,4% do total dos 
loucos; que as internações por “espiritopatia” iam crescendo de 
ano para ano; e que mesmo dos que não enlouqueceram exclu
sivamente pelo Espiritismo, 90% receberam a perniciosa influên
cia espirita.

3) Os médicos dizem também que as práticas espiritas 
levam a outras doenças e perturbações: agrava neuroses, de
termina emoções que acarretam perturbações vasomotoras; pro
voca alterações nas secreções internas; produz histeria e epi- 
lepcia; etc.
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4) Não apenas os médiuns, também a assistência pode ser 
vítima de semelhantes males. Um dêles, por exemplo, diz: “A 
prática pública de sessões espiritas, com manifestações ditas 
mediúnicas, exerce sobre a maior parte dos assistentes uma 
intensa tensão emocional e nos predispostos (psicopatas, neuró
ticos, fronteiriços, desajustados da afetividade) é a oportuni
dade de desencadeamento de reações que os levam ao pleno 
terreno patológico”.

5) Há também unanimidade quase total em qualificar a 
pessoa do médium como tipo anormal, insano, neurótico, dese
quilibrado, degenerado, histérico, etc.

6) Com particular veemência é unânimemente condenado o 
desenvolvimento e o exercício das faculdades chamadas mediú
nicas.

7) Todos são unânimes também em declarar que o uso 
abusivo de arte de curar pelo Espiritismo acarreta perigos para 
a Saúde Pública.

8) Em vista de tudo isso, reclamam ou apoiam medidas pú
blicas de profilaxia contra a proliferação de Centros Espiritas 
como nocivos à Saúde Pública. O Dr. Pacheco e Silva, conhe
cido psiquiatra de São Paulo, diz do Espiritismo: “E’ uma 
prática perniciosíssima, que deveria ser combatida a todo transe, 
por isso que, sôbre ser prejudicial à Saúde Pública, contribui para 
a ruína de muitos lares e dá margem as explorações as mais 
ignóbeis”. E o Dr. Afrânio Peixoto já escrevera: “O poder 
público não pode ser indiferente à ruína nervosa, senão à alie
nação daqueles sôbre os quais lhe é missão velar, os inocentes, 
incautos, crédulos, que desses espetáculos e dessas sugestões 
podem ser vítimas”.

Conclusão: Contra esta últfma proposta espiritas e liberais 
levantar-se-ão, com a Constituição Brasileira em punho, para 
bradar que, graças a Deus, neste país democrático, há liberdade 
de cultos. Respondemos: Sem dúvida; mas o mesmo art. 141, 
§ 7, que nos assegura o livre exercício de cultos religiosos, 
acrescenta: “Salvo o dos que contrariem a Ordem Pública ou 
os bons costumes”. Ora, o Espiritismo ou o exercício público e 
religioso da evocação dos mortos ou espíritos, além de ser tem
po perfeitamente perdido, é contrário ao mandamento divino, e 
prejudicial, pernicioso, perigosíssimo, etc., para a saúde do cor
po e alma dos praticantes e assistentes e, por isso, contraria a 
Ordem Pública, e, conseqúentemente, é i n c o n s t i t u c i o n a l .  
A Conferência Nacional dos Bispos adverte, pois, com muita
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razão, quando diz: “Alerta, junto aos responsáveis, sôbre o mal 
físico, psíquico e moral causado pela prática do Espiritismo, 
bem como para o art. 284 do Código Penal, que proíbe fazer 
diagnósticos, receitar remédios ou fazer passes”.

16) Orientação sôbre a Fenomenologia Espirita

Nossa campanha de esclarecimento dos católicos sôbre o 
Espiritismo não pode deixar de orientar, também sôbre os fe
nômenos espiritas. Não queremos dar um curso sôbre Psicolo
gia, Parapsicologia e Psiquiatria. Pretendemos dar apenas al
gumas normas fundamentais.

1) E’ preciso distinguir entre o milagre cristão e o fenô
meno espirita. Para isso precisamos distinguir bem entre fenô
menos espontâneos que se produzem sem intervenção direta ou 
indireta de nossa parte, e fenômenos provocados, em que o ho
mem intervém, direta ou indiretamente, para conseguir sua pro
dução. Não agrada aos espiritas esta distinção. Para êles todo 
fenômeno de caráter extraordinário é logo “espirita” : as apa
rições espontâneas narradas na Sagrada Escritura, as profecias 
e os milagres de Cristo, dos Apóstolos e dos Santos, os chama
dos “fenômenos místicos” da hagiografia cristã, as possessões, 
obsessões e infestações diabólicas de que nos falam os teólogos, 
as casas mal assombradas da fantasia popular, as visões e alu
cinações dos psicopatas e nervosos, os automatismos e as no
vas personalidades das pessoas em estado de transe, as mate
rializações, os movimentos sem contacto e os raps provocados 
por médiuns em sessões espiritas, as mensagens da psicografia 
ou psicofonia, as incorporações parciais nos centros kardecistas 
e as incorporações totais nos terreiros de Umbanda, — tudo, 
enfim, que apresenta um aspecto maravilhoso e fora do normal e 
ordinário é açambarcado pelos espiritas e sumàriamente rotu
lado como “fenômeno espirita”. Quando as agências noticiaram 
que o Papa João XXIII teria tido uma visão de Pio X, nossos 
jornais e revistas espiritas se apressaram em apresentar, o ex
traordinário evento a seu modo e Sua Santidade passou defini
tivamente a figurar na lista dos espiritas eminentes... Não 
agrade embora aos espiritas a distinção, é, todavia, absoluta
mente necessário separar os fenômenos espontâneos dos provo
cados. A espontânea manifestação do anjo que veio anunciar 
à Virgem de Nazaré a encarnação do Verbo é um fenômeno 
essencialmente distinto da provocada aparição do espirito do
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falecido profeta Samuel no antro da pitonisa de Endor. Êste 
pode ter sido um autêntico fenômeno espirita merecidamente 
castigado pelo céu, mas aquela foi obra da divina misericórdia, 
o glorioso início de nossa redenção. Uma vez a iniciativa parte 
de Deus ou do espírito com o favor de Deus, outra vez a ini
ciativa parte do homem contra a vontade de Deus. Do mesmo 
modo, quando Cristo, sem preparação de espécie alguma, sem 
recorrer a um complicado e teatral aparato, em plena luz do 
sol, sem artificiosa seleção de lugar e tempo, sem especial es
colha de assistentes simpáticos, muitas vêzes rodeado por ini
migos declarados, sem exigir número, sexo e posição especial 
dos presentes, sem mesinhas nem planchas, em plena lucidez 
e uso consciente de seus sentidos, sem transes nem esgotamen
tos, em suma, num ambiente e numa atmosfera que se caracteriza 
pela total indeterminação, realiza seus milagres, ressuscita mor
tos, multiplica pães, transforma água em vinho, amaina tem
pestades, purifica leprosos, dá vista aos cegos, ouvido aos sur
dos e fala aos mudos, revela os mais íntimos segredos de seus 
adversários, mostrando-se em tudo senhor absoluto sôbre a na
tureza e suas leis, — então estamos, sem sombra de dúvidas, 
diante de fenômenos de natureza essencialmente distintos da
queles outros, produzidos e provocados pelos médiuns espiritas, 
longamente preparados, em salas a isso especialmente destina
das, muitas vêzes em absoluta escuridão, com cuidadosa sele
ção de assistentes que lhes devem ser favoráveis e precisam 
ocupar determinadas posições, as mais das vêzes em estado 
inconsciente de transe, com aquêle esgotamento e nervosismo 
que depois lhes notamos nas expressões e lhes vai exigir longos 
dias de descanso, em suma, num ambiente que se caracteriza 
por um inegável determinismo, nitidamente sujeito a condições 
naturais, físicas, fisiológicas e psíquicas. Não podemos, à ma
neira dos espiritas, baralhar indistintamente todos êstes fenô
menos, como se fôssem da mesma natureza.

Uma coisa é, pois, o milagre cristão (caracterizado pelo 
indeterminismo e pela espontaneidade), outra, essencialmente dis
tinta, o fenômeno espirita (caracterizado pelo determinismo de 
fatores naturais indispensáveis para provocá-lo). Pela mesma 
razão não se podem comparar Cristo e os Santos com os mé
diuns dos espiritas. Cristo não foi médium espirita: era o “Ver
bo que se fêz carne e habitou entre nós”.

2) Diante da fenomenologia espirita devemos evitar de cair, 
em dois extremos igualmente fáceis e bastante comuns entre
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os católicos: o extremo esquerdo de dizer que tudo é fraude e 
trapaça, e o extremo direito de afirmar, que tudo é obra do de
mónio.

a) Não negamos a existência da fraude, principalmente na 
produção dos assim chamados fenômenos “de efeitos físicos”

* (telequinesia e ectoplasmia, ou movimentos sem contacto e a 
materialização). Também os espiritas mais honestos não con
testam a realidade da fraude. Aliás não seria difícil arrolar um 
grande número de exemplos. Ademais, a própria sessão espirita 
é sumamente convidativa para o velhaco: a meia escuridão que 
ai reina, sem a qual, como dizem, “os espíritos não podem co
municar-se” ; a música e o canto que encobrem outros rumores 
que poderiam ser suspeitos; a proibição de tocar no médium ou 
de acender a luz na hora do “fenômeno” ; a necessidade de res
peitar suas determinações; o gabinete e a cortina atrás da qual 
o médium está à vontade; a credulidade dos assistentes, que já 
vêm dispostos a aceitar o que vier — tudo isso convida os em
busteiros e trapaceiros a tentar a sorte. . .

b) Nem negamos a existência do demónio ou sua atuação 
entre os homens. Ainda teremos que insistir, em instruções es
peciais nos vários aspectos da ação de satanás. Queremos ape
nas adiantar aqui que a atuação provocada, como tal, não é 
possível. O demónio não “baixa” só porque os homens assim 
o desejam. Pois o homem não pode ser a causa eficiente e na
tural de um efeito transcendente ou não natural. O fenômeno 
“espirita” (no sentido espirita) provocado é uma ilusão: não 
existe, porque é naturalmente impossível.

c) Existem, entretanto, no homem e à disposição do ho
mem, forças naturais capazes de causar efeitos surpreendentes 
c maravilhosos e que fàcilmente podem ser mistificados e que 
explicam cabalmente tôda a fenomenologia espirita. E êstes fa
tores naturais já são hoje bastante conhecidos pelos psicólogos 
e parapsicólogos. Lembramos alguns: Defeitos de observação 
(impressões subjetivas, ilusões, falsas recordações, mentiras, boa
tos, fraudes), alucinações, mitomania, interpretações delirantes, 
automatismos, personificações, transes, sugestões, reflexos condi
cionados, percepções extra-sensoriais. . .

Conclusão: De duas uma: ou o “fenômeno” é produzido 
por uma fôrça natural do homem (no caso do médium), ou se 
trata realmente de efeitos causados (espontâneamente) por um 
agente extramundano. Na primeira suposição estamos ou diante 
duma fraude, fazendo o médium o simples papel de prestidigita-
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dor, ou diante duma fôrça natural que nos fascina por seus 
efeitos surpreendentes, e então êstes fenômenos, embora pos
sam ser interessantes em si e utilíssima sua investigação cien-r 
tífica, estão fora do campo do interêsse religioso. Na segunda 
suposição estamos diante duma superstição propriamente dita, 
e dum pecado, porque tentamos fazer o que o Criador expressa- • 
mente proibiu.

17) Prudência na Afirmação do “Fenômeno”

À fenomenologia do Espiritismo devemos aplicar o mesmo 
sistema de rigorosa investigação que em Teologia Fundamental 
reclamamos para os milagres. Sem isso não merece o fenômeno 
nossa atenção. O estudo sério dos fenômenos espiritas deve, 
por isso, passar pelo crivo de três processos distintos de mi
nuciosas indagações:

a) Investigação de sua verdade histórica: isto é, verificar, 
se o fenômeno aconteceu realmente, se é de fato autêntico, ge
nuíno. Êste primeiro processo é o mais difícil dos três. Passa-se 
muitas vêzes e com excessiva facilidade por cima desta preli
minar e indispensável investigação do fato como tal. Dá-se ge
ralmente o fato como comprovado e vai-se logo à sua explica
ção, caindo dêste modo no ridículo de querer achar, a causa 
daquilo que, talvez, nem mesmo exista. E’, pois, necessário, 
insistir primeiramente na própria e minuciosa constatação do 
fenômeno alegado, com o exato estudo de tôdas as suas cir
cunstâncias. E quanto mais extraordinário ou maravilhoso fôr 
o fato alegado, mais implacável e rigorosa deve ser a investi
gação de sua autenticidade. Quando, p. ex., alguém nos diz 
que viu um boi a voar pelos ares, antes de tentarmos uma ra
zoável explicação de tão singular como extraordinário aconte
cimento, permita-se-nos averiguar sua realidade histórica. En
quanto não constar com absoluta certeza semelhante fato, será 
inútil e tempo perdido tentar dar-lhe uma aceitável explicação. 
Ora, muitas vêzes não são menos raros nem menos extraordi
nários certos fenômenos que os espiritas nos narram e apre
sentam com incrível ingenuidade. Assim, quando nos dizem que 
um médium transportou determinado livro da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro para uma sala de sessões em Curitiba; ou quan
do nos querem fazer crer que numa sessão em S. Paulo apre
sentou-se materializado o espírito de certo padre falecido que 
falou, pôde ser apalpado, foi fotografado e depois desapareceu
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sem deixar vestígios. Mas justamente a averiguação da verdade 
histórica dos fenômenos espiritas se torna particularmente difí
cil e penosa por causa do lugar das experiências e por causa 
das condições objetivas e subjetivas que os médiuns reclamam 
para a obtenção ou produção dos fatos cuja realidade histórica 
queremos estudar. Quando se reúnem numa sessão espirita para 
a obtenção de fenômenos de efeitos físicos (materialização, mo
vimento de objetos sem contacto, transporte de objetos, etc.), 
os espiritas reclamam um local especialmente preparado, com 
um espaço separado, reservado para o médium, o “gabinete 
mediúnico” e as seguintes condições objetivas: falta de luz, 
muitas vêzes completa escuridão; a cadeia que consiste em ter 
cada um as mãos em contacto com as dos outros; certo ruído, 
como música, cânticos ou conversação, proibição de ver, acen
dendo repentinamente a luz, ou fotografando sem autorização 
do médium ou “guia”; interdição de tocar na materialização 
ou de apoderar-se dela. Exigem ainda condições subjetivas: uma 
especial benevolência da parte do observador, boa disposição 
de ânimo, paciência e perseverança; simpatia mútua entre o mé
dium e os assistentes e entre êstes, uns com os outros. E’ neste 
ambiente, e só nêle, que o médium trabalha à vontade para 
produzir seus extraordinários fenômenos. E é também neste am
biente e em semelhante atmosfera de benevolência e simpatia 
que se deve averiguar a verdade histórica do fenômeno espi
rita. Coisa, evidentemente, dificílima, senão de todo impossí
vel. Só depois disto se passará ao segundo processo:

b) Investigação da verdade filosófica do fenômeno: feito 
o primeiro processo, isto é: verificado que o fenômeno é certa
mente real, verdadeiro, histórico, e não fraudulento nem pro
duto da fantasia ou alucinação, começa o trabalho de inter
pretação: busca-se uma causa que explique o fenômeno. Esta 
causa pode ser natural ou extranatural (preternatural ou sobre
natural). A investigação da verdade filosófica, portanto, pro
cura saber se o fenômeno, de cuja autenticidade já não se du
vida, pode ser atribuído a causas ou forças que estão dentro 
do âmbito da natureza, ou se supera as forças da natureza e 
deve ser explicado pela intervenção de forças ultramundanas. 
E’ conhecida a regra áurea para êste segundo processo: en
quanto um fato ou fenômeno pode ser explicado naturalmente, 
não se devem aduzir nem admitir argumentos que exigem a in
tervenção de forças preternaturais. Quando se afirma o caráter 
extranatural de um fato, dita afirmação deve ser provada e não
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pressuposta. Se neste segundo processo, na investigação da ver
dade filosófica, chegamos à conclusão de que o fenômeno é ex
plicável pela ação das forças naturais, está então terminado 
nosso trabalho. Se, porém, devemos concluir pela intervenção 
de forças extranaturais, entraremos na terceira fase de estudo:

c) Investigação da verdade teológica do fenômeno. Segun
do a teologia católica estas forças ultramundanas, preternatu- 
rais ou sobrenaturais, podem ser: Deus, os anjos bons, as al
mas dos justos no céu, as almas dos justos no purgatório, as 
almas dos condenados ao inferno, os anjos maus ou os demónios. 
Será trabalho próprio desta terceira fase do estudo investigar 
qual das possíveis forças interveio na produção do fenômeno. 
Para isso é necessário fazer um cuidadoso levantamento de to
das as circunstâncias que acompanham o fenômeno e nas quais 
êle é produzido. Estas circunstâncias são sete, consoante o co
nhecido verso: “Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, 
quando”. Devem, portanto, ser diligentemente estudados: 1) o 
sujeito, mediante o qual o fenômeno foi produzido; 2) o objeto, 
ou o fenômeno como tal; 3) o lugar onde se produziu; 4) os 
meios utilizados para a obtenção do fenômeno; 5) a finalidade 
que se teve em vista para provocá-lo; 6) o modo como foi ob
tido; 7) o tempo em que foi provocado. Verificando-se que em 
uma ou mais destas circunstâncias entrou algo de leviano, ri
dículo, desonesto, ímpio, herético, falso, etc., já teremos um 
critério seguro para formular um julgamento justo. E’ nesta 
terceira fase também — e só agora, não antes — que se estuda 
a possibilidade de uma comunicação ou manifestação direta e 
sensível de Deus, dos anjos, dos demónios e das almas separa
das dos corpos, bem-aventuradas ou condenadas, pouco importa.

E’ êste o roteiro geral, o mais seguro, o mais racional e o 
mais científico para o estudo sério de qualquer fenômeno raro 
com aparências extraordinárias, inclusive dos mal denominados 
fenômenos “espiritas”. A grande tentação que se apresenta ge
ralmente ao investigador incipiente ou inexperiente é querer co
meçar logo com a terceira fase, saltando por cima das duas 
primeiras. Enquanto não constar com certeza a verdade histó
rica do fato, será ridículo e anticientífico tentar explicá-lo. E 
enquanto o fenômeno, constatado como real e genuíno, fôr ex
plicável pela intervenção de forças naturais, será inútil e anti
científico querer aduzir forças extraterrenas para interpretá-lo. 
Esta é a razão por que as prudentes autoridades eclesiásticas 
se negam, p. ex., a examinar certas curas de doenças funcio-
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nais, embora apresentem um aspecto maravilhoso e extraordi
nário. Não é que se pense que Deus ou outras forças espirituais 
ultramundanas não possam curar doenças funcionais, mas é por
que nós, homens, não temos critérios suficientes em mão a fim 
de podermos afirmar que neste determinado caso interveio uma 
força preternatural, uma vez que existe também a força natural 
(a sugestão) que pode produzir o mesmo efeito.

Diante da fenomenologia “espirita” devemos, pois, manter 
dois campos separados: 1) os fatos alegados, 2) as interpreta
ções dêstes fatos. Uma coisa é o fato e outra, mui distinta, é 
sua interpretação. O fato pode ser um resultado definitivo e 
certo da investigação histórica; a interpretação pode ser um 
resultado provisório e hipotético da investigação filosófica ou 
teológica. Admitir o fato não implica absolutamente em apro
var uma certa interpretação. Movimenta-se, p. ex., um copo 
ao contacto com as mãos do médium: é um fato que, devidamente 
observado e controlado, pode ser admitido como real. Apresen
ta-se um cidadão que nos vai explicar êstes curiosos e inteli
gentes movimentos como intervenção sensível de algum espírito 
do além: é uma interpretação, uma hipótese, um modo pessoal 
de ver e entender dêste cidadão; outro observador, não menos 
sagaz, dirá que se trata de movimentos inconscientes dos mús
culos do próprio médium: outra interpretação, outra hipótese, 
outro modo de ver. Admitir, portanto, honestamente a realidade 
provada de um fenômeno apressadamente qualificado como “es
pirita”, ainda não significa endossar o Espiritismo como tal. E 
no entanto é isso que os espiritas fazem quando nos apresentam 
uma respeitável lista de sábios eminentes que não duvidaram em 
reconhecer a realidade de certos fenômenos, embora, como 
Crookes, Richet, Schrenck-Notzing e muitos outros os tivessem 
explicado de modo natural e oposto ao Espiritismo.

Conclusão: Apliquemos estas regras de prudência também 
aos “milagres”, às “visões” e “aparições” no campo católico. 
Não sejamos crédulos. Na afirmação do fato milagroso precisa
mos proceder com extrema circunspecção, muito tino, máxima 
cautela, grande moderação e suma prudência.

18) Posição da Igreja Perante a Fenomenologia Espirita

E’ necessário deixar bem clara a posição oficial da Igreja 
perante a fenomenologia espirita. Pois tem havido confusão acêr- 
ca dêste ponto. Parece-nos poder compendiar nos seguintes itens 
a posição da Igreja:
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1) Por seu magistério oficial a Igreja nunca se pronunciou 
nem sôbre a verdade histórica, nem sôbre a natureza, nem so
bre a causa dos fenômenos mediúnicos ou próprios do Espiri
tismo; por isso:

a) nenhuma das várias interpretações propostas sôbre a na
tureza ou a causa dos fenômenos mediúnicos — nem mesmo a 
interpretação espirita — foi censurada, rejeitada ou condenada 
oficialmente pela Igreja. Afirmamos, note-se bem, que a inter
pretação espirita do fenômeno jamais foi censurada pela Igreja. 
O que a Igreja condenou, e com muita razão, foram as doutrinas 
e as práticas supersticiosas do Espiritismo, p. ex., a doutrina da 
reencarnação e a prática da necromancia ou da evocação dos 
espíritos, etc.;

b) não corresponde à verdade dizer que a Igreja endossou 
oficialmente a interpretação que vê nos fenômenos mediúnicos 
uma intervenção preternatural do demónio;

c) jamais a Igreja vedou o estudo ou a investigação cien
tífica dos fenômenos mediúnicos; o católico não está absoluta
mente proibido de estudar a Metapsíquica (se é que esta ciên
cia realmente existe); pelo contrário, seria, a nosso ver, até 
muito de desejar que também os cientistas católicos ou as uni
versidades católicas se ocupassem mais intensa e sistemática
mente com a fenomenologia mediúnica ou parapsíquica, seja 
para verificar sua verdade histórica, seja para investigar sua 
verdade filosófica ou sua causa.

2) O que a Igreja fêz, faz e continuará a fazer, por ser esta 
a sua missão específica, é recordar o mandamento divino que 
proíbe evocar os mortos ou outros espíritos quaisquer. Esta proi
bição vem de Deus, não da Igreja, que não tem nem autoridade 
nem competência para modificar ou revogar uma lei, determinação 
ou proibição divina. Por isso:

a) os defensores da interpretação espirita dos fenômenos 
mediúnicos não podem provocar, êles mesmos, novos fenômenos 
desta natureza, ainda que seja para fins de estudo; a razão disso 
é evidente: a provocação do fenômeno implicaria necessária
mente uma evocação dos espíritos, ao menos na intenção;

b) como tôda sessão espirita tem a finalidade própria e 
essencial de evocar espíritos ou de provocar a obtenção de co
municações ou mensagens do além, tôda e qualquer sessão es
pirita é um ato de formal desobediência a uma lei divina e por 
isso gravemente proibida e pecaminosa;
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c) para resolver, a questão moral da prática do Espiritismo, 
pouco importa saber se os espiritas de fato conseguem ou não 
evocar espíritos em suas sessões; pois se o conseguem, não há 
dúvida a respeito da evocação e, por conseguinte, da desobe
diência; se não o conseguem, é certo que êles têm ao menos a 
intenção, o propósito ou a vontade deliberada de evocar e, por
tanto, de transgredir, um mandamento divino e isso basta para 
um pecado formal;

d) é, pois, a maliciosa ou pecaminosa intenção de querer 
evocar espíritos, que torna ilícita e moralmente má a provoca
ção de fenômenos puramente naturais e sem relação alguma 
com espíritos não encarnados ou desencarnados;

e) havendo, porém, certeza de que determinado fenômeno 
mediúnico ou metapsíquico é puramente natural, e excluída ex
pressamente a pecaminosa intenção de evocar qualquer espírito 
(bom ou mau, pouco importa), será lícito o fenômeno, contanto 
que não seja prejudicial à saúde; parece, porém, que a repetição 
frequente de certos fenômenos psíquicos (o transe, a escrita 
automática, o sonambulismo provocado, etc.) pode causar per
turbações psíquicas, desencadear distúrbios mentais em indiví
duos predispostos, preparar o automatismo, concorrer para as 
alucinações, alterar as secreções internas, produzir, delírios, pre
judicar o sistema nervoso, etc.; pelo que tais fenômenos devem 
ser provocados com muito critério, cautela e moderação, não 
em ambiente popular para distrair, mas em meios científicos 
para estudar. — Queremos recordar aqui a moção unânime
mente aprovada pelo II Congresso Internacional de Ciências Psí
quicas (Varsóvia, 1922): “Considerando que os fenômenos me- 
tapsíquicos devem ser estudados por sociedades científicas e em 
laboratórios adequados, o Congresso emite um voto para que 
tôdas as produções “mediúnicas”, em salas de conferências, 
assim como as demonstrações públicas dos fenômenos ditos “ocul
tos”, sejam proibidas, legalmente, em todos os países, em vir
tude da influência nociva que podem exercer sôbre o estado 
psíquico e nervoso das pessoas mais ou menos sensíveis que a 
elas assistem”.

Conclusão. Eis aí a orientação geral que queríamos dar 
sôbre a fenomenologia do Espiritismo. O mal do Espiritismo 
não está em afirmar como verdade uma coisa vagamente hipo
tética: o grande e imperdoável mal do Espiritismo está em fazer 
duma hipótese vaga um movimento religioso, uma nova religião, 
com ensinamentos diretamente contrários à Revelação Cristã. 
Que alguém, ao ver algumas mesinhas dançarem, teime em pen-
Ação Pastoral — 12
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sar que aquêle movimento é produzido pelas almas dos defun
tos, que seja por conta dêle. Mas querer fazer, com uma base 
tão incerta, fundada numa simples hipótese, um movimento re
ligioso popular e univer.sal — isto é um crime gravíssimo con
tra a humanidade. E é êste o grande crime de Allan Kardec e 
dos nossos espiritas. Se denunciamos o Espiritismo, não o fa
zemos porque tem a intenção de estudar fenômenos psíquicos 
extraordinários, anormais ou mórbidos, mas porque toma essas 
anormalidades, praticadas à meia-luz e em sessões duvidosas, co
mo fundamento e base duma nova religião, explorando de um 
modo desleal a curiosidade, o sentimentalismo, a credulidade e 
a ignorância religiosa de nossa gente.

19) O Papel do Demónio

Dissemos na alocução anterior: “Não corresponde à ver
dade dizer que a Igreja endossou oficialmente a interpretação 
que vê nos fenômenos mediúnicos uma intervenção preternatural 
do demónio”. Podemos mesmo afirmar o seguinte: A sentença 
que sustenta ser o demónio a causa ordinária e constante de 
todos os fenômenos anormais, provocados pelos médiuns em ses
sões espiritas, deve ser considerada como uma teoria teologica
mente inadmissível e errónea. Note-se, todavia, que nesta afir
mação não falamos das manifestações espontâneas: referimo-nos 
exclusivamente aos fenômenos provocados em sessões espiritas 
ou em terreiros de Umbanda; nem afirmamos que o demónio 
nunca possa intervir: dizemos apenas que não pode ser a causa 
ordinária e constante dêsses fenômenos. Não excluímos, pois, a 
possibilidade de uma intervenção direta, extraordinária e rara 
(mas espontânea) do demónio no Espiritismo, principalmente 
no chamado Espiritismo de Umbanda.

O assunto parece-nos suficientemente importante e grave 
para merecer nossa atenção e explanação; compendiaremos nos
sos esclarecimentos nos seguintes pontos:

1) E’ doutrina certa e revelada por Deus, e portanto ver
dade de fé, que existem espíritos maus. São sêres espirituais, 
inteligentes e livres, criaturas de Deus, feitas para o céu, mas 
que, no momento da provação, se revoltaram contra o Cria
dor, e foram condenadas à exclusão da visão beatífica. Pouco 
importa seu nome: demónio, satanás, diabo ou exu. Jesus Cristo 
preferiu estas três primeiras denominações. Mas também o cha
mou de “pai da mentira” (Jo 8, 44); “príncipe dêste mundo” (Jo
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8, 44), “inimigo” (Mt 13, 39), “o forte” (Mt 12, 29), “espí
rito imundo”, “impuro” (Mc 3, 30), etc.

2) Pertence ao plano da Providência Divina que o homem 
mostre sua virtude e constância na luta, nas adversidades e nas 
tentações. E’ esta a razão mais profunda por que Deus concedeu 
ao demónio certa liberdade de movimento: para provocar a luta, 
as adversidades e as tentações. O demónio, portanto, pode hos
tilizar os homens e intervir na vida humana. Não esqueçamos 
que nossa vida terrestre é essencialmente um tempo de prova
ção. Daí a relativa liberdade de Satanás. Por isso nos admoesta 
o Príncipe dos Apóstolos, São Pedro: “Irmãos, sêde sóbrios e 
vigilantes, porque o demónio, vosso adversário, anda em derre
dor como um leão a rugir, procurando a quem devorar; resis
ti-lhe firmes na fé” (1 Pe 5, 8). E o Apóstolo das Gentes nos 
fala reiteradas vêzes desse inimigo que quer e procura apenas 
a nossa ruína. Assim escreve aos Efésios: “Revesti-vos da arma
dura de Deus para que possais permanecer firmes contra as 
insidias do diabo. Porque a nossa maior luta não é conto a 
carne e o sangue, mas contra os príncipes e as potestades, 
contra os dominadores dêste mundo de trevas, contra os espíritos 
malignos espalhados pelos ares. Por isso, tomai a armadura 
de Deus, a fim de poderdes resistir, no dia da tentação e vos 
manter perfeitos em tudo” (Ef 6, 11-14).

3) Mas, diz o mesmo Apóstolo, “apareceu a benignidade e 
o amor humanitário de Deus, nosso Salvador” (Tito 3, 4): 
Cristo veio “a fim de aniquilar pela morte aquêle que imperava 
pela morte, o demónio” (Heb 2, 14). E Cristo venceu e que
brou o poder de satanás e deu aos homens meios superabun
dantes para vencer as insídias do maligno.

4) Se é verdade que o demónio pode agir entre os homens, 
é verdade também, e verdade muito importante, que êle não 
pode agir à vontade. A êste respeito ensina o Catecismo Roma
no: “Mau grado seu grande poder e obstinação e seu ódio 
mortal ao gênero humano, o demónio não pode tentar-nos e 
importurnar-nos, com a fôrça ou pelo tempo que êle queira; 
pois tôda a sua influência é regulada pela vontade e permissão 
de Deus. Disso temos em Job o exemplo mas conhecido. Não 
tivesse dito Deus ao diabo a seu respeito: “Tudo quanto êle 
possui está em tuas mãos”, não poderia satanás tocar em nada 
que fôsse dêle. Todavia, se o Senhor não tivesse acrescentado: 
“Só não estendas tuas mãos contra a sua pessoa”, um único 
golpe do demónio o teria fulminado, juntamente com os seus
12*
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filhos e todos os seus cabedais. A tal ponto está ligado o po
der dos demónios, que sem permissão de Deus não poderiam 
sequer entrar nos porcos de que falam os evangelistas”. — In
sistimos, pois: é relativa e limitada a liberdade do demónio em 
hostilizar os homens. Satanás não independe de Deus. Os es
píritos maus nos podem tentar ou insidiar apenas dentro dos 
limites determinados por Deus para cada pessoa humana e de 
acordo com as suas forças. Ninguém é tentado acima ou além 
de suas forças.

5) O demónio pode hostilizar-nos de duas maneiras: ou 
direta, imediata e sensivelmente; ou indireta, mediata e imper- 
ceptivelmente. O modo comum e ordinário é o indireto, quando 
satanás, permanecendo êle mesmo escondido, se serve de outros 
meios para solicitar-nos ao mal. Êstes meios são as múltiplas cau
sas naturais, pelas quais o homem pode ser. induzido ao pecado 
e à prevaricação. Tais são, por exemplo, os maus livros, os 
jornais ímpios e sem princípios cristãos, as más companhias, 
os bailes impudicos, os espetáculos e cinemas obscenos, as casas 
de tolerância e perdição e inumeráveis outras ocasiões que por 
si solicitam a concupiscência e as tendências desordenadas do 
homem. E entre êstes inúmeros meios naturais de que o demó
nio se serve para arruinar os homens, está sem dúvida também 
o Espiritismo, cujas práticas e doutrinas supersticiosas, embora 
falsas, fraudulentas, ilusórias ou mórbidas, exercem uma atra
ção tão grande em muitos homens de fé amortecida e de cos
tumes depravados, que oferecem ao demónio — que “anda em 
derredor como um leão a rugir, procurando a quem devorar” ! — 
um poderoso e sobretudo fácil e atraente meio para apartar os 
homens da verdadeira religião e assim desviá-los mais facil
mente do caminho da salvação. E nesse sentido pode-se muito 
bem dizer que o Espiritismo é uma prática e doutrina diabólica, 
mesmo admitindo que o demónio não tenha nêle nenhuma par
ticipação direta e perceptível. Assim como a má imprensa, o mau 
filme, os bailes despudorados, etc., são e devem ser considera
dos diabólicos, embora o demónio tenha naquilo apenas uma 
parte indireta e escondida, assim também o Espiritismo é dia
bólico em suas práticas e em suas doutrinas anticristãs. Convém 
até ao demónio ficar desconhecido e agir às escondidas e só in
diretamente; é a melhor tática do inimigo. Satisfeitíssimo está 
satanás com todos aquêles que, como os espiritas, lhe negam 
a existência. Porquanto, contestar a existência do diabo implica 
a negação de suas maléficas atividades. E negada a existência e
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atividade do inimigo, não haverá mais razões para estar preve
nido contra possíveis insídias. Falta então aquela vigilância tão 
reclamada por Cristo. E’ o maior triunfo que o inimigo pode 
obter. E’ esta a grande vitória alcançada por satanás entre os 
espiritas, pois que todos êles negam a existência do demónio. 
Por. isso os espiritas nem mesmo cogitam numa possível in
tervenção do diabo nas coisas dêles. Dai o ter o demónio entre 
êles carta branca e portas escancaradas. E’ um autêntico convite 
para satanás. E não há dúvida que o demónio aceita o obse
quioso convite. “Pelos seus frutos é que os conhecereis” (Mt 7, 
16). Os frutos aí estão: os espiritas apostataram de Cristo, ne
gando-Lhe a divindade e os ensinamentos.

20) As Possíveis Atividades de Satanás
Num tempo em que muitos pretendem negar a verdadeira 

doutrina cristã acêrca da existência e das possíveis atividades 
do demónio, é necessário insistir também neste ponto da men
sagem cristã. Além dos princípios já considerados na alocução 
anterior, devemos atender ainda ao seguinte:

Consta da Sagrada Escritura que o demónio às vezes in
tervém também de um modo direto e perceptível. Êste modo, en
tretanto, será sempre extraordinário e preternatural e, por isso 
mesmo, raro. A Sagrada Escritura nos ensina que para êstes 
casos satanás deverá obter uma permissão especial de Deus. E 
o Criador pode dar esta licença ou para provar seus servos ou 
para castigar seus inimigos. Se dizemos que esta espécie de in
tervenção é rara, concedemos sua possibilidade. Haverá, de fato, 
intervenção desta natureza nas sessões espiritas? Ver.dade é que 
os espiritas nos contam muitas histórias maravilhosas. Mas é 
sabido que êles são pouco criteriosos em admitir coisas fan
tásticas como reais e por isso geralmente suas narrativas não 
merecem muita fé. Uma ou outra destas maravilhas espiritas, 
entretanto, se fôssem comprovadamente verdadeiras, deveriam 
de fato ser explicadas por alguma intervenção preternatural. As
sim, por. exemplo, quando nos contam que se forma instantânea
mente um ser vivo, que respira, fala, etc., para logo desapa
recer num instante, sem deixar vestígios; ou que numa sessão 
uns espíritos baixaram e se atiraram uns contra os outros como 
cães, esbofeteando-se e que de torneiras invisíveis jorrou água 
sôbre a cabeça dos presentes; ou que, ouvindo-se pancadas de
baixo de uma cadeira, uma senhora atirou um pouco de água 
benta e um ser invisível tomou-lhe a mão e mordeu-a, deixando

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


182 II. Instruções Pastorais

impressos uns dentes como de cachorro e a senhora em gritos; 
se tais histórias fossem mesmo reais e sem truques, deveríamos 
sem dúvida admitir a intervenção de forças preternatur.ais. E 
para nós católicos não haveria maiores dificuldades em admi
ti-lo. Mas dizemos que neste caso o espírito que intervém só 
poderia ser o demónio. E isso pelas seguintes razões:

1) O fim a que por natureza se destinam êsses fenômenos, 
as consequências que dêles naturalmente se seguem e o mesmo 
aspecto de falsidade e rjdiculez com que se apresentam, tudo 
isso está muito em consonância com o que pela Sagrada Es
critura sabemos acêrca das maneiras de ser e obrar caracterís- 
ticas dos espíritos maus. A mistura ridícula dos dogmas cristãos 
com os mais crassos erros; a desobediência declarada contra Deus, 
junto com algumas máximas boas e indiferentes para desorientar 
os incautos; as diatribes e calúnias mais soezes e repugnantes 
contra a Igreja Católica, contra Nossa Senhora, contra os Sa
cramentos; as exibições pueris, ridículas e grotescas, falsa imi
tação dos milagres e fatos sobrenaturais da mística cristã; as 
promessas que se fazem e permanecem incumpridas; as cons
tantes mentiras e contradições em que quase sempre incorrem 
os médiuns que transmitem as pretensas mensagens e comunica
ções do além-túmulo; e outras muitas particularidades que po
deríamos ainda observar na fenomenologia aduzida pelos pró
prios espiritas, são sinais mais que suficientes para concluir com 
certeza que, na hipótese de que tais fenômenos sejam preterna- 
turais e devam ser atribuídos a algum espírito, êste de maneira 
alguma pode ser um espírito bom e sim um espírito mau: o 
demónio em pessoa.

2) Se Deus permitisse a intromissão de anjos bons ou 
Santos, ou mesmo almas do purgatório, Êle mesmo, Deus, es
taria autorizando os erros, desvios e males do Espiritismo. Pois 
quem tiver um pouco de bom senso, conhecendo as doutrinas 
e práticas do Espiritismo e as comparar com o que Deus nos 
veio ensinar pela Sagrada Escritura, verá a oposição irrecon
ciliável entre Espiritismo e Bíblia. Se fôssem também anjos ou 
Santos os espíritos que se comunicam nas sessões espiritas, 
êles dariam testemunho das mais crassas heresias, dos mais 
torpes insultos, das mais horrendas blasfêmias que aí se profe
rem contra Jesus e os santos Sacramentos. O mesmo Allan 
Kardec confessa que muitas mensagens recebidas nas sessões 
são, como êle diz, “ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, 
malévolas e mesmo ímpias”, tendo os espíritos sôbre os mé-
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diuns “uma ação violenta, provocando movimentos bruscos e 
intermitentes, uma agitação febril e convulsiva”, e êles “em
pregam, para melhor, convencer, os sofismas, os sarcasmos, as 
injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que 
dispõem, se empenhando em desviar os homens da senda da 
verdade” (O Livro dos Médiuns, 20» ed., p. 279) — como pode
mos admitir que Deus, ou os anjos bons, os Santos e as pie
dosas almas do purgatório convivam e se misturem cam tantas 
baixezas e banalidades?

3) Aliás, a êsse respeito temos uma palavra explícita da 
Sagrada Escritura, na epístola aos gálatas, 1, 8-9: “Ainda que 
nós, ou mesmo um anjo do céu pregasse um evangelho diferente 
do que vos temos pregado, seja anátema!” Portanto, dado mes
mo que venha um anjo na sessão espirita — maldito seja!

4) Nem nos custa pensar que Deus realmente permita ao 
demónio se intrometa de quando em quando nas sessões espi
ritas para castigar tanta maldade e brejeirice, tanta temeridade 
e soberba na atitude desobediente dos espiritas que, despre
zando as admoestações e proibições da Igreja, negando-se a 
crer na Revelação Divina e abandonando a religião cristã, se 
entregam à prática supersticiosa da evocação dos mortos, ve
dada severamente pelo próprio Deus. Pois não há dúvida que 
o Espiritismo faculta ao demónio o ambiente apropriado, o mais 
propício que o espirito satânico possa ambicionar. Todas as 
disposições objetivas e subjetivas aí estão. Nada, absolutamente 
nada falta para que o demónio se sinta à vontade e em casa 
própria. Dir-se-ia que o centro espirita e principalmente o ter
reiro de Umbanda é o domicílio de satanás, como o templo 
cristão é ,a casa do Senhor. O próprio arranjo do ambiente, a 
crédula prontidão dos presentes, a doutrina anticristã de que 
estão impregnados, a atitude de desobediência contra Deus, a 
disposição de revolta contra a Igreja, a convicção de total des- 
prevenção dos que já não acreditam no inimigo, sobretudo a 
nervosa expectativa de receber e acolher mensagens do além, 
e, como se tudo isso não bastasse, o estado de transe inconsciente 
e aberto para tôdas as sugestões e insuflações, venham donde 
vierem, — oh! o demónio não seria Satã (“adversário”), se 
não se prevalecesse de tão descomunal ocasião para avassalar 
aquelas almas. . .

5) Aliás, falando do fim do mundo, diz Nosso Senhor: 
“Aparecerão falsos profetas, que farão grandes prodígios, a pon
to de enganar até os escolhidos, se possível fôsse”, acrescen-
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tando: “Eis que vos ponho de sobreaviso!” (Mt 24, 23-25). 
E São Paulo insiste: “Aparecerá aquêle tal em virtude de sa
tanás, com tôda sorte de portentos, sinais e prodígios falazes, 
procurando a todo transe levar à iniquidade os que se perdem 
por não abraçarem o amor à verdade, que os poderia salvar. E’ 
por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para da
rem fé à mentira e serem entregues ao juízo todos os que não 
deram crédito à verdade, mas antes se comprazeram na ini
quidade” (1 Tes 2, 9 ss).

— Objetam, todavia, os espiritas que, na suposição de se
rem demónios os espíritos que se manifestam em suas sessões, 
haveria que conceder que o demónio não é tão ruim assim, já 
que prega o amor e a fraternidade, concitando os homens para 
que se amem mútuamente, que exerçam a caridade material e 
moral, o perdão das ofensas, a benevolência e outras virtudes. 
A isso respondemos que é preciso notar que não afirmamos ser. 
o demónio a causa única e constante de tôdas as mensagens 
espiritas: a grande maioria provém do consciente ou subcons
ciente dos próprios médiuns. Note-se, além disso, que há mui
tas mensagens “espiritas” nada cristãs e que aconselham coisas 
nada dignas. Há, pois, uma mistura de coisas boas e más. E não 
repugna, afinal, conceder que o mesmo anjo das trevas venha 
ditar também algumas máximas boas, porque, diz a Sagrada 
Escritura, “o próprio Satanás se transforma em anjo da luz” 
(2 Cor 11, 14), pois que também o demónio sabe que nada se 
apanha com o anzol descoberto. . .  Se o demónio se apresen
tasse como é, com tôda a sua feiura, respirando ódio à hu
manidade, mostrando o seu desejo de que todos pereçam sem 
remédio, ninguém lhe daria ouvidos; disso sabe êle, por isso 
dá-se um verniz de moral, uns toques de virtude, umas tintas de 
santidade até. Para isso é que vem falando muito em caridade, 
em amor ao próximo — mas não em obediência aos ensinamentos 
de Cristo; estende-se em bons conselhos — mas longe da reli
gião determinada por Deus; mostra-se muito moral — contanto 
que a gente se afaste dos preceitos e das doutrinas de Cristo. 
E, a contar pelo número dos espiritas no Brasil, parece que sua 
tática dá bons resultados. ..

Conclusão. Autênticos ou não, os fenômenos espiritas não 
merecem nossa atenção. Isso é evidente no caso de não serem 
autênticos. E dado que o sejam, lidamos com o demónio. E’ pre
ciso que renovemos nossa fé na existência de satanás, e no seu 
interêsse em procurar nossa ruína espiritual. — Irmãos, pelo amor.
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de Deus, pelo amor das vossas próprias almas, pelo amor das 
vossas famílias, pelo amor da nossa pátria: lembrai-vos da
quele grave compromisso que assumistes na solene hora do 
Batismo; recordai-vos daquele juramento que fizestes, de re
nunciar a satanás, às suas seduções e às suas obras.

— São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate; cobri-nos 
com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demónio. 
Subjugue-o Deus!, instantemente o pedimos; e vós, Príncipe da 
milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás 
e aos outros espíritos malignos que andam peto mundo para 
perder as almas!

21) Sôbre a Ineficácia dos Feitiços

Precisamos insistir ainda num ponto: no feitiço ou male
fício. Poderá o demónio agir sôbre o homem através do feitiço? 
Como são bem numerosos os feitiços e os feiticeiros no Brasil, 
sobretudo com o recente desenvolvimento da Umbanda com sua 
macumba, despacho, “coisa feita” e outras mandingas, torna- 
se sempre mais angustiante o problema em tôrno da eficiência 
do malefício, da magia negra ou dos “trabalhos feitos”. Para 
podermos dar uma resposta exata, será necessário conhecer pri
meiramente a natureza do malefício.

1) Natureza do feitiço-. Trata-se geralmente de um sinal 
ou objeto preparado num ritual misterioso, com a evocação de 
estranhas entidades mágicas que lhe transmitiriam o poder, de 
fazer o bem ou o mal conforme os caprichos do seu possuidor. 
Doenças, caiporismos, infelicidades e uma longa série de males 
do corpo e da alma seriam o resultado de um “misterioso tra
balho feito”. Os umbandistas e quimbandeiros dizem ter à dis
posição dêles os terríveis “exus”, para quaisquer serviços, bons 
e maus. Aí estão, para lembrarmos apenas alguns nomes, o 
Exu Tiriri, o Tranca Ruas, o Quebra Galho, a Pomba Gira, o 
Tronqueira, o Tranca Tudo, o das Encruzilhadas, da Pedra 
Negra, da Cara Preta, da Meia Noite, o Exu Caveira, o Exu 
Pagão, o Exu Ganga (que é de morte), o Quirimbó, o Exu 
B rasa... Corujas, morcegos, besouros, pombos pretos, gatos 
pretos, sapos, bodes pretos, galos ou galinhas pretas, cabelos, 
roupas e objetos de uso da pessoa visada, enxofre, pólvora, 
punhais, pembas, alfinêtes, cêras, velas, obi, orobós, cavalos ma
rinhos, conchas, contas de babaluê ou ôlho de boi, miçangas, 
breves, patuás, talismãs, búzios, areia do mar, terra do cemi-
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tério, espadas de São Jorge, cachaça, fumo de rôlo, charutos, 
raspa de veado, garfos tridentes, panos pretos e vermelhos, per
fumes, dentes de cobra e jacaré, pé de coelho, casca de casca
vel, bonecos, caveiras, canela de defunto, favo da costa, Santo 
Onofre, Santo Antônio, defumadores de erva catinga-de-boi, li
nhas pretas, verdes e vermelhas, farinha de mandioca, azeite 
de dendê, pipocas, alguidares novos — mais as mirongas (se
gredos) do babalaô, eis os instrumentos do terror. O lugar é 
nas encruzilhadas, estradas, ruas, residências, mar, cachoeiras, 
local de trabalho da pessoa visada, cemitério, igreja, mato, tudo 
dependendo do “guia”, do exu e do tipo do “serviço”.

2) Sua ineficácia. Bem gostaríamos de contar com todos os 
meios da publicidade moderna, para falar a todos e dizer e gri
tar: Não tenham mêdo, o despacho não pega! Podem todos os 
babalaôs, pais de santo, umbandistas, quimbandistas, macum
beiros, batuqueiros, catimbòzeiros, bruxos e feiticeiros, do Brasil 
e do mundo, reunir-se no mais macabro dos congressos, chamar 
e evocar todos os exus contra nós; podem todos êles oferecer os 
mais valiosos presentes a Exu, riscar e queimar, os mais perigo
sos pontos e lançar todo êsse conjunto fantástico de forças ad
versas contra nós; e aqui ficaremos tranquilos nas mãos da Di
vina Providência.

Para nós cristãos não há dúvida: o demónio existe e atua 
realmente entre os homens. Mas daí não se pode inferir sem 
mais nem menos que o demónio está também à disposição dos 
feiticeiros e malfeitores para executar fielmente suas perversas 
vontades. A questão de eficácia dos feitiços deve ser resolvida 
numa outra base: Terá o homem a faculdade ou a possibilidade 
de provocar por sua própria iniciativa e de modo eficaz uma 
atuação ou intervenção destas forças do mal? O homem pode, 
não há dúvida, querer ou desejar a presença do demónio, pode 
mesmo consciente e deliberadamente entr.egar-se a êle, pode ajoe
lhar-se perante satanás, adorá-lo e oferecer-lhe sacrifícios. Tudo 
isso, por mais deplorável, repugnante e pavoroso que seja, pode 
estar no abuso da liberdade humana. E’ o “mistério da ini
quidade”, o tremendo mistério da desgraçada possibilidade de 
pecar, de revoltar-se contra o Criador e de pactuar com o mal. 
Outra, todavia, é a questão de saber se o demónio pode ser como 
que forçado ou obrigado pelo homem mau a comparecer e a 
executar, suas ordens: Bastará a má vontade de um feiticeiro 
ou babalaô para lançar a ação diabólica contra uma outra 
pessoa?
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Nossa firme resposta é totalmente negativa: O homem não 
tem a faculdade ou a possibilidade de provocar por sua própria 
iniciativa e de modo eficiente uma atuação perceptível do de
mónio ou de qualquer outro espirito do além. Esta é a razão 
por. que sustentamos que o feitiço, o malefício, o despacho ou a 
magia são, como tais, ineficazes. O verdadeiro cristão não pre
cisa ter mêdo do feitiço. Baseamos nossa afirmação sôbre os 
seguintes argumentos:

1) Cremos na Divina Providência: Nem os pássaros do 
céu caem em terra sem a vontade do Pai e até mesmo os cabe
los todos de nossa cabeça estão contados: “Não temais, pois 
valeis mais do que muitos passarinhos” (Mt 10, 29-30). Dentro 
desta mensagem cristã não podemos sequer, pensar que o de
mónio, só porque um mago ou feiticeiro o deseja ou quer, pra
tique ou deva praticar algum mal. “Olhai as aves do céu: não 
semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiraç e vosso Pai 
celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?. . . 
Olhai os lírios do campo: como crescem, não se fatigam nem 
fiam. Digo-vos que nem Salomão, em tôda a sua glória, se ves
tiu como um deles. Se, pois, a erva do campo, que hoje existe 
e amanhã é lançada ao fogo, Deus assim a veste, muito mais 
fará Êle convosco, hom ens...” (Mt 6, 25-33).

2) O demónio só pode atuar diretamente sôbre os homens 
com a permissão de Deus. Tôda intervenção preternatural é 
contra o curso ordinário e comum da natureza. Nem o desejo 
ou o capricho do homem, nem a gana ou o ódio de satanás po
dem perturbar a ordem e as leis estabelecidas e mantidas pelo 
Criador. O soberano domínio de Deus e a total dependência 
de satanás reluzem com particular ênfase nas páginas do livro 
de Job: Em nada pode satanás ultrapassar os limites traçados 
por Deus. Mesmo para poder apoderar-se da manada de por
cos em Gêrasa, teve o demónio que suplicar a permissão do 
Senhor. “Deus é fiel e não permite que sejais tentados acima 
de vossas forças” (1 Cor 10, 13).

3) O homem não dispõe de meios naturais para conseguir 
efeitos não naturais. Filosoficamente falando, o feitiço, como 
aliás tôdas as outras tentativas de provocar uma atuação per
ceptível de entidades ou forças do além, é um autêntico dispa
rate: Pretende-se um efeito superior à causa, o que é impossível.

Não esqueçamos, todavia, que os malefícios, feitiços, des
pachos ou as macumbas podem ser causas naturais de efeitos 
psíquicos naturais: Pode alguém ficar profundamente impres-
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sionado e aterrorizado por. algum feitiço, em cuja eficácia crê 
supersticiosamente, que produzirá, então, efeitos psíquicos anor
mais de mal-estar ou doença, etc. E não é preciso ser espirita, 
nem é necessário ter frequentado sessões de centros e terr.eiros, 
para ser vítima desta mentalidade. Basta a atual intensidade da 
propaganda espirita para provocar esta verdadeira sugestão co
letiva. O ambiente social em que vivemos está saturado destas 
idéias. Imprensa, rádio e televisão se encarregaram de impreg
nar a atmosfera com teorias supersticiosas e mágicas. Também 
o meio ambiente é um poderoso sugestionador. O mêdo, a cre
dulidade, o maravilhosismo e outras disposições subjetivas, que 
não faltam no nosso povo morbidamente supersticioso, farão o res
to. Precisamos, por isso, purificar, esta atmosfera poluída de prin
cípios e práticas nada cristãos. Recristianizemos nossa vida re
ligiosa popular, e já não haverá feitiços nem temores de male
fícios. Façamos outra vez reinar Cristo em nós e já não pre
cisaremos de amuletos para nos proteger ou defender.

22) O Católico Perante o Espiritismo de Umbanda

Nosso dever pastoral nos obriga a falar também sôbre o 
“Espiritismo de Umbanda”, ou a “Lei de Umbanda”, ou sim
plesmente a “Umbanda”. A palavra é de origem africana e de
signava originàriamente o grão-sacerdote do culto banto ou tam
bém o evocador dos espír.itos ou o feiticeiro. Como organiza
ção, o movimento é bastante recente. Seus dirigentes procuram 
açambarcar e coordenar os elementos do Batuque, da Macum
ba, do Candomblé, do Xangô, do Nagô, do Catimbó, das “Ca
sas de Minas” e da Pajelança e de outros semelhantes, dando- 
lhes uma fachada mais atraente e aceitável também para o ci
vilizado e o cristão. A isso deram o nome de “Umbanda”. Apre
senta-se como um sincretismo exótico de práticas fetichistas e 
ritos católicos, deuses africanos e Santos nossos, doutrinas kar- 
decistas e ensinamentos cristãos.

Preliminarmente fazemos, entretanto, questão de definir nos
sa posição. Dentro do movimento umbandista podemos distin
guir dois aspectos: o cultural e o religioso. E por cultura en
tendemos “o conjunto de idéias, conhecimentos, técnicas, arte- 
fatos, padrões de comportamento e atitudes que caracterizam 
uma determinada sociedade”. Nesse conjunto entram os vários 
fatores que regulam a alimentação, o vestuário, o abrigo, a hi
giene, as diversões, a organização social, as maneiras de falar,
de agir, de regular a economia e o direito, de desenvolver as
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artes, as ciências, etc. Por religião compreendemos “o conjunto 
de relações morais que unem o homem com Deus, incluindo o 
complexo de deveres e virtudes com que o homem, conforman
do-se integralmente com a lei moral, natur.al ou positiva, ma
nifesta sua sujeição a Deus e coordena retamente sua vida para 
Êle”. A religião, pois, não se identifica com a cultura e pode 
coexistir pacificamente com os mais diversos usos e costumes, 
meramente culturais. Assim também a Igreja Católica, que é um 
movimento exclusivamente religioso e não cultural, não se iden
tifica com nenhuma cultura, nem se opõe a elas, mas coexiste 
com as mais várias formas culturais e está sempre pronta a en
trar em relações com tôdas as culturas, reconhecendo e deixando 
o que nelas não se opõe à natureza ou às positivas disposições 
de Deus. O católico, por conseguinte, não precisa adotar um 
determinado tipo de cultura: suas mais íntimas convicções cris
tãs podem coexistir perfeitamente com os mais variados ele
mentos culturais sadios. Assim temos o católico italiano, o ca
tólico chinês, o católico africano, o católico angolês, sudanês, 
nagô, gêge, etc. A arte culinária, a língua, a poesia, o canto, a 
dança, o desenho, a organização social e política, etc., só in
teressam à Igreja na medida em que o seu ensino, sua interpre
tação ou aplicação revestem caráter moral e, por isso, religioso. 
A dança, p. ex., como fator cultural, é um elemento religiosa
mente indiferente e como tal pode ser aceita desde que perma
neça nos limites da decência ou da moral; logo, porém, que ul
trapassar êstes confins e apresentar aspectos contrários à lei 
moral ou divina, entrará em conflito com os fatores próprios 
da religião e, por isso, da Igreja. De per si, portanto, não existe 
oposição alguma entre a cultura sã e a religião verdadeira ou a 
Igreja Católica.

Se a Umbanda fôsse um movimento puramente cultural ou 
étnico, com a exclusiva finalidade de conservar ou mesmo rein- 
troduzir tradições, usos ou costumes africanos, ameríndios ou 
outros quaisquer de caráter folclórico arreligioso, mas perma
necendo nos limites da moral natural, ela não seria um problema 
da alçada da Igreja, mas do Ministério da Educação e Cultura. 
Fazemos questão de acentuar e declarar: Não somos anti-afri- 
canistasl, como não somos contra nenhuma cultura sã, de qual
quer nação que ela seja ou a qualquer raça ela pertença.

Na realidade, porém, a Umbanda se apresenta primària- 
mente como um movimento religioso: ela quer e faz questão de 
ser religião. E os elementos culturais que ela apresenta ou fo-
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menta são todos êles impregnados de idéias nitidamente reli
giosas e estão em função quase exclusiva destas idéias. Se, como 
dissemos, é possível a coexistência pacífica entre cultura e re
ligião num só indivíduo, é, o entanto, impossível o conúbio har
monioso de duas ou mais religiões distintas num mesmo ser 
racional e pensante. O sincretismo religioso é um absurdo filo
sófico e só pode ser defendido por quem desconhece os ele
mentos essenciais da religião. Se é possível ser ao mesmo tempo 
católico e japonês, não é, todavia, admissível ser ao mesmo tem
po católico e budista; pode alguém ser católico e sírio, mas não 
católico e muçulmano; assim também não pode ser católico e 
protestante, católico e espirita, nem católico e umbandista. Basta 
analisar os elementos essenciais de cada parte, para ver a opo
sição e a radical impossibilidade de conciliação.

Dentro dêstes princípios compreende-se facilmente a ati
tude que o católico deverá assumir perante a Umbanda. Resu
miremos esta posição nos seguintes pontos:

1) Perante os umbandistas, a atitude do católico é de res
peito cristão e de prudente discrição. Em vista do espírito de 
proselitismo que os anima e do evidente perigo de contágio, 
não convém aos católicos procur.ar ou fomentar amizades ou 
intimidades naqueles meios. E’ sobretudo aconselhável afastar 
a infância inexperiente e a juventude aventureira do contacto 
habitual com estas pessoas. Geralmente será supérfluo e tempo 
perdido discutir com êles sobre questões religiosas. O melhor 
ato de caridade que podemos fazer em favor, dêles é rezar, su
plicando a Deus a graça da conversão, já que Deus deseja que 
roguemos e já que êles mesmos, convencidos como estão, não 
pedem para si tão grande favor divino. O católico deve socor
rer e ajudar todo umbandista necessitado que lhe pedir uma 
esmola ou outro auxílio qualquer. Mas de maneira nenhuma pode 
ajudá-lo, nem material nem moralmente, na construção ou ma
nutenção de seus centros, terreiros, tendas, cabanas ou outras 
obras, ainda que sejam sociais ou filantrópicas, pois que tôdas 
elas têm a professada finalidade de propagar a Umbanda.

2) Perante a Umbanda como doutrina, a atitude do cató
lico é de franca e total condenação. Em sua doutrina sôbr.e Deus, 
a Umbanda é panteista, e como tal contesta e deve contestar 
tôda uma longa série de verdades cristãs; nega o augusto mis
tério da Santíssima Trindade; nega a existência de um Deus 
pessoal e distinto do mundo; nega a doutrina cristã a respeito da 
origem e da criação do universo; nega a criação da alma hu-
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mana; nega a Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo; nega, 
consequentemente, a Maternidade Divina de Maria Santíssima; 
etc. Em sua doutrina sôbre o homem a Umbanda endossa o 
princípio kardecista da reencarnação, contestando mais outra 
sequência de verdades claramente ensinadas por Cristo: nega 
a nossa redenção pela paixão e morte de Jesus; nega conse
quentemente a graça e tôda a doutrina cristã do sobrenatural; 
nega a unicidade da vida terrestre; nega o juízo particular, e 
decisivo depois da morte; nega a ressurreição final de todos os 
homens; nega a existência do inferno, etc.

3) Perante a Umbanda como prática, a atitude do católico 
é de enérgica e declarada repulsa. A prática da Umbanda con
siste essencialmente na evocação dos espíritos (necr.omancia) 
e na tentativa de pôr os espíritos direta e sensivelmente ao ser
viço do homem (magia). Para isso se servem de sinais caba
lísticos (pontos riscados), versos evocativos (pontos cantados) 
e de outros muitos objetos. E’ inconcebível que alguém ame 
verdadeiramente a Deus e ao mesmo tempo pratique a necro- 
manci.a e a magia, severa e frequentemente proibidas por Deus. 
Por isso jamais pode o católico ser sócio de quaisquer grupos, 
confederações, sociedades, fraternidades, centros, terreiros, ten
das ou cabanas de Umbanda.

Passou o tempo. Mas ainda teremos que ocupar-nos, na 
próxima oportunidade, com mais algumas normas de prudência 
e que devem orientar nosso comportamento diante da tentativa 
de paganização do Cristianismo.

23) Ainda Perante a Umbanda

O Espiritismo de Umbanda é, na verdade, uma verdadeira 
tentativa de paganização do Cristianismo. Estivemos pessoal
mente em terreiros e tendas da Umbanda, vimos e fotografamos 
seus altares, assistimos às suas reuniões e cerimónias, conver
samos demoradamente com seus chefes e dirigentes, assinamos 
e lemos seus jornais e revistas, compramos e estudamos mais de 
cinquenta livros e opúsculos que pretendem expor, mais ou me
nos autorizadamente, suas práticas e doutrinas. E a tendência 
de paganizar o Cristianismo é manifesta. Precisamos por, isso 
alertar ,a consciência católica. Na alocução anterior já indica
mos três normas para regular o nosso compartamento diante 
da Umbanda. Daremos agora mais outras normas, para que to
dos saibam com absoluta clareza o que podem ou não podem 
fazer, se quiserem continuar cristãos autênticos:
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4) Perante as sessões de Umbanda, a atitude do católico 
é de completa abstenção. Nem mesmo “apenas para ver” irá 
participar em atos de tão manifesta revolta contra as claras 
determinações de Deus, que interditou rigorosamente a necro- 
mancia e a magia, o politeísmo e a demonolatria. Assistir a 
uma sessão de Umbanda ou de Espiritismo seria pecado grave 
de desobediência contra o Criador, Pior seria ainda êste pecado, 
se o católico, êle mesmo, mandasse evocar um determinado es
pírito ou alma de pessoa falecida.

5) Perante os livros de Umbanda, a atitude do católico é 
de desaprovação e censura sem restrição. Livros que propagam 
tanta negação das doutrinas fundamentais de nossa santa fé; 
livros que recomendam o politeísmo e a demonolatria; livros 
repletos de superstições e de receitas mágicas, devem ir ao 
fogo. O católico que, sem a devida licença do bispo, ler, guar
dar, vender ou propagar semelhante literatura, comete pecado 
grave e incorre sem mais na pena de excomunhão. O mesmo 
vale de livros como: “A Cruz de Caravaca”, “O Verdadeiro 
Livro de S. Cipriano”, “O Livro da Bruxa”, e outras obras se
melhantes, muito em voga também nos meios umbandistas.

6) Perante a diagnose umbandista a atitude do católico é 
de absoluta reserva. Na Umbanda procuram explicar as doen
ças como atuação de algum espírito maléfico e trevoso; como 
consequência de algum espírito sofredor “encostado” no doente; 
como efeito do mau-olhado, do quebranto, da inveja ou dos 
maus pensamentos de algum inimigo, etc. Quando doente, o ca
tólico não há de consultar pitonisas, babalaôs ou pais-de-santo, 
nem há de mandar jogar os búzios ou recorrer a outras ar.tes 
divinatórias em uso na Umbanda (ou fora da Umbanda), como 
a cartomancia, a quiromancia ou coisas afins. São práticas que, 
se não forem simples explorações e mistificações, incluem a evo
cação de espíritos. Comete pecado grave de conivência com a 
Umbanda, e de desobediência contra Deus, quem recorrer a se
melhantes meios: “Não se ache entre vós — diz o Senhor — 
quem consulte adivinhos ou observe os sonhos e agouros, nem 
quem use malefícios nem quem seja encantador, nem quem con
sulte pitões ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a ver
dade. Porque o Senhor abomina tôdas estas coisas” (Deut 
18, 12-13).

7) Perante a terapêutica umbandista, a atitude dos cató
licos é de repúdio integral. Não usará nem defumador.es, nem 
despachos, nem “desmanches”, nem fará uso da “lei do retôrno”,
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nem de passes, nem de água fluídica, nem de “orações fortes” 
ou de outras coisas ou práticas análogas.

8) Perante o culto umbandista aos Orixás, a atitude do 
católico é de decidida reprovação. E’ preciso que o católico sai
ba com clareza o seguinte: a Umbanda se aproveita dos nossos 
santos apenas como isca, para fachada. A Umbanda apresenta 
Cristo ou o Senhor do Bonfim, na realidade, porém, quer pres
tar culto a Oxalá ou Obatalá, “chefe supremo da côrte celestial” ; 
aparenta venerar a Virgem Nossa Senhora, mas na verdade in- 
tenciona oferecer sacrifícios a Iemanjá, deusa da água e do 
piar; simula o culto a São Jorge, entretanto pensa em Ogum, 
deus da guerra; finge venerar São Cosme e São Damião, quan
do de fato cultua Ibeji, deus protetor das crianças; etc. Por
tanto, assim como os umbandistas ocultam a magia sob o manto 
cristão da caridade, assim disfarçam o politeísmo com a devoção 
cristã aos Santos. “Vêde — diz o Senhor — que sou Eu só e 
que não há outro Deus fora de mim” (Deut 32, 39). A idola
tria e o politeísmo é dos pecados mais graves que o homem 
pode cometer contra Deus. A fé cristã nos ensina que no céu 
existem anjos e santos, mas todos êles são criaturas de Deus 
como nós, inclusive M.aria Santíssima. Êles merecem a nossa 
veneração, respeito e sobretudo nossa imitação, jamais, porém, 
nosso culto de adoração. O católico protestará sempre contra 
a insidiosa identificação dos anjos e santos com os deuses pa
gãos. Podemos rezar aos santos, podemos recorrer a êles, po
demos até fazer-lhes promessas, mas sempre dentro dos li
mites do culto de veneração indicados por Deus e determinados 
pela Igreja de Cristo.

9) Perante o culto aos Exus, a atitude do católico é de 
santo horror e êle o repetirá sempre com apostólico vigor. Exu 
Maioral, Exu das 7 Encruzilhadas, Exu Tranca Ruas, Exu Que
bra Galho, Exu Tranca Tudo, Exu Cheiroso, Exu da Capa 
Prêta, Exu Tiriri, Exu Calunga, ou como quer que se chame, 
é apenas outro nome para aquilo que Nosso Senhor denominava 
demónio, satanás ou diabo. Os próprios umbandistas o admi
tem. Dizem por isso que, por ser ruim, é preciso procurar estar 
bem com êle, oferecer-lhe presentes (“despachos”), dirigir-lhe 
pedidos e preces, etc. Isso é simples e pura demonolatria. O 
católico admite sem dúvida a existência do demónio e sua rela
tiva liberdade para nos hostilizar. Porém jamais brincará ou 
pactuará com êle; nem muito menos lhe acenderá velas ou lhe 
oferecerá quaisquer presentes ou sacrifícios. Satanás será sern-
Ação Pastoral — 13
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pre nosso inimigo, mesmo quando se mostra “amigo”. Não é 
possível acender ao mesmo tempo uma vela a Deus e outra ao 
demónio. Seria querer servir a dois Senhores. Isso não pode ser. 
“Ninguém pode servir a dois Senhores”, disse Cristo (Mt 6,
24). A Igreja de Cristo nos oferece meios suficientes para nos 
defender e proteger contra as insídias e os ataques de satanás: 
são os Sacramentos, os sacramentais, a constante vigilância sô- 
bre os sentidos e a união com Deus. Absoluta e incondicional 
fidelidade a Deus! eis o lema constante do verdadeiro católico, 
mesmo nas mais difíceis situações e provações da vida.

10) Perante os despachas, a atitude do católica é de sobe
rano desdém. Em si e como tal o despacho, o feitiço ou o male
fício jamais “pega”. Pois que o demónio nada pode sem a per
missão divina. Ver.dade é que Deus pode permitir uma atuação 
direta, per.ceptível e espontânea do demónio, principalmente 
sôbre pessoas que, pelo pecado grave e mortal, vivem em ini
mizade constante com Deus e amizade com o demónio. Con
servando-se, porém, na amizade de Deus e na graça santificante, 
o católico não teme nem malefícios nem despachos ou outros 
feitiços ou práticas parecidas. Quando se encontra com despa
chos, mesmo diante da porta de sua casa, o católico mune-se 
com o sinal da Cruz (pois está diante dum objeto “consagrado” 
ao Inimigo) e remove-o tranquilamente, podendo mesmo ser
vir-se sem escrúpulos das coisas úteis que porventura aí en
contrar (alguidar, prato, dinheiro, charutos, fósforos, cerveja, ga
linhas, etc.).

11) Perante os demais meios supersticiosos de defesa contra 
a atuação dos maus espíritos, os amuletos, as figuinhas, a fer
radura, a pemba, a arruda, o guiné, a espada de S. Jorge, etc., 
a atitude do católico é de simples e formal desprezo. Não recor
re a êles em hipótese nenhuma, nem dêles se utiliza para fins de 
decoração ou enfeite, a fim de evitar possíveis escândalos ou 
maus exemplos. Ao católico verdadeiro e praticante basta Deus 
e os meios que Cristo, por sua Igreja, lhe oferece. O homem 
sente em si tão grande necessidade de cr.er que, quando deserta 
dos santuários sagrados, é para ir aos antros da superstição. 
Quanto mais fielmente o homem crê e confia em Deus, mais 
se afasta das práticas da magia e da superstição. Na proporção 
em que perde sua fé em Deus, aumenta sua confiança na su
perstição. Os melhores cristãos são os menos supersticiosos; 
os maiores supersticiosos são os piores católicos.
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12) Perante o Espiritismo de Umbanda, a atitude do ca
tólico é de absoluta, total e frontal oposição. Cristianismo e 
Umbanda são dois pólos opostos. Um exclui o outro. Um
banda é a paganização do Cristianismo. Quem é umbandista 
não pode professar-se cristão. Quem é cristão não pode ser 
umbandista. E’ de todo impossível ser ao mesmo tempo cató
lico e umbandista. Todo aquêle, portanto, que aderir às prá
ticas e às doutrinas de Umbanda, sai da Igreja, exclui-se a si 
mesmo da comunidade dos fiéis de Cristo, deixa de ser cató
lico e renuncia ao direito de r.eceber os Sacramentos. Em outras 
palavras: o umbandista já fêz tudo para desligar-se interior
mente da Igreja e as autoridades eclesiásticas são apenas con
sequentes e coerentes com aquilo que o próprio umbandista vo- 
luntàriamente escolheu, quando o consideram também exterior
mente desligado da Igreja, isto é, excomungado. Com isso o 
umbandista perdeu o direito de assistir à santa Missa; perdeu 
o direito de receber os santos sacramentos: na Confissão não 
pode receber a Absolvição, na mesa da Comunhão não pode re
ceber a Eucaristia, etc. Perdeu o direito de tomar parte nas 
indulgências, nos sufrágios e nas orações públicas da Igreja. 
Identificando-se substancialmente com o Espiritismo (pois pra
ticam a evocação dos espíritos e aceitam a teoria de reencar- 
nação), vale para os umbandistas o que os Bispos do Brasil 
declararam a respeito dos espiritas em geral: são e devem ser 
tratados como verdadeiros hereges. Por isso vigoram também 
para os umbandistas as seguintes determinações:

a) Não podem ser admitidos à recepção dos Sacramentos 
ainda que os peçam de boa fé, sem que antes abjurem a Um
banda e renovem a profissão de fé católica.

b) Não podem mandar batizar na Igreja seus filhos me
nores, a não ser que estejam em iminente perigo de morte ou 
ofereçam garantias suficientes de que receberão uma educação 
católica.

c) Não podem ser convidados ou admitidos como padrinhos 
ou madrinhas de Batismo ou de Crisma.

d) Quando falecerem, sem dar sinal de arrependimento, 
ficam privados da encomendação e da celebração de Missa pú
blica por sua alma.

e) visto que a Umbanda não é apenas desobediente em suas 
práticas e herética em suas doutrinas, mas quer também cons
tituir-se em religião particular, com hierarquia, ritos e culto 
próprios, seus adeptos devem ser considerados como membros
13*
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duma seita religiosa acatólica e existe, por conseguinte, impe
dimento matrimonial entre umbandistas e católicos: não podem os 
católicos casar com adeptos da Umbanda.

Conclusão: Nenhuma inimizade ou hostilidade com os adep
tos da Umbanda ou do Espiritismo, por motivos religiosos. Con
servemo-nos, todavia, distantes da necromancia, da magia, da de- 
monolatria, do politeísmo e das numerosas superstições propa
gadas pela Umbanda. E rezemos muito pela conversão dos um
bandistas e espiritas: Todos devem salvar-se.

24) A “Legião da Boa Vontade”

Levada pelas ondas da Rádio Mundial, alastra-se pelo 
Brasil a “Legião da Boa Vontade” (LBV) e penetra em mui
tos lares católicos. Precisamos, por isso, orientar os católicos 
sôbre a LBV.

1) Trata-se de uma organização fundada e dirigida pelo 
Sr. Alziro Zarur. Nasceu do programa “Hora da Boa Vontade”, 
que o Sr. Zarur lançou na Rádio Globo em 4-3-1949. No dia 
1-1-1950 foi oficialmente fundada a LBV, para “promover a 
fraternidade humana em bases verdadeir.amente cristãs” e pro
clamando que “ninguém será salvo pela religião que adotou na 
terra, mas pelas boas obras que praticou, em cumprimento aos 
mandamentos divinos”. Mediante hábil campanha de arrecada
ção, o Sr. Zarur conseguiu adquirir, a Rádio Mundial, das mais 
potentes no Brasil e com onda exclusiva, ampliando assim suas 
possibilidades de propaganda. Em pouco tempo fundou nume
rosos Núcleos por todo o Brasil e conseguiu a inscrição de 
mais de 300.000 Legionários. No dia 5-9-1959, em Assembléia 
Magna, a LBV foi oficialmente transformada na “Religião do 
Novo Mandamento”, “como único meio de manter assegurado 
o amparo da lei”. O movimento não se apresenta diretamente 
como espirita. Mas de fato nasceu num ambiente espirita e seus 
primeiros fautores foram chefes conhecidos do Espiritismo Na
cional. A LBV divulga livros e artigos “psicografados” e pro
paga abertamente a doutrina da reencarnação.

2) No dia 10-7-1956 os Bispos da Província Eclesiástica 
do Rio de Janeiro, em reunião ordinária, presidida pelo Emo. 
Sr. Cardeal, declararam “que a Legião da Boa Vontade, cujas 
doutrinas não coincidem com o ensino da Igreja Católica, é uma 
instituição que merece reprovação do Episcopado, motivo por 
que, de fato, a denunciam públicamente” (REB 1956, p. 682). 
E no dia 12-4-1958 os Bispos da Província Eclesiástica de
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Belo Horizonte, em Carta Pastoral, denunciaram vigorosamente 
a confusão, a linguagem e a mistificação da LBV e pedem a 
todos os diocesanos “que desaprovem e repudiem energicamente 
êsse movimento, não permitindo entre em suas casas a revista 
Boa Vontade, não ouvindo seus programas, não colaborando de 
forma alguma com suas obras” (REB 1958, p. 565). E quando, 
em setembro de 1959, a LBV foi transformada na “Religião do 
Novo Mandamento” e proclamou o princípio da reencarnação, 
o Sr. Cardeal do Rio alertou repetidas vezes os católicos e de
clarou categoricamente: “Portanto, quem abraçar tal crença, me
lhor diria descrença, já não é católico, perdeu todos os direi
tos aos sacramentos, às exéquias, às missas e a quaisquer su
frágios após sua morte; não pode ser admitido como padrinho 
em nenhum ato religioso, enfim, incorreu em excomunhão, por 
ter negado a verdadeira fé”.

3) Zarur defende-se dizendo: “Aos que nos caluniam, aos 
que nos difamam, aos que nos ameaçam, aos que nos conde
nam, respondemos com as palavras do próprio Jesus. Sua von
tade é muito clara: que os espiritas amem aos católicos; que 
os católicos amem aos espiritas; que os protestantes amem os 
esotéricos; que os esotéricos amem aos protestantes. E’ crime 
pensar, assim?”

— Não, não é crime pensar assim. O cristão não pode
ter inimigos, nem pode guardar, rancôres. O cristão não deve
conhecer o ódio. Êle não pode excluir ninguém de seu amor. 
O mandamento da caridade fraterna inclui todos, sem distinção 
de raça, côr, filosofia ou religião. Mas o crime do Sr. Zarur é 
outro. Êle não é acusado por suas buzinadas obras filantrópi
cas. Êle não é incriminado por colocar um ao lado do outro o 
católico e o espirita, o protestante e o budista, o muçulmano 
e o teósofo. Êle é denunciado por querer igualar o Catolicismo 
e o Espiritismo, o Protestantismo e o Budismo, o Maometanismo 
e a Teosofia. Seu êrro fundamental está em dizer que “tôdas 
as religiões são boas”, com idênticos direitos à existência. Seu 
crime é nivelar Cristo com Buda, Confúcio, Maomé, Lutero e 
Allan Kardec. Levanta-se o Sr Zarur como pregoeiro máximo 
da boa vontade e para isso canta um hino “ao Irmão Satanás” ; 
mas ao mesmo tempo nega Cristo como “o Caminho, a Verdade 
e a Vida” (Jo 14, 6), colocando ao seu lado outros caminhos, 
outras verdades e outras vidas supostamente salvadoras. Haverá 
nisso boa vontade para com Cristo? O Apóstolo é claro quando 
anuncia que “não há, debaixo do céu, um outro nome que tenha
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sido dado aos homens, mediante o qual possamos salvar-nos” 
(Atos 4, 12); e que “não há senão um só Deus, e um só media
neiro entre eus e os homens: o homem Cristo Jesus, que se en
tregou como resgate por todos” (1 Tim 2, 5). Levanta-se agora 
Alziro Zarur, como “representante legítimo de Cristo” (cf. Boa 
Vontade, fev. de 1957, p. 11), para declarar que ao lado de 
Jesus ainda estão Buda, Maorné e outros muitos, mediante os 
quais se poderá operar a salvação. Haverá nisso boa vontade 
para com as almas? Eis aí o crime que denunciamos: declarar 
Cristo facultativo e, conseqiientemente, conservar muitas almas 
afastadas do Salvador. “Nem todo aquêle que me disser: Se
nhor! Senhor! entrará no reino dos céus; mas somente aquêle 
que fizer a vontade de meu Pai celeste” (Mt 7, 21). “Quem 
crê no Filho tem a vida eterna; quem, pelo contrário, descrê do 
Filho não verá a vida, mas pesa sôbre êle a ira de Deus” (Jo 
3, 36); “quem crer e fôr batizado será salvo; mas quem não 
crer será condenado” (Mc 16, 16). Ora, o budista não crê, o 
muçulmano não foi batizado — e o Sr. Zar.ur lhes diz que serão 
salvos, que não serão condenados, que não pesa sôbre êles a ira 
de Deus. Haverá nisso verdadeira boa vontade para com tais 
almas? Êste, portanto, é o crime do Presidente Nacional da 
LBV: apresentar-se em nome de Cristo, sob a piedosa capa 
do Salvador, para anunciar, mensagens de salvação diretamente 
opostas aos lúcidos mas intransigentes ensinamentos de Jesus.

Não é crime amparar o comunista necessitado; mas é cri
me favorecer o Comunismo materialista e ateu. Não é crime 
ajudar o espirita; mas é crime aprovar e propagar o Espiri
tismo ou a prática da evocação dos espíritos, proibida por Deus. 
Não é crime auxiliar o budista ou o pagão; mas é crime apoiar 
o paganismo. Não é crime socorrer, o ladrão e o assassino; mas 
é crime proteger o furto e o assassinato. Não é crime benefi
ciar o pecador; mas é crime enaltecer o pecado e o vício. De
vemos estender o amor e a boa vontade a quaisquer pessoas; 
mas nem sempre é recomendável a boa vontade para com quais
quer instituições. Nem sempre a boa vontade para com o corpo 
significa também boa vontade para com a alma.

Conclusão: Não somos, evidentemente, contra uma autên
tica campanha de muito entendimento entre os homens. Mas 
semelhante cruzada deveria, em primeiro lugar, ter boa vontade 
para com Deus, depois para com o Divino Salvador, e então 
para com as almas imortais. Ora, como vimos, a LBV do Sr. 
Zarur não apresenta a base de boa vontade para com Deus (pois
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favorece a necromancia proibida por Deus); nem é de boa von
tade para com Cristo (pois o coloca ao lado de Buda, Con- 
fúcio e outros); nem é de boa vontade para com as almas a 
.salvar (pois promete-lhes outros caminhos, fora do Salvador). 
Nesta base e com semelhantes compromissos o verdadeiro cristão 
não pode promover a concórdia entre os homens.

25) O Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento

Cêrca de 300.000 sócios, espalhados por 1.500 “tattwas” 
(centros): eis o enorme exército de propagandistas que o CECP 
(Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento) apresenta no 
Brasil. Como a maioria dêles faz questão cerrada de dizer-se 
católica, é necessário dizer umas palavras de orientação aos 
católicos:

1) O CECP foi fundado em 27-6-1909 pelo Sr. Antônio
Olívio Rodrigues, em São Paulo. Declara ter. como finalidade 
“promover o estudo das fôrças desconhecidas do homem e da 
natureza” e desenvolver “o despertar das energias criadoras 
latentes no pensamento de cada filiado”, para difundir o Amor, 
a Verdade e a Justiça. A organização dispõe de uma revista 
mensal (O Pensamento) e duma editora que já lançou mais de 
30.000.000 de exemplares. Anualmente difunde mais de meio 
milhão de cópias do Almanaque d’0  Pensamento. O CECP pro
cura atrair o maior número de adeptos mediante os seguintes 
recursos: _

a) Propaga que o movimento é inteiramente arreligioso, 
afirmando respeitar tôdas as religiões e não atacar nenhuma. 
Repete insistentemente que o Círculo “não se põe em conflito 
com qualquer religião, seita ou credo”.

b) Explora a tendência para o misterioso e o secreto. Por 
isso funciona no regime das sociedades secretas (“esotérico” 
quer dizer “secreto”). Promete revelar segredos e novos mun
dos, que só os “iniciados” podem saber. Por isso no ato da 
inscrição o sócio deve assinar um compromisso, “sob palavra 
de honra, a não fazer mau uso dos conhecimentos que adquirir”.

c) Promete a saúde do corpo e garante o impossível. Os 
folhetos de propaganda do CECP são inexcedíveis nas promes
sas. Dizem dar fôrças renovadoras da vida, atrativas da saúde, 
da riqueza, da felicidade, do amor, etc.

2) Essencialmente o CECP consiste na afirmação de que 
o pensamento como tal pode ser emitido e existe então fora da 
nossa mente, como fôrça real; que o pensamento emitido pode ser
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dirigido pela intenção do emitente para uma direção determi
nada; que duas pessoas fisicamente separadas podem conjugar 
suas forças mentais; e que, quanto maior fôr o círculo de pes
soas que emite ao mesmo tempo, numa mesma direção, seus 
pensamentos, maior será a fôrça mental. Êste seria, então, o 
“círculo da comunhão do pensamento”. Daí seguem certas prá
ticas especiais às quais os sócios devem submeter-se a uma 
determinada hora (a “hora esotérica”).

3) Crítica: Nota-se em tôda a literatura esotérica um sin
cero desejo de animar, o homem com incessantes afirmações 
positivas e otimistas (exemplo: “Hei de vencer”). Tomasse o 
CECP para si apenas a missão de difundir mais otimismo e 
mais confiança, receberia nosso incondicional apoio e aprova
ção. Temos, entretanto, numerosas reservas e sérias considera
ções críticas a fazer:

a) Mentalismo exagerado: Remeteremos aos psicólogos a 
questão se o pensamento como tal pode ser emitido e existir fora 
da mente como fôrça real. Mas as Instruções Reservadas do CECP 
exageram evidentemente quando prometem “criações mentais”.

b) Naturalismo otimista: As afirmações otimistas não re
solvem tudo. A preocupação constante dos esoteristas é asse
gurar o bem-estar físico, psíquico e social do homem. O pe
cado, a ofensa a Deus, a transgressão de um mandamento di
vino são coisas que não o inquietam. A graça divina é igno
rada e em seu lugar aparecem as “forças cósmicas” e as “mo
trizes mentais” da “Mente Universal”.

c) Indiferentismo religioso positivo: Dizem que não cogi
tam de questões religiosas e que respeitam todas as religiões. 
Mas nos “Diálogos Iniciáticos” das Instruções Reservadas, p. 
356, damos com uma filosofia religiosa insustentável para um 
cristão. Segundo esta filosofia cada um cultua a Deus como 
quer; cada um faz de Deus a idéia que quiser; cada um deriva 
desta idéia as conclusões morais que bem entender. O bom eso- 
terista — dizem êles — não precisa de ter uma determinada e 
concreta religião: seria cair em contradição com as outras.

d) Esoterismo suspeito: O caráter secreto (“esotérico”) da 
organização nos obriga a recordar a determinação do cânon 
684 do Direito Eclesiástico: “Os fiéis fujam das associações 
secretas, condenadas, suspeitas ou das que procuram subtrair-se 
à vigilância legítima da autoridade eclesiástica”.

e) Afinidade com o Espiritismo: Oficialmente o CECP não 
quer ser espirita. Mas as Instruções Reservadas, p. 26, afirmam
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que, com o nosso pensamento, podemos, com grande proveito, 
atrair as forças dos espíritos desencarnados. Dizem até que 
muitas vêzes o homem tem mesmo “necessidade de comunicações 
e intercâmbio com os espíritos de ordem análoga”.

f) Favorece e propaga superstições: A Emprêsa Editora 
“O Pensamento” é a grande propagadora da literatura supers
ticiosa no Brasil. Livros de Astrologia, Quiromancia, Cartoman
cia, Necromancia, Magia, Ocultismo, Mentalismo exagerado, Es
piritismo, Teosofia, Rosacrucianismo, etc., tudo isso é difundi
do precisamente pelo CECP. O Almanaque d’0  Pensamento di
funde entre nossa gente as mais arbitrárias, fantásticas e ridí
culas superstições e crendices. E’ neste Almanaque que o povo 
vai buscar “dias felizes e infelizes” para certas iniciativas, via
gens, etc. Também A Cruz de Caravaca e outros livros, com 
as mais supersticiosas orações, são difundidos pelos esoteristas.

g) Cria o curandeirismo: O CECP é o maior incentivador 
e responsável pelo curandeirismo no Brasil. As próprias Instru
ções Reservadas convidam repetidas vêzes os filiados a se de
dicarem ao curandeirismo. Livros como O Tratado Elementar de 
Magia Prática de Papus, Magnetismo Curador de Alfonso Bué, 
a Medicina Oculta e a Radiopatia do “Curso por Correspondên
cia”, etc., são os “manuais” que se encontram nas mãos dos 
nossos curandeiros, “doutores” e “professores” do interior. Tudo 
isso por obra e ação dos esoteristas.

h) Prega o panteísmo: Poderíamos citar páginas do “Curso 
de Iniciação Esotérica” e de outros livros do Círculo que de
fendem o mais puro panteismo e monismo.

i) Propaga a filosofia da reencarnação: a idéia da plura
lidade das existências terrestres é pressuposta como verdade 
natural e evidente em tôdas as instruções esotéricas. Seria fá
cil citar também para isso páginas inteiras. Aliás, qualquer eso- 
terista confirmará com prazer esta nossa denúncia.

Conclusão: O CECP leva à apostasia de Cristo. E’ a con
clusão final e natural de tudo quanto vimos. O esoterista dei
xou de ser cristão. Tornou-se, no seu modo de ver e agir, per
feito pagão. Sente-se muito mais à vontade entre os Yoguins da 
índia que entre os cristãos de Roma. Afiliando-se ao CECP, 
abandona ipso facto a Igreja de Cristo e perde os direitos de 
católico. Não será, pois, nenhuma injúria ou injustiça se como 
tal fôr tratado. Toleremos a decisão que livremente tomou. 
Respeitemos suas convicções. Caridosa e cristãmente poderemos 
mostrar-lhe os exageros, os erros, as heresias e as superstições
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que o CECP semeou em sua alma, talvez sem que êle o per
cebesse. Se, no entanto, persistir na decisão e se obstinar nas 
convicções, rezemos e façamos rezar, por êle. Mas ao mesmo 
tempo e com tôda firmeza — justamente com o fim de mostrar- 
lhe nossa tolerância e nosso respeito por suas opiniões — não 
o admitamos aos sacramentos e a outros atos critãos em que 
êle deixou de crer. Suma falta de respeito às convicções do 
esoterista seria administr.ar-lhe um sacramento ou admiti-lo ou 
convidá-lo como padrinho, fazendo com que, perante Deus, assu
ma solene compromisso de dar ao afilhado uma educação fron
talmente oposta ao seu próprio modo de pensar e de agir. Co
locou-se fora da Igreja, quis deliberadamente permanecer nesta 
situação: tratá-lo-emos, pois, segundo seus caprichos.

Nota: Sermões sôbre as Superstições

O documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
manda ainda dar esclarecimentos sôbre as superstições. Nossa 
vida cristã popular, com efeito, tal como hoje de fato é vivida 
pela absoluta maioria dos que, no Brasil, se dizem católicos, 
está eivada de práticas, usos e costumes, idéias e princípios não 
cristãos e que, sem mais, podem ser qualificadas como autênticas 
“superstições”. Tantas são as superstições, tão numerosas as 
crendices, que se impõe a necessidade de uma ampla campanha 
de purificação da vida religiosa do nosso povo e de recristiani- 
zação de uma sociedade em vias de paganização.

A importância do assunto nos levou a elaborar dois livri- 
nhos especiais, em estilo fácil, sôbre as superstições. Aí o zeloso 
pregador e pastor de almas poderá encontrar as superstições 
principais, vigentes entre nossos “católicos folclóricos”. Os dois 
livrinhos foram publicados na coleção “Vozes em Defesa da 
Fé”, cadernos N? 34 (Nossas Superstições) e N9 35 (Astrologia, 
Quiromancia e Queijandos). Com êsse material em mão será 
fácil fazer sermões sôbre os seguintes assuntos:

1) Religião e Superstição;
2) Orações Supersticiosas;
3) Talismãs e Amuletos;
4) Breves e Patuás;
5) Explicação Supersticiosa das 

Doenças;
6) Abusões Medicinais;
7) Posição Perante o Curandei- 

rismo;

8) Sôbre a Liceidade do Hipno
tismo ;

9) Crendices Vãs;
10) A Origem das Superstições;
11) As Superstições Adivinhatórias;
12) A Quiromancia;
13) A Cartomancia;
14) Exploração e Mistificação;
15) A Superstição da Astrologia;
16) Perigos Gerais da Adivinhação.
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SEGUNDO CICLO

Introdução

Neste segundo ciclo de instruções estudaremos a doutrina 
do Espiritismo, cotejando-a com a tradicional, Doutrina Cristã 
tal como foi conservada pela Igreja e por ela p nós transmitida 
através dos séculos. Êste confronto tem duas vantagens: Dá-nos 
o ensejo de repetir as principais verdades de nossa santa fé e 
ao mesmo tempo mostra aos ouvintes a evidentíssima e radical 
iposição entre a doutrina espirita e a Doutrina Cristã e, por. con
seguinte, permite-nos tirar sempre de novo a conclusão — em 
que importa insistir muito — de que é de todo em todo impos
sível ser ao mesmo tempo católico e espirita.

Na determinação da doutrina espirita inspiramo-nos di
retamente nas obras dos maiores mestres do Espiritismo. E o 
principal deles, reconhecido e muito propagado pelos nossos 
espiritas, é Leão Hipólito Denizar.d Rivail (1804-1869), mais 
conhecido sob o pseudónimo de A l l a n  K a r d e c .  Foi êle, na 
verdade, quem compilou ou, como dizem, “codificou” a Dou
trina Espirita. E para mostrar que as elucubrações de Allan 
Kardec continuam a ter plena atualidade nos meios espiritas 
nacionais, será suficiente transcrever .algumas declarações do 
órgão oficial da Federação Espirita Brasileira (FEB), o Re
formador de setembro do ano de 1953, em que, à p. 199, 
se diz com ufania: “Graças à FEB, ao seu trabalho de propa
ganda, 99,99% dos espiritas brasileiros aceitam a Doutrina de 
Kardec, incluída a realidade dos ensinamentos reencarnacionis- 
tas”; e mais: “Graças à FEB, aos trabalhos dos febianos, en
tre todos os países do mundo é o Brasil aquêle que se acha mais 
kardequizado”; e ainda: “Graças à FEB, à propaganda que ela 
sempre desenvolveu em tôrno das obras de Kardec, o Brasil 
delas editou muitas e muitas vêzes mais que a soma das edições 
lançadas por todos os países do mundo, e por preço sempre in
ferior, às vêzes com 60% de diferença” ; e afinal: “Graças à
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FEB, AIlan Kardec e Chico Xavier, estão penetrando em 80 
países, através das suas edições em Esperanto”.

Basta isso para provar que, se quisermos conhecer a ver
dadeira doutrina espirita — esta que os nossos milhares de 
Centros espalhados pelo Brasil inteiro querem propagar “por 
tôdas as formas e meios possíveis” — é preciso recorrer sobre
tudo às obras de AIlan Kardec. E porque com muita frequên
cia devemos citar êste nome, usaremos apenas as iniciais AK 
(AIlan Kardec). Para facilitar as numerosas e inevitáveis cita
ções dos livros de AK, em vez de repetirmos sempre de novo o 
título e a edição brasileira dos mesmos, indicaremos apenas um 
número romano (que corresponde às obras segundo a ordem 
cronológica em que foram publicadas pelo autor) com a r.es- 
pectiva página. Eis a lista dos livros e a ordem em que serão 
citados:

I. O Livro dos Espíritos (1857), 22» edição brasileira;
II. O que é o Espiritismo (1859), 10» edição brasileira;

III. O Livro dos Médiuns (1861), 20» edição brasileira;
IV. O Evangelho segundo o Espiritismo (1864), 39» edição

brasileira;
V. O Céu e o Inferno (1865), 16» edição brasileira;

VI. A Génese (1868), edição de 1949.
VII. Obras Póstumas, 10» edição brasileira.

Assim, por exemplo, a citação VII, 240 quer dizer: Obras 
Póstumas, 10» edição da Federação Espirita Brasileira, p. 240.

Além de AK citaremos ainda outros autores espiritas de 
competência reconhecida nos arraiais do espiritismo nacional, 
como Leão Denis, “o filósofo inconfundível do Espiritismo”, e 
Carlos Imbassahy, “o nosso maior polemista”, etc. Não nos ser
viremos, porém, de autores espiritas estrangeiros ainda não im
portados.

O método que adotamos é muito fácil: No primeiro ponto 
resumimos alguma doutrina fundamental da fé cristã e que pode 
ser desenvolvida à vontade; no segundo ponto mostramos como a 
doutrina espirita se opõe direta e frontalmente à exposta dou
trina cristã, e para isso oferecemos citações textuais dos mes
tres reconhecidos do Espiritismo Brasileiro; êstes textos podem 
muito bem ser lidos, para que os ouvintes não tenham a im
pressão de que o orador está a inventar histórias. Impõe-se em 
seguida a conclusão; é impossível ser católico e espirita ao 
mesmo tempo.
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1) O Mistério

A fonte principal dos erros doutrinários do Espiritismo está 
na orgulhosa pretensão racionalista de querer compreender tudo 
a ponto de considerar errado e falso o que supera ou transcende 
ao entendimento da inteligência humana. E’ por isso que inicia
mos êste segundo ciclo de instruções com considerações sôbre 
o mistério.

1) a) A palavra mistério tem sua origem do verbo grego 
“myein” : fechar, tapar, escurecer. Etimològicamente, portanto, 
mistério significa uma coisa velada, arcana, desconhecida. Comu- 
mente empregamos a palavra para designar o que nos é inteira
mente desconhecido ou cujo conhecimento só pode ser adquiri
do com grande esforço. Ninguém nega que existem verdades e 
leis naturais ainda não conhecidas e outras conhecidas só por. al
guns especialistas após longos estudos e complicadas investiga
ções e que os leigos no assunto admitem sem compreender e só 
por causa da reconhecida competência do respectivo cientista 
(leis da matemática superior, da física ou química, etc.) — Em 
sentido estrito e propriamente teológico (como o entendemos 
aqui), a palavra mistério compreende as verdades divinas que 
superam, transcendem e ultrapassam as capacidades naturais da 
razão humana. São-nos conhecidas apenas pela autoridade divi
na que não se engana (porque Deus é infinitamente sábio) nem 
nos pode iludir (porque é infinitamente santo).

b) A possibilidade de tais mistérios é evidente, tanto da 
parte de Deus como da parte dos homens. Pois não custa com
preender que Deus, infinitamente inteligente, ao qual nada escapa, 
possa revelar aos homens, de inteligência limitada, verdades que, 
em si, ultrapassem as forças naturais da inteligência criada e 
principalmente verdades que nos falem da própria natureza di
vina e da nossa vida futura e outras cujo conhecimento Deus 
julgue necessário ou útil para a eterna salvação dos homens. 
Também da parte dos homens não repugna a humilde aceitação 
de tais verdades garantidas pela autoridade divina, visto que 
inúmeras vêzes já somos obrigados a crer em autoridades me
ramente humanas.

c) E, de fato, o Magistério Eclesiástico nos garante a exis
tência de mistérios propriamente ditos. O Concílio do Vaticano 
condenou expressamente o extremo racionalismo do século pas
sado: “Se alguém disser que na revelação divina não há ne
nhum mistério verdadeiro e propriamente dito, mas que todos
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•os dogmas da fé podem ser compreendidos e demonstrados pela 
razão, devidamente cultivada, por meio dos princípios naturais 
— seja anátema” (DB 1816). E explica: “O consenso cons
tante da Igreja Católica tem crido e crê que há duas or.dens 
de conhecimento, distintas não só por seu principio, mas tam
bém por seu objeto; por seu princípio, visto que numa conhe
cemos pela razão natural e na outra pela fé divina; e por seu 
objeto, porque, além daquilo que a razão natural pode atingir, 
propõem-se-nos a crer mistérios escondidos em Deus, que não 
podemos conhecer sem a revelação divina. E eis por que o Após
tolo, que assegura que os gentios conheceram a Deus por meio 
das suas obras (Rom 1, 20), discorrendo, todavia, sôbre a gra
ça e verdade que foram anunciadas por Jesus Cristo (cf. Jo 1, 
17), diz: Falamos da sabedoria de Deus em mistério, que fôra 
descoberta e que Deus predestinou antes dos séculos, para a 
nossa glória. A qual nenhum dos poderosos deste mundo co
nheceu . . . ,  a nós, porém, o revelou Deus pelo seu Espírito; por
que Espírito tudo penetra, também as coisas profundas de Deus 
(1 Cor 7, 8. 10). E o próprio Unigénito glorifica ao Pai, porque 
escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos 
pequenos (Mt 11, 25). E o mesmo Concílio Vaticano continua, 
descrevendo o modo como podemos e devemos estudar os mis
térios da fé:

d) “Em verdade, a razão, iluminada pela fé, quando in
vestiga diligente, pia e sobriamente, consegue, com a ajuda de 
Deus, alguma compreensão dos mistérios, e esta frutuosíssima, 
quer pela analogia das coisas conhecidas naturalmente, quer pela 
conexão dos próprios mistérios entre si e com o fim último do 
homem; nunca, porém, se torna capaz de compreendê-los como 
compreende as verdades que constituem o seu objeto próprio, pois 
os mistérios divinos, por sua própria natureza, excedem de tal 
modo a inteligência criada, que, mesmo depois de revelados e 
aceitos pela fé, permanecem ainda envoltos em um nevoeiro, en
quanto durante esta vida vivermos ausentes do Senhor; pois an
damos guiados pela fé, e não guiados pela contemplação (2 
Cor 5, 6 s )”.

e) “Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, jamais 
pode haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto 
o mesmo Deus, que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o 
espírito humano da luz da razão; e Deus não pode negar-se a si 
mesmo, nem a verdade jamais contradizer à verdade. A vã apa-
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rência de tal contradição nasce principalmente ou de os dogmas 
da fé não terem sido entendidos e expostos segundo a mente da 
Igreja, ou de se terem as simples opiniões em conta de axiomas 
certos da razão. .. E não só não pode jamais haver desarmonia 
entre a fé e a razão, mas uma serve de auxílio à outra, visto 
que a reta razão demonstra os fundamentos da fé, e cultiva, 
iluminada com a luz desta, a ciência das coisas divinas” (DB 
1795-1799).

2) A doutrina espirita é inteiramente racionalista e nega 
o mistério. O Espiritismo, declara AK, “proscrevendo a fé cega, 
quer ser compreendido. Para êle, absolutamente não há misté
rios, mas uma fé racional, que se baseia em fatos e que deseja 
a luz” e por. isso “proclama o direito absoluto à liberdade de 
consciência e do livre exame em matéria de fé” (VII, 201). 
“Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com razão 
quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido” 
(IV, 295). Por isso AK reclama que “a ciência com seu escapêlo, 
possa sondar todos os dogmas, tôdas as máximas, tôdas as ma
nifestações; è preciso que a razão possa tudo analisar, tudo elu
cidar, antes de nada aceitar". Donde o grito racionalista por êle 
repetido: “Queremos livres pensadores!” Daí também esta re
comendação: “Não admitais senão o que seja, aos vossos olhos, 
de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a 
ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a pas
sar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombrada- 
mente o que a razão e o bom senso reprovarem” (III, 242 s). E 
insiste: “Precisamos submeter tudo ao cadinho da razão” (VI, 
37). “Os Espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam 
de contínuo que submetamos as comunicações ao crisol da razão 
e da mais rigorosa lógica” (III, 149), etc.

Com semelhantes princípios os espiritas abrem também os 
sagrados livros do Evangelho: “Se os Evangelhos são aceitá
veis em muitos pontos, é, todavia, necessário submeter o seu 
conjunto à inspeção do raciocínio” (Denis, Cristianismo e Es
piritismo, 5* ed., p. 33). E só porque a razão dêles não com
preende a SS. Trindade, a Divindade de Jesus, o pecado original, 
a redenção, a graça, o inferno, etc., só por isso êles negam e 
rejeitam como falsas tôdas essas doutrinas. Para mostrar até 
que ponto pode chegar o orgulho racionalista dos espiritas, to
memos êste exemplo: Para quem leu os Evangelhos é mani
festo que Jesus falou clarissimamente do inferno; considerando, 
porém, a eternidade do inferno, a mente humana encontra não
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poucas dificuldades e não chega a compreender bem êste en
sino de Jesus; conclusão: a alma verd.adeiramente cristã, que 
reconhece os limites de sua inteligência, embora não compreenda 
bem um estado de condenação sem fim, mas verificando que a 
revelação divina é clara a êste respeito, aceita sem sombras de 
dúvida o que Deus lhe ensinou; pode ter dificuldades, mas não 
tem dúvidas. Ora, a posição racionalista dos espiritas é bem 
diferente: Num livro de Carlos Imbassahy (À margem do Es
piritismo, 2» ed., p. 162), responde o nosso espirita do seguinte 
modo: se fôr mesmo provado que a Bíblia ensina a existência 
do inferno, então rejeitamos a Bíblia; e se nos demonstrarem, 
não obstante, que a Biblia vem de Deus, então renegaremos 
o próprio Deus, “então êsse Deus está muito abaixo das solas 
dos nossos sapatos e nós nos julgaremos, por isso, muito su
perior a um tal Deus!” E isso é para êles “racional” e “cris
tão” . . .

Conclusão: A oposição entre a atitude católica e a espirita 
é evidente. A mentalidade racionalista dos espiritas que de an
temão rejeita a possibilidade do mistério, já não pode ser con
siderada cristã. O verdadeiro cristão é mais humilde perante 
Deus e aceita os mistérios divinos porque sabe que não são 
contra mas acima das luzes de sua razão. Renovemos, pois, 
a nossa fé inabalável nos mistérios de Deus.

2) A Sagrada Escritura

1) E’ doutrina da Igreja que os livros da Sagrada Escri
tura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram escri
tos sob a inspiração do Espirito Santo e, portanto, têm a Deus 
por autor. E’ uma das verdades fundamentais do Cristianismo. 
Em todos os séculos, apesar de outras muitas divergências en
tre os cristãos, todos sempre concordaram neste ponto básico. 
Negar a Bíblia seria meter o machado à raiz da fé cristã. E’ 
fácil desenvolver êste ponto. Aliás, a própria Sagrada Escritura 
nos oferece os necessários elementos para afirmarmos a ins
piração divina da Bíblia. Eis aí algumas indicações coligidas 
por Mons. Salim em sua Apologia do Cristianismo:

a) Nos livros do Antigo Testamento várias passagens indi
cam que determinados homens foram movidos por Deus para 
escreverem certas coisas. “Disse o Senhor a Moisés: Escreve 
isto num livro, para monumento” (Êx 17, 14). Em Isaías: “E o 
Senhor me disse: Toma um livro grande e escreve nêle em estilo 
de homem.. . ” (8, 1).
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b) Nos livros do Novo Testamento atribui-se às palavras 
da Escritura uma autoridade absoluta, só igual à que se costuma 
considerar em Deus. Por isso as fórmulas “a Escritura diz”, 
“está escrito”, etc., que ali ocorrem 150 vêzes, valiam por argu
mento de eficácia indubitável. E o próprio Cristo argumentava 
assim. E por essas mesmas referências consta que a Escritura 
de que se trata são ou alguns textos (como em Jo 19, 36, 37), 
ou tôda a coleção dos livros sagrados (Lc 24, 44; Mt 5, 17), 
e tanto êsses textos como tôda a coleção são encarados sob â 
mesma natureza e autoridade: “E’ preciso que se cumpram as 
Escrituras” (At 1, 16); “não é assim que está escrito em vossa 
lei” (Jo 10, 34).

c) A razão disso é óbvia: a Escritura é a palavra de Deus: 
“Não tendes lido o que Deus disse, falando conosco: Eu sou o 
Deus de A braão ...” (Mt 22, 31). Porque foi Deus quem fa
lou pelos escritores sagrados, Cristo pôde sentenciar: “E’ mais 
fácil passar o céu e a terra, do que perder-se um til da lei” 
(Lc 16, 17).

d) Mais claramente ainda São Paulo, escrevendo a Timó
teo, afirma que “tôda a Escritura, divinamente inspirada (em 
grego: theopneustos: assoprada por Deus), é útil para ensi
nar. .. a fim de que o homem de Deus seja perfeito” (2 Tim 
3, 15 s).-E São Pedro confirma dizendo que “em nenhum tem
po foi dada a profecia pela vontade dos homens, mas os ho
mens santos de Deus é que falaram inspirados pelo Espírito 
Santo” (2 Ped 1, 20 s).

e) A persuasão de que tôda a Escritura era inspirada pas
sou dos Apóstolos para os escritores eclesiásticos e os santos 
Padres. Seria um não mais acabar se tivéssemos que aduzir as 
exaustivas e convincentes declarações dos SS. Padres em tôrno 
dêsse nunca contestado dogma, reafirmado solenemente nos con
cílios de Florença, de Trento e do Vaticano.

2) Verdade é que os espiritas citam também alguns tex
tos da Sagrada Escritura. Mas é apenas como tática de propa
ganda entre os cristãos. Querem com isso produzir a impressão 
de que também êles respeitam a Bíblia e a têm em igual conta. 
Mas o fato é que todos os grandes mestres da doutrina espirita 
contestam a inspiração divina da Bíblia.

a) Negam o valor do Antigo Testamento: Embora o pró
prio AK não fale em parte nenhuma diretamente dêste proble
ma, êle mostra contudo pelo modo como trata ou melhor mal
trata constantemente a Bíblia que êle a tem como obra pura-
Ação Pastoral — 14
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mente humana. Êle se compraz em mostrar os “absurdos”, as 
“contradições” e as “monstruosidades” do Antigo Testamento. 
Falando dos erros da Bíblia, pondera: “Incontestàvelmente, não 
é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens 
em êrro, nem ciente, nem inscientemente, pois, do contrário, não 
seria Deus. Logo, se os fatos (da Bíblia) contradizem às pa
lavras que lhe são atribuídas, o que se deve logicamente con
cluir é que êle (Deus) não as pronunciou, ou que tais palavras 
foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio” (VI, 
84). Declara ainda expressamente que de tôdas as leis do An
tigo Testamento, só o decálogo veio de Deus, porque “é de to
dos os tempos e de todos os países” ; mas “tôdas ,as outras são 
leis que Moisés decretou, obrigado, que se via, a conter, pelo 
temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. . .  
Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir ori
gem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos po
vos primitivos” (IV, 42). — Outro chefe espirita, Leão Denis, 
já é mais explícito. Em Cristianismo e Espiritismo (5* ed., p. 
130), declara simplesmente que a Bíblia “não pode ser conside
rada produto da inspiração divina”, mas que é “de origem pu
ramente humana, semeada de ficções e alegorias, sob as quais 
o pensamento filosófico se dissimula e desaparece o mais das 
vêzes”. E’ esta tese que êle depois tenta provar em longas pá
ginas para concluir que a Bíblia “não pode ser considerada a 
palavra de Deus nem uma revelação sobrenatural” (p. 282), 
mas “é bem a obra dos homens, o testemunho da sua fé, das 
suas aspirações, do seu saber, e também dos seus erros e su
perstições... Foi com o intuito de dar a êsses ensinos tão 
diversos maior pêso e autoridade que foram êles apresentados 
como emanados da soberana potência que rege os mundos” 
(p. 283).

b) Todos êles negam também a autoridade do Novo Tes
tamento: AK põe em dúvida os próprios Evangelhos, porque, 
diz êle, os Apóstolos interpretaram o pensamento de Jesus con
forme suas idéias pessoais muitas vêzes erradas, primitivas e 
supersticiosas (VI, 368). Falando do célebre Prólogo do Evan
gelho de São João, em que o Apóstolo afirma a Divindade do 
Verbo — doutrina que AK não quer admitir — observa o mes
tre espirita: “E’ de notar-se, antes de tudo, que as palavras aci
ma citadas são de João e não de Jesus e que, ainda quando se 
admita que não tenham sido alteradas, elas não exprimem, na 
realidade, mais que uma opinião pessoal, uma indução, em que
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se depara com o misticismo habitual de sua linguagem” (VII, 
135). Qualquer texto do Evangelho que apresentarmos a AK, 
e que não concorda com sua doutrina espirita, será descartado 
com uma destas quatro respostas: ou se tratará dum acréscimo 
posterior (IV, 283), ou será um desentendido dos Apóstolos 
(VI, 368), ou será opinião pessoal do Evangelista (VII, 135), 
ou era pura alegoria de Cristo (passim). O mesmo êle aplica 
a todos os escritos apostólicos (Atos, Epístolas, etc.), dos 
quais escreve explicitamente: “Todos os escritos posteriores 
(ao Evangelho), sem exclusão dos de S. Paulo, são apenas, e 
não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, 
reflexos de opiniões pessoais, muitas vêzes contraditórias que, 
em caso algum, poderiam ter. a autoridade da narrativa dos que 
receberam diretamente do Mestre as instruções” (VII, 110 s).

c) Em resumo, o órgão oficial da Federação Espirita Bra
sileira, Reformador (janeiro de 1953, p. 23), define bem a ver
dadeira posição dos espiritas perante a Bíblia com estas pala
vras: “Do Velho Testamento já nos é recomendado somente o 
Decálogo e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus: já 
consideramos de valor secundário, ou revogado e sem valor al
gum, mais de 90% do texto da Bíblia. Só vemos na Bíblia tôda 
um livro respeitável pelo seu valor cultural, pela força que teve 
na formação cultural dos povos do Ocidente”. E o atual líder 
intelectual dos nossos espiritas, Carlos Imbassahy, tira daí a 
conclusão lógica: “Nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem te
mos a Bíblia como probante. O espiritismo não é um ramo do 
Cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assenta seus 
principios nas Escrituras. Não rodopia junto à Bíblia... A 
nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome: Espiritismo” 
(A Margem do Espiritismo, 2* ed., p. 219).

E aí está, confessado pelos próprios espiritas: O Espiri
tismo não é Cristianismo!

Conclusão: Mais uma vez verificamos a radical e absoluta 
oposição entre a doutrina cristã e a doutrina espirita e, por 
conseguinte, a total e absoluta impossibilidade de ser ao mesmo 
tempo cristão e espirita. Ou cristão ou espirita! Renovemos a 
nossa fé na inspiração divina da Sagrada Escritura e o nosso 
propósito de lermos com mais frequência, piedade e amor, a li
vro que Deus escreveu para nós.

14*
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3) A Igreja

1) a) A Igreja era necessária para conservar, propagar e 
explicar a mensagem evangélica de Cristo. Isso se infere do 
próprio fracasso do “livre exame” dos racionalistas e das con
tradições da “inspiração individual” da dolorosa experiência 
protestante. Segue também da natur.eza do homem inclinado a 
viver em sociedade que, por sua vez, é incapaz de manter-se sem 
uma autoridade competente. Foi a conclusão a que chegou, no 
fim de sua vida, o incrédulo Agostinho Thierry quando confes
sou: “Vejo, pela história, a necessidade manifesta de uma au
toridade divina e visível, para o desenvolvimento da vida do 
gênero humano. Ora, tudo quanto existe fora do critsianismo 
nada vale. Ademais, tudo quanto existe fora da Igr.eja Cató
lica é sem autoridade... Portanto, a Igreja Católica é a au
toridade que procuro, e a ela me submeto”.

b) Cristo, de fato, fundou uma Igreja. Não é possível de
senvolver aqui todo o tratado teológico sôbre a Igreja. Algu
mas indicações, ao menos:

— Cristo anunciou a vinda do Reino de Deus como obra 
sua: “E’ necessário que eu anuncie o reino de Deus, pois pa
ra isso é que fui enviado” (Lc 4, 43). Em igual missão envia 
também os discípulos;

— é claro que o elemento principal dêste Reino de Deus 
é o interno e invisível; mas é também externo e visível: Cris
to exige de seus seguidores fé pública, prediz-lhes uma perse
guição sem trégua, impõe mandamentos, prescreve sacramentos; 
falando de sua obra, compara-a com um reino, uma cidade, 
uma casa, uma família, uma rêde lançada no mar, um rebanho 
com um só pastor, etc.;

— reúne seus discípulos, dos quais seleciona doze Após
tolos que recebem instruções especiais, aos quais promete e de
pois concede poderes bem concretos e uma particular assistên
cia do Espírito Santo;

— dá a esta sua sociedade explicitamente o nome de Igreja 
(Mt 16, 18; 18, 17);

— e esta sua Igreja não deve ser uma sociedade anár
quica em que cada um acredita o que quer e faz o que en
tende; sua ordem é expressa: Todo poder foi-me dado no céu 
e na terra. Ide, portanto, ensinar tôdas as nações. E eis que 
estou convosco até a consumação dos séculos (Mt 28, 18-20); 
quem vos ouve, a mim é que ouve, e quem vos rejeita, a mim
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é que rejeita (Lc 10, 16); se algum irmão não ouvir a Igreja, 
seja tido como pagão, seja excomungado; tudo quanto ligardes 
na terra será ligado no céu e tudo quanto desligardes na terra 
será desligado no céu (Mt 18, 17-18);

— portanto, se Jesus, ao dar semelhantes ordens e fazer, tão 
solenes promessas, falou mesmo .a verdade, é evidente que Êle 
quer que sua doutrina se conserve integralmente até o fim do 
mundo e portanto com os ensinamentos por Êle dados, com os 
ritos por Êle instituídos (batizar., perdoar pecados, dar a Eu
caristia, etc.); segue-se mais que, morrendo os Apóstolos, êles 
teriam quem lhes sucedesse no ofício de ensinar aquelas ver
dades e administrar êstes sacramentos, pois Jesus asseverou 
que estaria sempre com êles até o fim do mundo; e como os 
Apóstolos haveriam de morrer, segue-se ainda que estaria com 
seus sucessores, pois de outra forma não ficaria até “o fim 
do mundo”.

Tudo isso é para nós, católicos, claro como o sol ao meio- 
dia. Pois assim os próprios Apóstolos entenderam e praticaram 
as palavras e ordens de Cristo e assim a Igreja, durante vinte 
séculos, o entendeu e praticou, convicta de estar com ela Cristo.

2) Mas para os espiritas tudo isso é mais negro que as 
mais densas trevas da Idade Média (que êles tão bem conhe
cem!). “E’ chegada a hora — assim proclama o enérgico pro
feta da Terceira Revelação, AK — em que a Igreja tem de pres
tar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira por 
que pratica os ensinos do Cristo, do uso que fêz da sua au
toridade, enfim, do estado de incredulidade a que levou os es
píritos. A hora é vinda em que ela tem de dar. a César o que é 
de César e de assumir a responsabilidade de todos os seus 
atos. Deus a julgou e reconheceu inapta, daqui por diante, para 
a missão de progresso que incumbe a tôda autoridade espiri
tual” (VII, 279). Por isso — dizem êles — chegou agora a 
época do Çspiritismo e o magistério que oficialmente deve guar
dar e interpretar o Evangelho passou para êle: “O Espiritismo 
é a chave com que podemos penetrar no espírito, isto é, no 
pensamento da letra evangélica... O Evangelho deve ser in
terpretado à luz do Espiritismo, porque sem o auxílio do Espi
ritismo jamais poderíamos aceitar conscientemente certas pas
sagens evangélicas... Temos observado que atualmente se pro
cura inverter a posição dos assuntos: O Espiritismo é que está 
sendo interpretado pelo Evangelho, quando na realidade é o 
Evangelho que deve ser interpretado pelo Espiritismo. . .  Não é
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o Evangelho que explica o Espiritismo, mas o Espiritismo é 
que explica o Evangelho”! (Deolindo Amorim, em Almenara, 
abril de 1953, p. 2).

E’ impossível citar aqui as mil calúnias que os espiritas 
constantemente escrevem contra a Igreja, que teria falhado em 
sua missão desde os tempos apotólicos. Lendo os livros e jor
nais espiritas, a gente tem a impressão de que na Igreja de 
todos os tempos só tem havido má vontade, ganância, sêde de 
prazeres e de domínio. A obra de Cristo teria fiascado com
pletamente. E sua promessa de estar com a Igreja até a consu
mação dos tempos não se teria cumprido. Para os espiritas a 
Igreja Católica é, entre todas as religiões, “a mais tirana”, “a 
mais negocista, a mais materjalona, a mais imoral”, “religião 
de mentiras e comédias bufas”, “seita negocista, ultraperversa, 
baseada num Deus material, à sua imagem diabólica”, “uma 
associação, quando muito, de idólatras, imitadores do paganismo 
grego, nada mais”, “o maior foco de todas as mentiras, de tô- 
das as vergonhas, de tôdas as misérias morais que se conhe
cem”, “a mais pulha, a mais lavradez, a mais assassina de 
quantas seitas se conhecem”, etc. (são textos colhidos em obras 
espiritas!). . .

Conclusão: E’ evidente também aqui a oposição entre as 
doutrinas católica e espirita. Como pode alguém ser católico, 
professar-se discípulo de Jesus e ao mesmo tempo injuriar assim 
a obra de Cristo? “Tu és Pedro — disse Jesus a Simão, filho 
de Jonas — e sôbre esta pedra edificarei a minha Igreja e as 
portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mt 16, 18). 
Com estas palavras profetizou Nosso Senhor. ,a vitoriosa marcha 
da Igreja através dos séculos e predisse também que as “portas 
do inferno” tudo fariam para prevalecer. Esta profecia de Jesus 
se tem realizado ao pé da letra. Visivelmente assistida por 
Cristo, a Igreja atravessou os séculos. Nasceram, floresceram 
e desabaram reinos e dinastias, mas a Igreja e a dinastia de Pedro 
ficou sempre a mesma, a continuar tranquila e segura a sua 
marcha. Enquanto mil heresias e as mais discrepantes filoso
fias se levantavam e se sucediam, a Igreja continuava imper
turbável e indefectível sua vitoriosa caminhada. Sempre a mes
ma em sua doutrina, inflexível em seus princípios recebidos de 
Deus, intolerante diante do mal e intransigente frente ao êrro, 
a Igreja sempre prosseguiu a sua peregrinação de santificação 
e regeneração, levando consigo os homens mais santos e mais 
sábios. Tudo fizeram e ainda fazem as portas do inferno para
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derribá-la, mil emboscadas lhe armaram, tôda sorte de dificul
dades lhe opuseram, as mais negras calúnias contra ela levan
taram; debalde, porém: a Igreja prosseguiu e continuará a sua 
missão divina até à consumação final. As portas do inferno 
não prevaleceram, nem jamais prevalecerão. E’ a grande pro
messa. Com essa garantia divina a Igreja continuará a marcha 
indefectível, vencedora também das atuais e futuras insídias que 
o inferno poderá urdir..

4) O Papa

Na instrução precedente consideramos a Igreja e vimos os 
ataques espiritas contra ela. E’ preciso que falemos também do 
Papa em particular, muito impugnado também êle pelos gran
des mestres da doutrina espirita. E focalizemos sua infalibili
dade, que é o aspecto mais impor.tante e o ponto mais atacado.

1) a) O texto dogmático da infalibilidade do Papa, dado 
pelo Concílio do Vaticano: “Por isso Nós, apegando-nos à Tra
dição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de 
Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica, e 
para a salvação dos povos cristãos, com aprovação do Sagrado 
Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente re
velado que o Romano Pontífice quando fala ex cathedra, isto é, 
quando, no desempenho do ministério de pastor, e doutor de 
todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostó
lica alguma doutrina referente à fé e à moral para tôda a Igreja, 
em virtude da assistência divina prometida a ela na pessoa de 
São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis 
munir a sua Igreja quando define alguma doutrina sobre a fé 
e a moral; e que, portanto, tais declarações do Romano Pon
tífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso 
da Igreja, irreformáveis. — Se, porém, alguém ousar contra
riar esta nossa definição, o que Deus não permita, — seja ex
comungado” (DB 1839 s).

b) O que não é a infalibilidade papal: 1) não é impeca
bilidade: o Papa pode pecar e até gravemente (por isso tôdas 
as histórias, verdadeiras umas poucas e caluniosas ou ao menos 
muito exageradas outras, que os espiritas contam sôbre os maus 
Papas, não são contra a sua infalibilidade); 2) não é inspira
ção positiva de Deus (diz o citado Concílio Vaticano que o Es
pírito Santo “não foi prometido aos sucessores de S. Pedro para 
que êstes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova dou
trina, mas para que, com a sua assistência, conservassem san-
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tamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a 
revelação herdada dos Apóstolos” (DB 1836); 3) nem quer dizer 
que o Papa sempre que fala é infalível.

c) As quatro condições para a infalibilidade: O Papa só 
é infalível quando se realizam conjuntamente as seguintes qua
tro condições: 1) é necessário que êle fale não como pessoa 
particular, mas oficialmente, como Pastor e Mestre supremo de 
todos os fiéis de Cristo; 2) é necessário que êle fale sôbre ques
tões relativas à fé e à moral e não sôbre coisas puramente cien
tíficas ou disciplinares que nada têm a ver com os princípios 
da fé e da moral; 3) é necessário que êle fale à Igreja tôda 
inteira e não a uma diocese ou nação; 4) é necessário que êle 
tenha a intenção de decidir definitivamente uma certa questão 
de fé e de moral, querendo obrigar a Igreja universal a aceitar 
a sua decisão. — Só assim, realizadas todas as quatro condi
ções, dizemos que o sucessor de São Pedro deve ser infalível. 
Faltando qualquer uma dessas quatro condições, já não há ga
rantia de infalibilidade.

2) Contra o Papa, e particularmente contra a sua infalibili
dade, investem todos os espiritas, a começar por AK, que es
creveu: “O Papa, príncipe temporal, espalha o êrro pelo mun
do, em vez do Espírito de Ver.dade, de que êle se constituiu 
o emblema artificial” (VII, 282). E falando do Papa e do Sa
cro Colégio: “Todos êsses homens são obstinados, ignorantes, 
habituados a todos os gozos profanos; necessitam do dinheiro 
para satisfazê-lo” (VII, 267). E eis o que o nosso espirita 
kardecista Dr. Yvon Costa nos conta em O Novo Clero: “En
tregues ao desbaratamento das coisas santas, os papas de on
tem, de todos os tempos, de hoje também, são rivais no luxo, 
na libertinagem e miopia da doutrina cristã, da qual se arroga
ram e arrogam chefe infalível” (p. 143); “se no catálogo dos 
Papas, criados desde a fundação da Igreja até ao nosso tempo, 
quiséssemos fazer duas secções, acharíamos na primeira mendi
gos e desocupados que só trilharam a estrada do vício para 
desfrutarem os deleites do mundo; e veríamos na segunda subir 
a cadeira pontifícia um bando de intrigantes, que, vivendo car
regados de crimes, todos desceram ao sepulcro cobertos da exe
cração pública” (p. 146). Bastam êsses textos que já são cla
ros demais. Quando falam do Papa, os espiritas, todos êles e 
sempre, só conhecem semelhantes expressões.

216 II. Instruções Pastorais

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


Conclusão: Reafirmemos a nossa fé na doutrina de Cristo 
e o nosso propósito de sermos verdadeiros cristãos. Não de
mos ouvido às calúnias, às mentiras, aos evidentes exageros 
e à má vontade dos espiritas. Reavivemos também a nossa fé 
na Igreja de Cristo e no vigário de Cristo. Num tempo como 
hoje, em que há tantas ideologias contrárias e contraditórias, 
em que surgem sempre novas filosofias e correntes religiosas, 
em que aumenta fantàsticamente a confusão de idéias e de re
ligiões, em que somos constantemente assediados pela técnica 
da moderna propagnda pelos livros, pelas revistas e pelos fo
lhetos, pelos jornais e pelo cinema, pelo rádio e pela televisão, 
é necessário e urgente que nos orientemos segundo as diretrizes 
do Papa. Firmes na mesma fé de nossos antepassados e na 
Igreja dos Santos, poderemos também santificar-nos hoje com 
os nossos mesmos meios e a mesma doutrina secular. Mais agi
tado e revôlto do que nos séculos passados, o mar em que vi
vemos transformou-se em verdadeiro sorvedouro e é por isso que, 
com mais firmeza ainda, devemos agarrar-nos à barca de Pe
dro e dirigir-nos pelo farol da doutrina de Cristo que a Igreja 
nos conservou e transmitiu e que o Papa não se cansa de nos 
anunciar.

5) Deus

1) “A Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e con
fessa que há um só Deus verdadeiro e vivo, Criador e Senhor 
do céu e da terra, onipotente, eterno, imenso, incompreensível, 
infinito em intelecto, vontade e tôda a perfeição; o qual, sendo 
uma substância espiritual e singular, inteiramente simples e in
comunicável, é real e essencialmente distinto do mundo, suma
mente feliz em si e por si mesmo, e está inefàvelmente acima 
de tudo o que existe ou fora dêle se possa conceber”. Temos 
nesta formulação do Concílio Vaticano (DB 1782) um clássico 
resumo dos dados de nossa santa fé sôbre Deus. Insistimos 
em alguns pontos:

a) Existe um só Deus verdadeiro e vivo, que é onipotente: 
■“Há, porventura, alguma coisa que seja difícil a Deus?” (Gên 
18, 14), “a Deus nada é impossível” (Lc 1, 37); é eterno: 
sem início, sem fim, sem sucessão de tempos, Deus é: “Antes 
que os montes fossem formados e nascesse a terra e o mundo 
e desde a eternidade e para sempre, tu existes ó Deus” (Sl 89,
2); é imenso: sem limites, sem medidas, sem circunscrição, 
Deus está em tôda parte: “Para onde irei, a fim de ficar longe 
de teu espírito? e para onde fugirei da tua presença? Se subo
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ao céu, tu lá estás; se me prostrar nos infernos, nêles te en
contras presente; se eu tomar as asas da aurora e habitar nas 
extremidades do mar: ainda lá me guiará a tua mão” (SI 138, 
7 s); é incompreensível: nunca a limitada mente humana po
derá conhecer perfeitamente a Deus, sua essência será para nós 
sempre e necessàriamente um mistério: “Grande é o Senhor, e 
muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável” (SI 144, 3).

b) “Substância espiritual una e singular”, Deus é “real e 
essencialmente distinto do mundo": Anterior a tôda criatura, 
independente do mundo, infinitamente superior ao universo li
mitado e mutável, Senhor absoluto de tôdas as coisas existen
tes fora d’Êle, Deus é um ser pesosal, individual e singular e de 
modo nenhum pode ser identificado com o mundo, nem pode
mos cogitá-lo de tal maneira dependente do universo como a al
ma depende do corpo: “Se alguém disser que a substância ou 
essência de Deus é a mesma que a substância ou essência de 
tôdas as coisas, seja anátema” (DB 1803).

c) Deus é também “sumamente feliz em si e por, si mes
mo”. Não necessita das criaturas para sua felicidade. Deus 
criou o universo “não para adquirir nova felicidade ou para au
mentá-la” (DB 1783) e por isso dizemos que criou com von
tade plenamente livre, sem necessidade nenhuma, mas apenas 
“para manifestar a sua perfeição pelos bens que prodigaliza 
às criaturas”.

2) A grande maioria dos nossos espiritas brasileiros — 
todos os umbandistas, teosofistas (que entre nós são prática
mente espiritas), ecléticos, esotéricos e quase todos os karde- 
cistas — defendem o monismo ou o panteísmo, isto é: identi
ficam Deus com o mundo: “Deus é como uma fôlha de papel, 
rasgadinha em milhões e não sei quantas mais divisões. Lan
çados êsses pedacinhos de papel no Universo, cada pedacinho 
de papel representa um homem e um ser existente, e todos 
reunidos, formando o todo, é Deus” (modo popular como os 
espiritas explicam Deus; cf. K. Rangel Veloso, Pseudo-Sábios 
ou Falsos Profetas, 1947, p. 34).

a) AK pessoalmente não quer. ser panteísta e várias vê- 
zes fala contra semelhante teoria (I, 53 s; VII, 179); mas tam
bém êle tem expressões que levam ao monismo, assim, por 
exemplo, quando julga possível que a nossa inteligência seja 
uma “emanação da Divindade” (I, 58), ou quando imagina 
Deus como um “centro de ação, um foco principal a irradiar 
incessantemente, inundando o Universo com seus eflúvios” (VI,
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61)), vivendo os espíritos “mergulhados no fluido divino” (VI, 
63). O Deus de AK, desde tôda a eternidade, criou necessària- 
mente e continua “irradiando” incessantemente, porque, se não 
o fizesse, seria “um Deus ocioso” (cf. I, 56, 78; VI, 107).

b) Leão Denis, o “filósofo inconfundível do Espiritismo” 
e uma espécie de sucessor de AK, é abertamente panteísta: Para 
êle Deus é um ser, “de que tudo emana, para o qual tudo volta, 
eternamente. Deus é a grande alma universal, de que tôda alma 
humana é uma centelha, uma irradiação. Cada um de nós pos
sui, em estado latente, forças emanadas do divino Foco” (Cris
tianismo e Espiritismo, 5» ed., p. 246); “Deus é infinito e não 
pode ser. individualizado, isto é, separado do mundo, nem subsis
tir à parte” (Depois da Morte, 6* ed., p. 114); “o Ser supremo 
não existe fora do mundo, porque êste é a sua parte integrante 
e essencial” (p. 124); “o Eu do Universo é Deus” (p. 349). Em 
vez do “Deus fantástico da Bíblia”, êle quer o “Deus imanente, 
sempre presente no seio das coisas” (p. 123): Deus está no 
mundo, como a alma no corpo (pp. 123 ss).

c) Também o Deus do “Espiritismo Racional e Científico” 
se identifica com o mundo: êles desprezam mesmo a palavra 
“Deus” e preferem falar do “Grande Foco”, da “Inteligência 
Universal”, do “Grande Todo”, da “Luz Astral”. Êsse Grande 
Foco é “o primeiro componente do universo”, é “parcelado por 
todo o Universo” e a nossa alma é uma “partícula da Inteli
gência Universal”, etc.

d) Panteísta é ainda o Espiritismo de Umbanda. A quinta 
conclusão unânimemente aceita pelo primeiro Congresso do Es
piritismo de Umbanda (Rio, 1941) diz assim: “Sua filosofia 
(de Umbanda) consiste no reconhecimento do ser humano co
mo partícula da Divindade, dela emanada, límpida e pura, e nela 
finalmente reintegrada ao fim do necessário ciclo evolutivo, no 
mesmo estado de limpidez e pureza, conquistado pelo seu pró
prio esforço e vontade”. E nos livros umbandistas damos com 
frases assim: “Deus é o Todo e eu Sua parte” ; “Deus dorme 
no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal, é consciente 
no homem” (cf. Doutrina e Ritual de Umbanda, Rio 1951).

Conclusão: E’ evidente que a “teologia” espirita não é 
cristã e que os espiritas são atingidos diretamente por essa so
lene declaração do Concílio Vaticano: “Se alguém disser que as 
coisas finitas, tanto as corpóreas como as espirituais, ou ao 
menos as espirituais, emanaram da substância divina; ou que 
pela manifestação ou evolução da essência divina se origina-
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ram tôdas as coisas; ou, finalmente, que Deus é um ser uni
versal ou indefinido, que, ao ir-se determinando, daria origem 
à universalidade das coisas, distinta em gênero, espécie e nos in
divíduos — seja excomungado” (DB 1804).

6) A Santíssima Trindade

Cremos em um só Deus verdadeiro e distinto do mundo. 
Mas cremos também que êste único Deus subsiste em Três 
Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem não crê em Deus 
não pode ser cristão; mas quem não crê na Santíssima Trinda
de, também não o pode ser. “A fé católica — diz o antiquíssi
mo símbolo atanasiano — consiste em venerar um só Deus na 
Trindade, e a Trindade na Unidade”. Nesta fé nos tornamos 
cristãos e fomos batizados, de acordo com a ordem de Cristo: 
“Ide, pois, e ensinai a tôdas as gentes, batizando-as em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28, 19); nesta fé 
inicia o cristão suas orações e seus trabalhos; e nesta fé que
remos todos morrer.

1) E por que cremos na Santíssima Trindade? Somente 
porque assim o pregou Nosso Senhor Jesus Cristo, assim o cre
ram os Apóstolos e assim a Santa Igreja sempre o ensinou.

a) Já no início da vida pública de Jesus, por ocasião do 
batismo no Jordão, encontramos uma manifestação magnífica 
desta verdade fundamental da nossa fé cristã: “E, depois que 
Jesus foi batizado, saiu logo da água; e eis que se lhe abriram 
os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, e vir 
sôbre êle. E eis que se ouviu uma voz do céu, que dizia: Êste 
é meu Filho, o amado, no qual pus as minhas complacências” 
(Mt 3, 16 s). Aí temos Jesus, que em outras muitas ocasiões 
se proclamou verdadeiro Deus (como ainda veremos em ins
truções especiais); aí temos o Pai, na voz do céu; aí temos o 
Espírito Santo, na forma visível de pomba.

b) Muitíssimas vêzes Jesus declarou claramente que êle 
é o “Filho de Deus” e isso — vê-lo-emos ainda melhor — em 
sentido próprio e natural, igualando-se inteiramente a Deus, 
de tal modo que os judeus queriam matá-lo, “porque se fazia 
igual a Deus” (cf. Jo 5, 18; 10, 30-33). Portanto, Deus tem 
um Filho. De outro lado, é manifesto que o “Pai”, de quem 
Jesus não se cansa de falar, é verdadeiramente Deus. Mas Je
sus também disse: “Meu Pai e eu somos uma mesma coisa” 
(Jo 10, 30). Não são, pois, dois deuses, mas um só Deus e 
duas Pessoas distintas. Cristo, todavia, fala também do Espí-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


rito Santo, como Terceira Pessoa, distinta do Pai e do Filho 
e verdadeiramente Deus (Jo 14, 16 s; 14, 26; 15, 26). Por con
seguinte três Pessoas distintas. Entretanto, de tôda a Sagrada 
Escritura consta que existe um só Deus: “Vêde que sou eu só 
e que não há outro Deus fora de mim” (Deut 32, 39, etc.). 
Conclusão: Deus que se revela na Sagrada Escritura diz-se um 
só em três pessoas: Pai, Filho e Espirito Santo. Eis o dogma 
cristão da Santíssima Trindade.

c) Daí a ordem expressa e clara de Jesus, que já ouvimos, 
mandando batizar a tôdas as gentes “em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo” (Mt 28, 19).

d) E assim os Apóstolos o entenderam, praticaram e pre
garam. E assim também a Igreja primitiva, como consta por 
exemplo da Didaqué (do fim do primeiro século), do símbolo 
apostólico e dos Santos Padres. E por isso a Igreja não se 
cansa de repetir, desde o segundo século: “Glória ao Pai, ao 
Filho e ao Espírito Santo!”

2) O Espiritismo, porém, nega o augusto mistério da San- 
tisima Trindade.

a) AK prefere ignorar inteiramente êste mistério básico da 
doutrina e da vida cristã. Porém, tratando-se sem dúvida de 
um verdadeiro mistério, e não admitindo êle nenhum mistério 
(VII, 201), não concordará também com o mistério de um só 
Deus em três Pessoas.

b) Leão Denis, outro chefe da doutrina espirita, insurge- 
se abertamente contra esta verdade, dela falando como de uma 
“estranha concepção do Ser divino, que se resolve no mistério 
da Trindade” (Cristianismo e Espiritismo, 5:> ed., p. 74) e ex
plica sua origem do seguinte modo: “E’ o resultado das pai
xões e dos interêsses materiais que entraram em jôgo no mundo 
cristão, depois da morte de Jesus. A noção da Trindade, colhida 
numa lenda hindu, que era a expressão de um símbolo, veio 
obscurecer essa alta idéia de Deus (trazida por Cristo). . .  Essa 
concepção trinitária, tão incompreensível, oferecia, entretanto, 
grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de 
Jesus Cristo um Deus. Conferia ao poderoso Espírito, a que 
chama seu fundador., um prestígio, uma autoridade, cujo es
plendor sôbre ela recaía e assegurava o seu poder. Nisso está 
o segrêdo da sua adoção pelo concílio de Nicéia” (p. 75). Se
gundo L. Denis, pois, foi a Igreja que inventou a Santíssima 
Trindade (e na p. 287 diz que foi n0 século VII!) por interêsses 
materiais: para poder dizer que Jesus e o Espírito Santo são
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Deus, ela precisava de três pessoas divinas e por isso inventou 
êsse dogma. . .  Porque, explica um outro espirita, “no primi
tivo cristianismo nem Jesus, nem Pedro, nem João, nem Tiago e 
nem Paulo jamais cogitaram desta trilogia. . . ”

c) “Nunca se jogou um desafio mais audacioso ao princí
pio de contradição”, escreve o espirita João Gomes num jornal 
de Petrópolis, referindo-se à Ssma. Trindade, e continua: “Êste 
dogma monstruoso, negação da razão humana, não passa de 
uma construção almejada, de um andaime arbitrário e fictício 
de deduções fantásticas... Êste tema foi arranjado pelo ca
tolicismo, de acôrdo com as crenças pagãs”. E outro espirita, 
de Belo Horizonte, escreveu num jornal daquela cidade: “O 
mistério da Santíssima Trindade é outro golpe desfechado em 
nossa razão. Certo pensador, em momento de extraordinária 
presença de espírito, escreveu que se houvesse a Santíssima 
Trindade, com o drama do Calvário, Deus teria matado a Deus 
para agradar o próprio Deus” (O Poder, 8-3-1953).

d) “Há mais de uma pessoa em Deus?” pergunta-se numa 
secção infantil do Jornal Espirita (Rio, março de 1953); res
posta: “Não, a razão nos diz que Deus é um ser único, indi
visível; que o Pai Celeste é um só para todos os filhos do Uni
verso”.

e) E para os espiritas do Centro Redentor, nosso Deus 
seria “um boneco manipançudo, paganizado”, um Deus “anima
lizado, escravocrata e vingativo”, um “Deus manipançudo que tem 
Mãe a quem denominam Maria, um Deus, portanto, católico 
apostólico romano, feroz, vingativo, estúpido, que atira os seus 
filhos para as caldeiras do inferno”, um “Deus-Bezerro, Deus- 
Chacal, Deus Vingativo, Deus que manda as suas partículas 
para as profundezas do inferno”, e tc ...

Conclusão: Só podemos ter sentimentos de compaixão para 
com o cego ódio dos espiritas contra a doutrina cristã. Êles 
também são nossos irmãos, embora transviados, vítimas mui
tas vêzes da ignorância ou da falsa propaganda espirita; mas 
êles têm também uma alma que foi criada para o céu, para ser 
feliz com a “beatíssima Trindade”, e enquanto ainda peregrina
rem conosco nesta terra, podem voltar a Deus. Rezemos por. 
êles, para que se convertam, afastando-se do orgulhoso raciona- 
lismo de que são vítimas. Unamo-nos com Cristo nesta oração 
que êle pronunciou na noite antes de morrer: “Pai Santo, guar
da em teu nome os que me deste, para que sejam um, assim como 
o somos nós. Mas não r.ogo somente por êles, senão também
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pelos que por sua palavra chegarem a crer em mim, para que 
sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti — 
que assim também êles sejam um em nós” (Jo 17, 11. 20-21).

7) A Criação

1) A doutrina cristã sôbre a criação se resume nos se
guintes pontos:

a) O universo não é uma emanação de Deus (seria o pan
teísmo), nem coexiste com Deus desde tôda a eternidade, mas 
foi criado por Deus no tempo, consoante as primeiras palavras 
da Sagrada Escritura: “No princípio criou Deus o céu e a terra” 
(Gên 1, 1); e mais: “porque Êle disse e tudo foi feito; Êle 
mandou, e tudo existiu” (Sl 32, 9; 148, 5); “tudo o que quer 
o faz o Senhor, no céu, na terra, no mar e em todos os abis
mos das águas” (Sl 134, 6; 113, 11; Apoc 4, 11); “suplico-te, 
meu filho, que olhes para o céu e para a terra, e para tôdas as 
coisas que há nêles; e que te capacites bem de que Deus as 
criou do nada (eks ouk óntoon) a êles, e a todos os homens” 
(2 Macab 7, 28).

b) Além dêste mundo material e visível, Deus criou tam
bém sêres puramente espirituais: os anjos, de cuja existência 
nos falam quase todos os livros da Bíblia. Alguns dêles rebela
ram-se contra Deus, e são os demónios, também freqiientemente 
mencionados pela S. Escritura e para os quais — diz Nosso 
Senhor. — “foi preparado o fogo eterno” (Mt 25, 41).

c) A fôrça criadora de Deus interveio direta e imediata
mente na formação do primeiro homem (Adão) e da primeira 
mulher (Eva). Não é mais cristão quem teima em ver no 
homem apenas o resultado de uma longa e paulatina evolução, 
passando pelos vários reinos, o miner.al, o vegetal, o animal, 
e querendo encontrar no macaco o tipo de transição imediata 
para o homem. Pois a alma humana, que é o elemento principal 
do composto humano, é um ser simples e espiritual e não pode 
ser concebido como têrmo final de um longo trabalho de evolução.

d) Todos os homens atualmente existentes são filhos de 
Adão e Eva, que eram pessoas reais e históricas e não mitos 
ou símbolos. E’ o que nos relata singelamente a S. Escritura e 
São Paulo resume-o nestas palavras: “De um só homem, (Deus) 
fêz sair todo o gênero humano, para que habitasse tôda a face 
da terra” (At 17, 26).
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2) Tudo isso, ponto por ponto, é negado pelos espiritas:
a) Já vimos o crasso panteísmo da absoluta maioria es

pirita. Para êles, os sêres de universo são “irradiações do Foco 
Divino”. Êles rejeitam a nossa doutrina da criação, o que AK 
chama de “criação miraculosa” (VI, 82) e Leão Denis explica 
assim: “Não há, portanto, criação espontânea, miraculosa; a 
criação é contínua, sem comêço nem fim. O Universo sempre 
existiu; possui em si o seu princípio de fôrça, de movimento. 
Traz consigo seu fito. O Universo renova-se incessantemente 
em suas partes; no conjunto é eterno” (Depois da Morte, 6̂  
ed., p. 124). Segundo AK, tudo veio da “matéria cósmica primi
tiva” que é a “geradora do mundo e dos sêres” (VI, 104), a 
“mãe fecunda de tôdas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, 
a eterna geratriz” (VI, 109).

b) Anjos, no sentido católico da palavra, não existem para 
os espiritas: “Os Anjos — explica AK — são as almas dos 
homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta” 
(V, 101; III, 15; VI, 28; VII, 85). Do mesmo modo não exis
tem demónios, pois aquilo que nós assim denominamos são as 
almas que ainda não estão evoluídas, mas que, pelo sistema 
das reencarnações, chegarão à perfeição final de todos os sêres: 
“O Espiritismo — diz AK — não admite os demónios... no 
sentido vulgar da palavra, porém, sim, os maus espíritos. .. 
que são sêres atr,asados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus 
reservará o futuro” (II, 92); “os que se designam pelo nome 
de demónios são Espíritos ainda atrasados e imperfeitos; que 
praticam o mal no espaço, como o praticavam na terra, mas 
que se adiantarão e aperfeiçoarão” (VI, 28; I, 98; III, 15; V, 114).

c) O homem é — segundo a doutrina espirita — resultado 
da evolução. “A vida orgânica e anímica vem, não tenhamos 
dúvida (garante-nos Leopoldo Machado), de muito baixo e de 
muito longe, dos sêres inorgânicos, até chegar ao homem, ao 
espírito, ao an jo .. .  A espécie humana provém material e espiri
tualmente da pedra bruta, das plantas, dos peixes, dos quadrú
pedes, do mono. E, de homem ascenderá a espírito, a n jo .. .” 
(Revista Internacional do Espiritismo, Matão, SP, 1941, p. 193). 
“Da transformação constante da matéria, essa alma surge, como 
se fôsse ainda uma centelha, da passagem do mineral ao vegetal, 
dêste transmigra para o animal na forma mais rudimentar e, até 
atingir a espécie humana, terá atravessado tôdas as escalas 
dos três reinos da Natureza, formando um reservatório de co- 
nhecimenttos que irão do chamado instinto à mais lúcida in-
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teligência. .. Nascer, morrer e renascer é o trabalho contínuo a 
que está sujeito o espírito, passando por tôdas essas transições, 
desde o minério até o homem e, daí por diante, desde o tipo 
boçal ao gênio. Não importa saber quantos milhar.es de anos 
foram precisos para tomar as feições humanas, o tempo que 
demorou na raça indígena e na preta, até chegar à branca, e 
nem as várias nacionalidades que adotou na sua trajetória. . .  
E o espírito passará a outro planêta mais adiantado. Daí, em 
escala sempre ascensional, de planêta em p lanêta ...” (A. Dias, 
Contribuição para o Espiritismo, 2» ed., Rio 1950, p. 18ss). Tam
bém AK julga muito provável que o homem descende direta
mente do macaco, ao menos quanto ao corpo (VI, 200 s) e 
quanto à parte espiritual, êle declara que deve ter passado “pela 
série divinamente fatal dos sêres inferiores, entre os quais se 
elabora lentamente a obra da sua individualização” (VI, 111, 
cf. ib., p. 204 e I, 290).

d) Os espiritas negam também a unidade do gênero hu
mano: Não somos filhos de Adão e Eva. Segundo AK, Adão 
foi “um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras 
idades do mundo” (I, 65) e declara abertamente que “Adão 
não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra”.

8) A Divindade de Cristo

Cristo é verdadeiramente Deus, a Segunda Pessoa da SS. 
Trindade. Eis uma verdade de nossa santa fé que é fundamental 
e negada a qual desaparece o Cristianismo. E’ por isso neces
sário insistir muito no dogma da divindade de Cristo, que é 
também negado pela heresia espirita. Far.emos diversas instru
ções sôbre tão importante e vital assunto. Consideraremos agora 
ràpidamente alguns elementos do Evangelho em que Cristo mes
mo, pelo seu modo de falar e agir, testemunha a sua divindade 
(primeiro ponto), para apresentar em seguida a doutrina espi
rita oposta a estas declarações de Jesus (segundo ponto).

1) Jesus testemunha abertamente a sua divindade:
a) Apesar de muito humilde e modesto, Jesus sabe e de

clara que está acima de todo o criado, acima dos homens e dos 
anjos: afirma-se maior do que Jonas e Salomão (Mt 12, 41; 
Lc 11, 30); maior do que Moisés e Elias, testemunhas da trans
figuração (Mt 17, 3); maior, que David que o chama de Senhor 
(Mc 12, 35-37); maior que João Batista, por sua vez o maior 
dentre os filhos de mulher (Mt 11, 1-11). Nêle os discípulos 
vêem aquilo que os profetas e reis em vão ansiaram ver (Lc
Ação Pastoral — 15
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10, 24). E’ maior também que os anjos: faz-se servir por êles 
(Mt 4, 11), basta uma palavra sua para que o Pai lhe en
vie doze legiões de anjos (Mt 26, 53) e a um sinal seu os an
jos reunirão o mundo todo ante o seu conspecto (Mt 13, 31; 
24, 31). Mais do que os homens e os anjos, acima de uns e de 
outros, êle toma assento imediatamente junto a seu Pai celeste 
(Mc 13, 32).

b) Jesus exige de seus seguidores sentimentos que se devem 
somente a Deus: Exige fé absoluta em suas palavras e nas suas 
obras: não crer nêle é o pecado do mundo (Jo 16, 9); assim 
como se crê em Deus, assim devem crer nêle (Jo 14, 1) e quem 
não crê nêle também não crê em Deus (Jo 5, 37 ss; 12, 44); 
exige, um amor sem limites: seus discípulos devem distinguir-se 
por seu amor a êle (Jo 8, 42; 14, 15; 21, 23); “quem ama seu 
pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim” (Mt 
10, 37); “se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, 
sua mulher e filhos e irmãos e até a sua própria vida, não pode 
ser. meu discípulo” (Lc 14, 25 s; Mt 10, 35 s); “bem-aventurados 
os que padecem perseguição por amor da justiça, por causa de 
mim. . . ” (Mt 12, 39).

c) Faz milagres por fôrça e em virtude própria: êste poder 
sai dêle como fôrça e propriedade pessoal, quem quer que se 
acerque dêle tem esta sensação (ainda falaremos sôbre isso) e 
Cristo concede também aos discípulos o poder de fazer milagres 
em nome dêle (Mc 5, 9; Lc 8, 39; Jo 5, 19; 11, 41: 14, 101.

d) Perdoa pecados, o que nenhum profeta jamais fizera 
e o que os seus contemporâneos qualificavam de blasfêmia, opi
nião que êle aprovou tàcitamente. Disse ao paralítico: “Tem fé, 
filho, perdoados te são os teus pecados”. E eis que alguns es
cribas diziam entre si: “Êle blasfema!” Mas Jesus, conhecendo 
os seus pensamentos, disse: “Por que ajuizais mal em vossos 
corações? Pois o que é mais fácil dizer: perdoados te são os 
teus pecados; ou: Levanta-te e anda? Ora, vereis que o Filho 
do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados” ; disse 
então ao paralítico: “Levanta-te, toma a tua cama e vai para 
tua casa” (Mt 9, 2 ss). Jesus chegou mesmo a transmitir aos 
seus discípulos a faculdade de perdoar pecados em seu nome 
(Jo 20, 23; Mt 18, 18).

e) Cristo atribui-se o poder de julgar os vivos e os mor
tos: o juízo e a sentença final são tão exclusivamente coisa sua, 
que nem sequer o Pai celeste tomará parte nela (Jo 5, 22; Mc 
14, 62).
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f) Jesus fala como supremo Legislador, igual em tudo ao 
Pai da Lei antiga: “Foi dito aos antigos...; eu porém vos 
digo. . . ” (Mt 5, 21 ss); é senhor do Sábado (Mc 2, 27) e 
proíbe o divórcio, tolerado por Moisés (Mt 5, 32).

g) Aceita a adoração do cego de nascença (Jo 9, 18), dos 
discípulos depois de um milagre (Mt 14, 33), das santas mu
lheres depois de sua ressurreição (Mt 28, 9,17; Lc 24, 52) e 
particularmente de Tomé que exclama: “Senhor meu e Deus 
meu!” (Jo 20, 24-29).

Bastam por hora estas considerações para tirarmos a evi
dente conclusão de que Jesus não era apenas homem, não era 
pura criatura, mas que êle mesmo, falando de si e exigindo para 
si direitos exclusivamente divinos, se apresentou como verdadeiro 
Deus. Foi esta também a convicção do mais sincero Cristia
nismo de vinte séculos.

2) Mas os espiritas negam a divindade de Cristo:
a) AK, o codificador da Doutrina Espirita, deixou entre 

suas Obras Póstumas um “Estudo sôbre a natureza de Cristo” 
(pp. 110-141), feito exclusivamente para “provar” que Cristo 
não é Deus. As dificuldades que êle e os mais espiritas levan
tam contra a Divindade de Cristo serão examinadas em ins
trução especial. Para AK Cristo era um grande médium, nada 
mais, era o maior dos médiuns, o “médium de Deus” (VI, 294), 
mas não era Deus.

b) Também Leão Denis, Flammarion, Roustaing e os mais 
doutrinadores espiritas negam unânimemente a divindade de Je
sus. Por exemplo, para L. Denis, Cristo “não é mais que o 
profeta de Deus, isto é, um intérprete, um porta-voz de Deus, 
um Espirito dotado de faculdades especiais, de poderes excep- 
cionais, mas não superiores à natureza humana” (Cristianismo 
e Espiritismo, 59 ed., p. 79). Para êle Jesus “era um divino 
missionário, dotado de poderosas faculdades, um médium in
comparável” (p. 81), etc.

c) Do mesmo modo os outros espiritas, também os não- 
kardecistas, contestam a divindade de Cristo. Para todos êles 
Jesus não passa de “um grande médium”, de um espírito “evo
luído bastante pelas inúmeras encarnações por que passou” (L. 
Braga, Umbanda e Quimbanda, 2» ed., p. 45), ou, como dizem 
os espiritas do Redentor, “o maior e, portanto, o mais esclare
cido e liberal espírito que tem vindo à terra”.

d) Tão comum e propagada já é a negação da divindade 
de Cristo entre os nossos espiritas populares, que um dêles nos
15*
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escreveu numa carta o seguinte: “Agora vamos esclarecer vossa 
opinião sôbre Cristo: Dizeis que Êle é Deus; eu digo e todos os 
espiritas o dizem: Cristo não Deus, e sim, um filho de Deus 
como todos nós o somos”.

Conclusão: Atenção! os espiritas, embora neguem todos êles 
e renitentemente a divindade de Cristo, todavia, quando falam ou 
escrevem de Cristo, têm sempre muito cuidado e costumam usar 
de palavras elogiosas que enaltecem a personalidade e a doutrina 
moral de Jesus, e com isso êles pretendem cobrir, a negação 
da divindade de Cristo. Muitos se deixam iludir com semelhante 
modo de falar. Atenção, portanto! Não se deixem os católicos 
ilaquear por tão falsa propaganda. A santa fé nos diz que Cristo 
não era apenas um grande homem, um profundo filósofo, etc., 
mas que êle é também verdadeiramente Deus. E êste é o as
pecto principal de Cristo. E êste ponto, básico e fundamental 
para nossa fé, é unânimemente contestado pela Doutrina Es
pirita!

9) Jesus, o Filho de Deus

Insistimos ainda no dogma da Divindade de Cristo. Já vi
mos que os espiritas contestam unânimemente uma doutrina tão 
importante e decisiva para a nossa vida religiosa. Em vista da 
intensa propaganda espirita entre o nosso povo, é necessário 
repetir a verdadeira doutrina sôbre a natureza de Cristo, doutrina 
que não apenas foi crida e pregada durante vinte séculos de 
Cristianismo, mas que foi ensinada pelo próprio Cristo, como 
verificamos na instrução anterior e como veremos ainda na 
presente:

1) Cristo mesmo ensinou sua Filiação Divina. Verdade é 
que na S. Escritura a expressão “filho de Deus” não deve ser 
tomada sempre em sentido estrito e próprio, mas ocorre tam
bém para exprimir, uma relação moral ou religiosa para com 
Deus. Assim são chamados “filhos de Deus” os anjos (Job 1, 6; 
38, 7; SI 88, 7), os homens justos (Sab 2, 13; Ecli 4, 11), os 
israelitas em geral ( ê x  4, 22; Dt 14, 1) e no Novo Testamento 
os discípulos e fiéis (Mt 5, 9. 45; Lc 6, 35; 11, 52; 1 Jo 3, 1; 
5, 2). Mas quando Jesus afirma de si que é Filho de Deus, en
tende esta expressão num sentido próprio, natural e essencial. 
Eis algumas considerações para comprovar o assêrto:

a) Sempre que fala das suas relações com o Pai, ser.ve-se 
invariàvelmente da expressão: “Meu Pai, Pai meu” e quando fala 
das nossas revelações com Deus usa com a mesma insistência
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o têrmo “Vosso Pai”. Já com isso êle distingue nitidamente sua 
filiação da nossa filiação divina.

b) Na conversação com Nicodemos Cristo fala de si em 
expressões que seriam blasfêmias se fossem proferidas por uma 
pura criatura: “Assim como Moisés levantou a serpente no de
serto, assim também deve ser levantado o Filho do homem, para 
que todo aquêle que crer nêle tenha a vida eterna. Pois de tal 
modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho Unigénito para 
que todo aquêle que crê nêle não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para jul
gar o mundo, mas para que o mundo se salve por êle. Quem 
crê nêle não é julgado; mas quem não crê já está julgado, por
que não creu no nome do Filho Unigénito de Deus” (Jo 3, 
14-18).

c) Aos setenta e dois discípulos que voltam alegres do pri
meiro ensaio missionário, declara: “Tôdas as coisas me foram 
dadas por meu Pai; ninguém conhece o Filho senão o Pai; e 
ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquêle a quem o Filho 
o quiser revelar” (Mt 11, 27; Lc 10, 22).

d) Na Judéia declara depois ao povo em geral: “Em ver
dade, em verdade vos d igo ... tudo o que o Pai faz, o Filho 
o faz igualmente. .. Pois assim como o Pai ressuscita os mor
tos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida àqueles a 
quem o quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas deu todo o 
juízo ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram 
o Pai. . .  Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim 
também deu ao Filho que tivesse vida em si mesmo” (Jo 5, 
19-22. 26). Os judeus entendiam bem a palavra de Jesus, pois 
esclarece o Evangelista: “Os judeus procuravam com maior ar
dor matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas tam
bém dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus” 
(Jo 5, 18; 10, 30-33).

e) Em Jerusalém dirigem a Jesus esta pergunta categó
rica: “Quem és tu?” Ao que Cristo respondeu outra vez com 
tanta clareza que era Deus (leia-se todo o capítulo 8!) que os 
judeus tornaram a pegar em pedras para apedrejá-lo, pena que 
era imposta aos blasfemadores (Jo 8, 59).

f) E’ impossível resumir ou ao menos destacar tôdas as 
mais nitidas declarações de Jesus sôbre sua Divindade, tão 
abundantes são elas no Evangelho de São João: Êle é “a luz 
do mundo” (Jo 8, 12); “eu sou o caminho, a verdade e a vida” 
(Jo 14, 6); “eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11, 25); “eu e o
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Pai somos um” (Jo 10, 30); “o Pai está em mim e eu no Pai” 
(Jo 10, 39); “quem me vê vê também meu Pai” (Jo 14, 9); “eu 
estou no Pai e o Pai em mim” (Jo 14, 11); “tudo o que o Pai 
tem é meu. .. Pai, tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu 
é meu” (Jo 16, 15; 17, 10); “quem odeia o Filho também odeia 
o Pai” (Jo 15, 23); “quem ama o Filho também é amado pelo 
Pai” (Jo 16, 27); “Pai, glorifica-me junto a ti mesmo com 
aquela glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo exis
tisse” (Jo 17, 5), etc.

g) Arrastado às barras do Sinédrio, supremo tribunal de 
Israel, foi solene e oficialmente intimado por Caifás: “Conju
ro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho 
de Deus!” Clara, categórica, solene e oficial foi também a res
posta — e porque Cristo se confessou Deus, por isso foi con
denado à morte (Mt 26, 59-67). Afinal, foi essa também a verda
deira razão que seus inimigos deram a Pilatos: “Nós temos 
uma lei, e segundo essa lei êle deve morrer, porque se fêz Filho 
de Deus” (Jo 19, 7).

2) Tão claras, repetidas e solenes declarações de Jesus são 
negadas e contraditadas também pelos espiritas de todos os ma
tizes, como antigamente pelos judeus, que o crucificaram. Jesus 
jura ser o Filho de Deus em sentido próprio e natural e morre 
crucificado em testemunho de sua Divindade. E vejam como 
AK explica tudo isso: “Digamos que Jesus é Filho de Deus, 
como tôdas as criaturas, que êle chama a Deus Pai, como nós 
aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. E’ o Filho bem-amado de 
Deus, porque, tendo alcançado a perfeição, que aproxima a 
Deus a criatura, possui tôda a confiança e afeição de Deus. Êle 
se diz Filho único, não porque seja o único ser que haja che
gado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desem
penhar aquela missão na Terra” (VII, 137). Eis como se sofis
mam as mais solenes .afirmações de Cristo! Em vez de acre
ditar no que nos referem os Evangelhos, os espiritas inventam 
histórias e contam fábulas sem fundamento. Dizem que dos 12 
aos 30 anos Jesus foi estudar na escola de José de Arimatéia, 
que, como êles dizem, era chefe de uma seita de Cabala e en
sinava “ciências, maçonaria, esoterismo e magia”. “Seita esta 
que possuía muitos discípulos com vários graus de adiantamento 
moral, espiritual e intelectual, destacando-se entre êles João Ba
tista, o mais evoluído”. “José de Arimatéia, vendo em Jesus, 
aos 12 anos, um espírito adiantado, quero dizer, espiritualmente 
evoluído e reconhecendo ser. êle um predestinado, tratou de edu-
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cá-lo carinhosamente, desenvolvendo nêle os dons mediúnicos 
que êle possuía em estado latente e ensinando-lhe os mistérios 
de Cabala e tôda a filosofia da seita, da qual era o supremo 
chefe” (L. Braga, Umbanda e Quimbanda, 8» ed., pp. 45-47; 
cf. Leão Denis, Depois da Morte, 6» ed., p. 65). Para os espi
ritas, portanto, Jesus não passa de um jovem inteligente que 
foi estudar ciências ocultas, cabalismo, maçonaria, esoterismo e 
magia na escola de Arimatéia. ..

Conclusão: Rejeitemos com energia as fantasias espiritas! 
Renovemos a nossa fé na Divindade de Jesus Cristo! Digamos 
e repitamos com São Paulo: “A Êle, o Rei dos séculos, imortal, 
invisível, único Deus, honra seja e glória pelos séculos dos sé
culos” (1 Tim 1, 17).

10) Os Milagres de Jesus

1) a) A fim de provar sua Divindade, Nosso Senhor apon
tou freqúentemente para seus milagres: “Se não quiserdes crer 
em mim (nas minhas palavras), crede nas minhas obras (mila
gres), porque essas dão testemunho de mim” (Jo 10, 18). Res
suscitando a Lázaro, Cristo declara expressamente que o faz 
“para que creiam que tu (Deus) me enviaste” (Jo 11, 41). E 
assim outras muitíssimas vêzes Jesus aponta para seus milagres 
como prova da veracidade de suas palavras e doutrinas: cf. 
Mt 11, 2-6; Lc 5, 24; 7, 19-23; Jo 5, 36; 10, 37-38; 15, 22, etc. 
E em vista dêsses milagres todos, o povo ia acreditando em 
Jesus, os Apóstolos se lhe lançavam aos pés e o adoravam como 
Deus, sem que Jesus corrigisse tais interpretações, que, aliás, 
eram por êle intencionadas. Podemos, pois, dizer com seguran
ça que Cristo fêz os milagres para provar sua Divindade e que, 
portanto, os milagres de Jesus são um verdadeiro argumento 
para corroborar a nossa fé em Cristo, o Filho de Deus.

b) São João fecha o seu Evangelho com estas palavras: 
“Muitas outras coisas há que fêz Jesus, as quais, se se escre
vessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam 
caber os livros que seria preciso escrever” (Jo 21, 25). Não 
temos, portanto, uma relação completa dos milagres de Jesus. 
Mas os Evangelistas enumeram mais de quarenta e de tôdas as 
espécies, tanto sôbre a natureza animada como inanimada. Cristo 
aí aparece como o senhor absoluto sôbre a vida e a morte, sôbre 
os elementos e as enfermidades, sôbre os demónios e os pensa
mentos mais secretos de seus adversários. Êle ressuscita mor-
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tos; com uma palavra sua cura doentes, mesmo a grandes dis
tâncias; amaina tempestades; transforma água em vinho; multi
plica pães; expulsa demónios e confunde os inimigos com a re
velação de seus segredos e pensamentos e, depois de impiedosa
mente morto, ressuscita por própria fôrça e virtude.

c) E observe-se que Cristo realizou êstes milagres inoopi- 
nadamente, sem preparação, num instante, à simples manifesta
ção de sua vontade, sem auxílio de medicina ou ingredientes. 
Fê-los nas praças públicas e cidades, aos olhos do povo e em 
pleno dia, enfrentando não raro os escribas e fariseus empenha
dos em descobrir alguma fraude. Algumas vêzes, como no caso 
do cego de nascença, seguia-se a mais rigorosa inquirição ju
rídica, promovida por seus inimigos.

d) Muitíssimos dêstes milagres são de tal ordem que es
capam inteiramente ao influxo de uma possível sugestão ou 
hipnotismo. Não haverá sugestão, nem hipnotismo nem fôrça 
natural capaz de ressuscitar com uma simples ordem um morto, 
ou de multiplicar pães, ou transformar água em vinho, ou amai
nar tempestades, ou mesmo curar, doentes distantes.

2) E o que nos dizem os espiritas de tudo isso? Para não 
precisarem admitir a Divindade de Cristo e, conseqiientemente, 
suas doutrinas, todos êles negam inteiramente os milagres de 
Jesus! Chegam mesmo a negar a possibilidade do milagre como 
tal. Segundo AK Jesus não passava de um poderoso médium 
que possuía “faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, 
curadores, sonâmbulos, videntes, médiuns, etc.” (VII, 114). E 
os chamados “milagres” eram simples efeitos do magnetismo, 
do sonambulismo, da anestesia, da transmissão do pensamento, 
da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, etc. (VII, 114). 
Donde conclui: “Importa, pois, se risquem os milagres do rol 
das provas sôbre que se pretende fundar a divindade da pessoa 
de Cristo” (VII, 115). E num tratado especial AK se põe a ex
plicar assim todos os milagres (VI, 292-336): Segundo êle tudo 
aquilo era simples efeito do poder de vista dupla (297, 319), 
da irradiação fluídica (298, 318), da corrente fluídica (299), 
do efeito magnético (299), do fluido curativo (308), da ação 
do fluido espiritual ou magnético (308), do poder fluídico (315), 
do fluido vivificante (315), da fôrça fluídica (317), do fluido 
perispirítico (318), etc. — E os homens a. pensarem que tudo 
era milagre! E Jesus a sustentar que fazia isso para provar, sua 
missão e a veracidade de seus ensinamentos! E os Apóstolos a 
prostraram-se-lhe aos pés para o adorar como Deus! E Jesus —
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nada explica, nada esclarece, deixa que acreditem, permite que 
o adorem, consente que o tratem de Deus. . .  E assim a Cristan
dade toda, até a vinda de Kardec. . .  Positivamente: ou Cristo 
era mesmo Deus, ou era um pobre iludido, ou então — um 
verdadeiro patife!

O interessante, porém, é que os espiritas não conseguem 
explicar todos os milagres de Cristo: é que os Evangelhos nar
ram casos miraculosos ante os quais permanece impotente a 
ação fluídica ou perispirital, como já mostramos no primeiro 
ponto. Por exemplo, as narrativas sôbre a ressurreição dos 
mortos. O próprio AK concede como verdadeiro milagre “o fato 
de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente 
morto” (VI, 315). E como explica êle então estas ressurreições 
sem apelar ao milagre? Declara simplesmente que os tais não 
estavam mortos! “E’ de todo ponto provável — diz êle — que 
apenas síncope ou letargia houvesse” (VI, 315). Pronto! Eis 
aí a exegese espirita. Pouco importa que Jesus mesmo decla
rasse abertamente, falando de Lázaro: “Lázaro morreu” (Jo 
11, 14). Os espiritas não querem milagres, Jesus não pode ter 
feito milagres e portanto Lázaro não estava morto! Do mesmo 
modo irreverente são tratados outros milagres: a mudança da 
água em vinho nas bodas de Caná (VI, 320); a multiplicação 
dos pães (VI, 321), etc., tudo isso não passa — segundo AK 
— de invenção dos Evangelistas, ou de acréscimo posterior, ou 
de simples alegoria de Cristo — mas milagres não eram. . .

A absoluta falta de seriedade dos espiritas na explicação do 
Evangelho, o modo arbitrário como êles procedem, a cega obs
tinação com que negam a Divindade de Cristo, o ridículo a que 
com isso mesmo se expõem, pode ser exemplificado com um texto 
que tiramos dum livro espirita escrito aqui no Brasil, em que 
seu autor concede o fato da ressurreição de Lázaro, explicando-o, 
porém, da seguinte maneira: “Jesus orou e pediu ao Pai a assis
tência dos Espíritos de alta hierarquia científica celeste, e, com 
o auxílio dos altos Cientistas invisíveis, por meio da química 
astral, existente no Laboratório da natureza, empregando pro
cessos químico-físicos do astral natural, pôs em movimento os 
glóbulos sanguíneos sob a ação de fluidos benéficos da natu
reza, transformou cientificamente os átomos deteriorados do ca
dáver de Lázaro, fazendo circular o sangue novo em suas veias 
e ordenando a volta do Espírito ao corpo: “Lázaro, a ti te 
digo: Surge e caminha”. E o corpo morto pôde receber seiva 
da vida, para continuar no convívio de sua família” (Kardec
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Rangel Veloso, Pseudo-Sábios ou Falsos Profetas, 1947, p. 8 0 ) .. .
Conclusão: Diz o Evangelho que “muitos creram no seu 

nome (de Cristo), vendo os prodígios que fazia” (Jo 2, 23; 
11, 45); tendo presenciado o milagre de Caná, “creram nêle 
os seus discípulos” (Jo 2, 11), e amainada a tempestade, “os 
que estavam na barca, aproximaram-se dêle e o adoraram di
zendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus” (Mt 14, 33). 
Esta deve ser também a nossa atitude perante os milagres de 
Cristo, Nosso Senhor: dobremos também nós os joelhos, incli
nemos nossa fronte e adoremos o “Verbo que se fêz carne e 
habitou entre nós” (Jo 1, 14).

11) Objeções contra a Divindade de Cristo

A decisiva importância que a fé na Divindade de Jesus tem 
para a nossa vida terrestre, como também para a eterna felici
dade que nos espera, exige que continuemos ainda no assunto. 
Consideraremos agora as principais dificuldades que os espiritas, 
obstinados adversários dêste ponto central de nossa fé cristã, 
fazem e propagam contra a Divindade de Cristo Nosso Senhor:

1) Em nenhuma parte do Novo Testamento encontramos 
uma só vez Cristo afirmando formalmente que era Deus. — 
Resposta: O que Jesus nunca disse foi: “Eu sou Deus Pai”. 
Os espiritas negam ou ignoram o mistério trinitário e por isso 
não são capazes de entender as palavras de Cristo, quando 
diz, repete e jura ser o “Filho de Deus”. Mas na bôca de 
Cristo significa que era Deus, tão verdadeiramente que os ini
migos de Jesus bem o entenderam, a ponto de o terem conde
nado precisamente por isso. Jesus chegou mesmo a aplicar, a si 
a definição de Deus: “Eu sou” (Jo 8, 58), o que os judeus bem 
entenderam, pois “pegaram em pedras para o apedrejarem” (Jo 
8, 59). Aliás, por que querem os espiritas fazer de Jesus um 
médium, se êle formalmente nunca disse que era médium?...

2) Jesus mesmo declarou que é inferior, ao Pai: “O Pai 
é maior do que eu” (Jo 14, 28); logo não é igual ao Pai, nem 
é Deus. — Resposta: Nossa fé nos ensina que em Cristo há 
duas naturezas perfeitas e inconfusas: Jesus é verdadeiramente 
Deus (e como tal pôde dizer: “Eu e o Pai somos um” (Jo 
10, 30) e verdadeiramente homem (e como tal disse bem que 
“o Pai é maior”) e ora falava como Deus, ora como homem; 
ora agia como Deus, ora como homem.

3) Mas muitas vêzes Jesus se diz “enviado do Pai”; ora, 
quem envia é superior ao que é enviado; logo Cristo não é Deus.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


IX. Pregações Frequentes ■. II Ciclo 235

— Resposta: Esta, como outras dificuldades semelhantes, feitas 
contra a doutrina católica, teimam em ignorar que Jesus tinha 
também uma natureza humana verdadeira e completa, na qual 
era evidentemente inferior à natureza divina.

4) Se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, 
é que êle tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. 
Logo êle não era Deus. — Resposta: Estas palavras textuais 
de AK (VII, 122) incidem no mesmo êrro das dificuldades an
teriores: Não negamos absolutamente que Cristo tinha uma ver
dadeira alma humana, como nós, distinta de Deus e submissa a 
Deus. Mas daí não segue que não era Deus; segue apenas que 
era verdadeiramente homem; é o que a fé nos ensina.

5) E’ verdade que uma vez Jesus parece ter. falado de tal 
modo que os ouvintes podiam entender ser êle verdadeiramente 
Deus, de forma que os judeus queriam até apedrejá-lo. Mas 
Jesus desfez imediatamente o equívoco, esclarecendo o sentido 
de suas palavras: “Não está escrito na vossa lei: Disse eu: 
Vós sois deuses? Ora, se a Escritura chamou deuses àqueles 
a quem a palavra de Deus foi dirigida — e a Escritura não 
pode falhar — a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao 
mundo, vós dizeis: Blasfemas! porque eu disse que sou filho 
de Deus?” (Jo 10, 34-36). E Jesus deixou de ser apedrejado.
— Resposta: Há nesta afirmação de L. Denis vários pontos 
que devem ser retificados: não foi só “uma vez” que Jesus deu 
aos ouvintes a impressão de igualar-se a Deus! Nem é verdade 
que Jesus deixou de ser apedrejado por. causa dêste esclareci
mento, mas porque “escapou-se de suas mãos” (Jo 10, 39). De
pois, o que o herege não viu nesse texto, mas que deveria ter 
visto e é esseritial, é a nítida distinção que Jesus faz entre o caso 
dos “deuses” e seu caso. Jesus diz: “Se não vos escandalizais 
que a Escritura chame de deuses aquêles a quem veio a pala
vra de Deus, como vos quereis escandalizar se Eu, que fui 
santificado e enviado ao mundo pelo Pai Celeste, me declaro 
Filho de Deus?” Não há nisto nenhum recuo de Jesus, é an
tes uma reafirmação, por meio dum argumento ad hominem, 
cujo fundo é êste: “Eu sou muito mais do que aquêles que pela 
própria Escritura foram chamados deuses!” Portanto Jesus não 
atenua sua afirmação anterior (em Jo 10, 30) e prova disto é 
que os judeus, mal acabara Jesus de falar, “procuraram pren
dê-lo” (Jo 10, 39).

6) A ciência moderna provou que muitas coisas que os 
antigos tinham como milagres hoje são perfeitamente expli-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


236 II. Insbruõçes Pastorais

cáveis. Resposta: Os antigos eram, com efeito, menos versa
dos nas coisas da natureza. Mas também não devemos exagerar 
a credulidade dos contemporâneos de Jesus. Em Jo 9, 1-34 te
mos um belo exemplo de uma rigorosa inquisição e análise de 
um fato milagroso e os adversários de Jesus levantaram já en
tão tôda sorte de dificuldades para contestar o caráter divino 
dos prodígios de Cristo. Nem os Apóstolos eram uns basbaques 
ou irrefletidos, destituídos de senso crítico. A teimosia de um 
São Tomé, ostensiva e empoada, bem o prova. E todos os da
dos da ciência moderna jamais poderão chamar à vida um morto 
de quatro dias que “já cheira mal” (Jo 11, 39) no momento 
exato a que a isso o conjura.

7) Nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades 
idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, 
videntes, médiuns, etc. — Resposta: Há muitissimo de anormal, 
sim, em que Jesus com tais meios naturais produzisse dezenas 
de milagres atribuídos por. êle ao “poder de Deus”, à “glória 
de Deus”, etc. Seria uma infâmia e um embuste crasso. Seria 
uma anormalidade moral inqualificàvelmente maliciosa. De resto, 
há uma diferença imensa entre o modo de proceder de Jesus 
e o dos tais médiuns e magnetizadores. E, notamos mais uma 
vez: muitos dos milagres de Jesus escapam de todo às fôrças 
magnéticas ou fluídicas, de modo que os próprios espiritas se 
vêem obrigados a negá-los.

8) Particularmente as ressurreições nada provam, visto que 
não constam com certeza que estavam de fato mortos, pois 
hoje sabemos que há síncopes e letargias que apresentam todos 
os sintomas de morte. Quanto à filha de Jairo, Jesus diz expres
samente que ela “apenas dorme”. — Resposta: Quando Jesus 
diz que a filha de Jairo “apenas dorme” Kar.dec é todo ouvi
dos e se apressa em acentuar êste fato; mas quando Jesus, no 
caso de Lázaro, depois de dizer que “dorme” explica e diz pe
remptoriamente: “Lázaro morreu” (Jo 11, 15), aí o despreocupado 
mestre espirita não entende mais a palavra do Evangelho e nem 
a menciona. . .  Mas mesmo no caso da filha de Jairo, há no re
lato de São Lucas uma prova evidente de que se tratava de 
uma morte real. Pois o Evangelista, depois da ressurreição ope
rada por Jesus, acrescenta: “E voltou o seu espirito e ela (a 
menina) levantou-se imediatamente” (Lc 8, 55).

9) A divindade de Jesus, rejeitada por três sínodos, o mais 
importante dos quais foi o de Antioquia em 269, foi, em 325, 
proclamada pelo concílio de Nicéia. Logo o Cristianismo não
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conhecia a divindade de Cristo. — Resposta: Eis aí como se 
falsifica a história! Leão Denis (pois veio dêle esta sabedoria) 
fala em três sínodos, mas menciona um só: o de Antioquia em 
268 (e não 269!) em que foi condenado precisamente Paulo 
de Samósata por negar a divindade de Cristo! Mas já muito 
antes disso, na própria Igreja apostólica, a Divindade de Cristo 
era uma verdade indubitável. Apenas um texto de São Paulo: 
“E’ êle (Cristo) o Primogénito, anterior a tôda a criatura; 
porque nele foram criadas tôdas as coisas, no céu e na terra, 
visíveis e invisíveis, quer sejam tronos ou dominações ou po
testades, tudo foi criado por êle para êle. Êle está acima de to
dos e nêle tudo subsiste” (Col 1, 15-17). E em vez de citar 
como testemunhas da fé na Divindade de Cristo os Santos Pa
dres do primeiro século, preferimos terminar com a citação 
de um pagão, Plínio (Ep. X, 97), que fala dos cristãos que 
costumavam em dia designado “reunir-se de madrugada e re
zar alternadamente um hino a Cristo como se fora Deus” (ante 
lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere secum in- 
vicem).

12) A Humanidade de Jesus

A fé nos ensina que Cristo era verdadeiramente Deus e 
verdadeiramente homem. E’ necessário insistir contra a propa
ganda espirita também na humanidade de Cristo, não só porque 
os espiritas quer.em fazer crer que, segundo os católicos, Cristo 
seria apenas Deus e não também homem perfeito (cf. AK VII, 
127), mas principalmente porque a Federação Espirita Brasi
leira defende e propaga oficialmente a tese de que Cristo não 
era nem Deus nem homem.

1) Dizer que Jesus é verdadeiramente homem é o mesmo 
que afirmar, que êle tinha um verdadeiro e real corpo humano e 
uma verdadeira alma humana, como todos nós.

a) Cristo tinha um corpo real. E’ concebido como homem, 
pois o anjo diz a Maria: “Eis que conceberás no teu ventre e 
dará à luz um filh o ...” (Lc 1, 31). Nasce como homem: “E 
deu à luz o seu filho primogénito, e o enfaixou, e o reclinou 
numa manjedoura” (Lc 2, 7). Está sujeito ao crescimento como 
todos os homens: “E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em 
graça diante de Deus e diante dos homens” (Lc 2, 52). Em 
tôda a parte se comporta como homem entre os homens: fala 
íom êles, sente fome (Mt 4, 2; Lc 4, 2), sêde (Jo 19, 28), 
come e bebe (Mt 11, 19; Lc 7, 34), dorme (Mt 8, 25), caminha
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e se cansa no andar (Jo 4, 6), sua sangue (Lc 22, 44), é fla
gelado, crucificado, morre na cruz e é sepultado — portanto 
se apresenta com um real e verdadeiro corpo humano, de modo 
que ainda depois de sua ressurreição podia declarar: “Olhai 
para as minhas mãos e pés, porque sou o mesmo; palpai e vêde, 
porque um espírito não tem carne, nem osso, como vós vêdes 
que eu tenho” (Lc 24, 39). E São João inicia sua primeira epis
tola: “O que foi desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos 
com os nossos olhos, e contemplamos, e apalparam as nossas 
mãos relativo ao Verbo da V ida... o que vimos e ouvimos, 
vo-lo anunciamos”.

b) Cristo tinha também uma verdadeira alma humana. Não 
devemos imaginar que Cristo só tinha corpo e em lugar da al
ma estaria a divindade, o Verbo. Êle mesmo falou diversas ve
zes de sua alma: “A minha alma está triste até a morte” (Mt 
26, 38); “agora a minha alma está turbada” (Jo 12, 27); e 
moribundo, exclama: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espí
rito” (Lc 23, 46). Cristo fala também de sua vontade humana: 
“Pai, não se faça a minha vontade (humana), mas a tua” (Lc 
22, 52). Encontramos ainda frequentemente nos Evangelhos os 
afetos da alma humana de Cristo: afetos de amizade (Mc 10, 
21; Jo 11, 36), de desejo (Lc 22, 15), de ódio contra o mal 
e a hipocrisia (Mt 23, 1 ss), de tristeza (Lc 19, 41; Jo 11, 35 s), 
de compaixão (Lc 7, 15), de temor (Mc 14, 33), de ira (Jo 
2, 13 s; Mc 3, 5), etc., tudo isso supõe uma verdadeira alma 
humana.

E’ portanto certo que Cristo era homem perfeito: consta 
dos Evangelhos e é ensinado pela Igreja como verdade de fé.

2) Mas como os espiritas assumiram o compromisso de ne
gar. tôdas as verdades de nossa santa fé (é esta ao menos a 
impressão que êles dão), resolveram contestar também o dogma 
da humanidade de Cristo, para defender que Jesus tinha apenas 
um corpo aparente ou, como êles dizem, fluídico. AK pessoal
mente é contra a tese do corpo fluídico de Cristo (cf. VI, 333
335). O autor desta singular teoria (aliás uma repetição do do- 
cetismo dos primeiros tempos cristãos) é João Batista Roustaing 
e por isso seus adeptos são chamados também “rustenistas”. 
Aqui no Brasil, todavia, a tese rustenista é oficialmente am
parada e patrocinada pela Federação Espirita Brasileira, que 
sobre o assunto publicou diversos livros e inúmeros artigos. 
Entre os livros se destacam particularmente os do próprio 
Roustaing, agora inteiramente refundidos pela Federação. O en-
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tão presidente da Federação Espirita, Guillon Ribeiro, compen
diou tôda a negativa doutrina espirita sôbre Cristo no herético 
titulo que deu ao livro: Jesus nem Deus nem Homem — título 
que sinteitiza com exatidão tôdas as heresias e negações espi
ritas diante de Cristo. Também Antônio Lima, em sua Vida de 
Jesus, editada pela mesma Federação, se mostra rustenista con
victo. Queremos citar ao menos uma frase: Depois de expor 
que Jesus não podia ficar sujeito a uma prova nem muito menos 
a uma expiação, sob pena de periclitar a justiça de Deus, con
clui: “Do que resulta que o Divino Mestre, para descer a esta 
abafeira, fê-lo sem necessidade de se revestir de um envoltório 
carnal, no sentido em que conhecemos esta mortalha, mas sim
plesmente atraindo, com os seus poderes magnéticos, conden
sando-os, os fluidos dispersos no éter, os íons, conforme a Ciên
cia os classifica atualmente, de maneira a se tornar visível e 
palpável, como após a sua Ressurreição o fez perante seus dis
cípulos e a Tomé, testemunhando a possibilidade de viver ma
terialmente independente do invólucro de carne e osso” (p. 187).

Conclusão: O primeiro a combater esta heresia foi o pró
prio São João Evangelista, que já no seu tempo se enfrentou 
com os docetistas. A mesma admoestação que êste grande Após
tolo fêz em sua primeira epistola contra o docetismo pode ser
vir também hoje contra o espiritismo rustenista: “Caríssimos, 
não queirais crer em todo o espírito, mas examinai os espíritos 
se são de Deus; porque muitos falsos profetas vieram para o 
mundo. Nisto se conhece o espírito de Deus: Todo o espírito 
que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo 
o espírito que divide Jesus não é de Deus; mas êste é um Anti- 
cristo, do qual ouvistes que vem, e agora já está no mundo” 
(1 Jo 4, 1-3). E na segunda epístola: “Muitos sedutores se 
têm levantado no mundo, que não confessam que Jesus Cristo 
tenha vindo em carne; êste tal sedutor é Anticristo. Estai alerta 
sôbre vós, para que não percais o fruto do vosso trabalho, mas 
recebais uma plena recompensa. Todo o que se aparta e não 
permanece na doutrina de Cristo não tem união com Deus; o 
que permanece na doutrina, êste tem união com o Pai e Filho. 
Se alguém vem a vós, e não traz esta doutrina, não o recebais 
em casa, nem o saudeis. Porque quem o saúda participa das 
suas obras más” (2 Jo 7-10).
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13) Nossa Redenção por Cristo

A fé não nos fala sòmente da natureza de Cristo, não nos 
apresenta apenas o “Verbo que se fêz carne”, mas ensina-nos 
também que Cristo é nosso Mediador e Redentor. E os espiritas, 
por seu turno, êsses profissionais negadores dos dogmas cris
tãos, não se riem apenas das verdades relativas à natureza de 
Cristo, êles zombam também da principal obr,a de Jesus: a 
nossa redenção por seu precioso sangue. Veremos por isso: 1) 
o que nos diz a Revelação divina sobre a nossa Redenção por 
Cristo e 2) a insolente atitude dos espiritas perante essa maior 
manifestação da bondade e misericórdia de Deus.

1) Ensina a Igreja que Nosso Senhor. Jesus Cristo “peia 
nímia caridade com que nos amou” (Ef 2, 4), “satisfez por 
nós ao Eterno Pai com sua santíssima Paixão no lenho da cruz” 
(DB 799). Cabeça moral de todo o gênero humano, Cristo to
mou livremente sôbre si a obrigação de satisfazer pelos peca
dos dos homens que, por si sós, eram incapazes de reconciliar-se 
com Deus. E’ o que transparece de quase tôdas as páginas do 
Novo Testamento. Pode-se dizer que precisamente nisto consiste 
a Boa Nova do “Evangelho”. Vejamos ao menos algumas passa
gens mais expressivas:

a) Já o profeta Isaías predisse, falando do Messias (e Je
sus expressamente aplicou a si esta passagem, cf. Lc 22, 37): 
“Verdadeiramente êle foi o que tomou sôbre si as nossas fra
quezas, e êle mesmo carregou com as nossas dores. . .  foi ferido 
por causa dos nossos crimes; foi atribulado por causa das nos
sas maldades... Deus pôs nêle as iniquidades de todos nós” 
(Is 53, 4-6; cf. Mt 8, 17).

b) Quando nasceu Jesus, os anjos o anunciaram aos pas
tores: “Eis que venho comunicar-vos uma grande alegria: Nas
ceu o Salvador!” (Lc 2, 10). E João Batista o apresentou: 
“Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 
1, 29).

c) Também o próprio Jesus declarou diversas vêzes ter 
vindo para “dar a sua vida como preço de resgate por muitos” 
(Mc 10, 45; Mt 26, 28; Lc 19, 10; 22, 20; Jo 10, 15).

d) E São Pedro admoesta: “Fostes remidos não pelo ouro 
e prata corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo imaculado” ; 
“o qual lavou no seu corpo os nossos pecados sôbre o lenho, 
a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça” 
(1 Ped 1, 18; 2, 24).
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e) As epístolas de São Paulo, então, só se entendem à luz 
desta idéia, animada, ademais, pelo conceito do Corpo Místico 
de Cristo pelo qual a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo 
se tornam nossos, como é nosso o pecado de Adão. A epístola 
aos hebreus é toda uma teologia da redenção. Aos efésios es
creve: “E’ nêle que temos a redenção, devido à riqueza da sua 
graça, que em torrentes derramou sôbre nós” (1, 7). “Foi do 
agrado do Pai que residisse nêle tôda a plenitude, e que por 
êle fossem reconciliadas consigo tôdas as coisas, pacificando, 
pelo sangue da sua cruz, tanto as coisas da terra, como as coi
sas do céu” (Col 1, 20). E a Timóteo, depois de lembrar que 
Jesus “se entregou como resgate por todos”, escreve o grande 
Apóstolo das gentes: “Tal é a mensagem da salvação que em 
boa hora se anunciou e da qual fui eu constituído arauto e 
apóstolo — digo a verdade e não minto — para ser doutor dos 
gentios, fiel e verídico” (1 Tim 2, 5-7). Aos gálatas ensina 
que “Cristo livrou-nos da maldição da lei, tornando-se êle 
mesmo a maldição por nós” (3, 13). E aos romanos declara 
que “fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho” 
(5, 10).

f) Também São João é claro e explícito: “Êle mesmo é a 
propiciação pelos nossos pecados, não pelos nossos somente, mas 
também pelos de todo o mundo” (1 Jo 2, 2).

g) Foi assim também que a Igreja o entendeu sem inter
rupção. Já o discípulo de João, São Policarpo, escreve aos fili- 
penses: “Cristo Jesus que tomou os nossos pecados sôbre o 
seu corpo no lenho da cruz, êle que não fêz pecados, tudo sofreu 
por nossa causa, para que nêle vivamos” (cap. 8). Etc., etc.

2) Hereges profissionais, os espiritas têm a ousadia de 
negar também êste maior benefício que Deus fêz à humanidade. 
Para defender as fantasias da reencarnação, sistema pelo qual 
cada um deve remir-se a si mesmo por. uma interminável suces
são de vidas terrestres, os pertinazes adeptos de Allan Kardec 
e da Linha de Umbanda se levantam contra Deus e contra a 
obra de Cristo. Ainda recentemente o órgão oficial da Federa
ção Espirita Brasileira declarava: “A salvação não se obtém 
por graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro”, 
mas “a salvação é ponto de esforço individual que cada um em
prega, na medida de suas forças” (Reformador, out. 1951, p. 
236). E AK insiste muitas vêzes neste ponto: “As almas não 
atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam por, se 
melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua
Ação Pastoral — 16
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purificação” (III, 15); “todos são filhos de suas próprias obras” 
(VI, 28); o Criador “quis que a perfeição resulte da depuração 
gradual do Espírito e seja obra sua” (VI, 70); a criatura “atin
ge a felicidade pelo próprio mérito” (V, 75), etc., etc. E Leão 
Denis: “Não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu 
sangue os crimes da Humanidade: O sangue, mesmo de um 
Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve 
resgatar-se a si mesmo; resgatar-se da ignorância e do mal. 
Nada de exterior a nós poderia fazê-lo. E’ o que os Espíritos 
(das sessões espiritas), aos milhares, afirmam, em todos os 
pontos do mundo” (Cristianismo e Espiritismo, 5» ed., p. 88).

A tal cinismo chegam os espiritas, que êles fazem apare
cer Nossa Senhora em suas sessões (é o que êles dizem!) para 
trazer mensagens como essas: “Jesus não podia nem quis assu
mir todas as responsabilidades individuais, contraídas ou por 
contrair, emanadas dos pecados dos homens e muito menos po
dia, pelo sacrifício da sua vida, remir a Humanidade da pena 
do destêrro a que fôra condenada. . . A redenção da Humanidade 
não se firma, pois, nos méritos e sacrifícios de Jesus, e, sim, 
nas boas obras dos homens. . .  Que cegueira! Quanta aberra
ção! Supor e afirmar, que os sofrimentos e a morte do Justo fo
ram ordenados do Alto, em expiação dos pecados de todos, é a 
mais orgulhosa das blasfêmias contra a justiça do Eterno” (Ro
ma e o Evangelho, 5» ed., pp. 129-131). Se é incrível a ousadia 
dos espiritas em publicar tais mensagens com a assinatura de 
“Maria”, é mais pasmosa ainda a cínica afirmação à p. 63 
dêste mesmo livro: “Registando as prédicas de Jesus e dos 
Apóstolos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, vimos 
nelas claramente sua perfeita concordância com todos os fun
damentos do Espiritismo — e não menos clara discordância 
com grande número de dogmas do papado”.

Um dos nossos mais intelectuais espiritas, Carlos Imbassahy, 
declara que “nunca poderá crer no sacrifício vicário”, pois que 
sua razão “repelirá sempre, com uma fôrça de esguicho, a ini
quidade daquele processo, todo mecânico. Lá porque um ou ou
tro pecou, ficamos mecânicamente responsáveis. E vai daí é 
preciso que corra o sangue do Cristo, que não tinha nada com 
isso, para, por êsse mecanismo, ficarmos todos puros de um 
crime que não cometemos”; declara mais que essa doutrina, 
“além de absurda, não passa de uma reminiscência dos antigos 
sacrifícios, de velhas e estúpidas hecatombes, em que animais, 
crianças e homens eram imolados para aplacar a ira não menos
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estúpida dos deuses” ; pensa que tudo seria apenas “para sa
tisfazer a vaidade divina” (A margem do Espiritismo, 2» ed.,
p. 222).

Conclusão: Espiritismo já não é Cristianismo: é puríssimo 
paganismo, é a negação radical do Cristianismo! Eis a conclu
são que se impõe a esta altura. Pelo que já vimos, das verda
des fundamentais da Doutrina Cristã não ficou de pé uma só: 
Revelação Divina, SS. Trindade, Divindade de Cristo, Redenção, 
Igreja — tudo negado e ridicularizado! Isso já não é Cristia
nismo. Para ser cristão não basta falar (mesmo piedosamente) 
de Cristo: é preciso aceitar e viver a doutrina de Jesus. Mas os 
espiritas negam tudo. Êles não são cristãos: são manifestamente 
anticristãos, pagãos. De Cristianismo ficou só a fachada, a ca
pa, a pele. Cristo tinha muita razão em nos advertir contra os 
lôbos que se apresentam “vestidos em pele de ovelha”. Atenção, 
portanto, católicos! Atenção, pois que é impossível permanecer 
Católico e ser espirita! Atenção, o voraz leão espirita está, em 
vosso meio, “procurando a quem devorar” !

14) Maria Santíssima

A contemplação do Filho nos leva à meditação sôbre sua 
beatíssima Mãe, Maria Santíssima. Saudada pelo anjo como 
“cheia de graça” (Lc 1, 28), ela disse de si mesma: “Fêz em 
mim grandes coisas aquêle que é poderoso” (Lc 1, 49) e de si 
profetizou: “Eis que, de hoje em diante, todas as gerações me 
chamarão bem-aventurada” (Lc 1, 48). Acompanhemos também 
nós êste júbilo de “tôdas as gerações” e proclamemos bem- 
aventurada aquela que deu à luz o Cristo, o Filho de Deus. 
Veremos no primeiro ponto resumidamente as principais glórias 
de Maria e mostraremos no segundo que a doutrina espirita 
nega um por um todos os dogmas mariológicos.

1) a) Maria Santíssima é verdadeiramente Mãe de Deus. 
Pois ela é em sentido próprio mãe de Jesus Cristo, que é ver
dadeiramente Deus: “Eis que conceberás no teu ventre, e darás 
à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus... O Espírito 
Santo descerá sôbre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com 
sua sombra. E por isso o Santo, que há de nascer de ti, será 
chamado Filho de Deus” (Lc 1, 31. 35). Ora, já vimos que 
Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e isso desde o primeiro 
instante de sua conceição. Logo, a Virgem é realmente Mãe de 
Deus, ou, como a chamava Santa Isabel, Mater Domini, “Mãe 
do Senhor” (Lc 1, 43).
16*
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b) Foi por causa desta sua sublime dignidade que lhe fêz 
“grandes coisas” Aquêle que é poderoso (Lc 1, 49): “Cheia 
de graça”, foi, desde o primeiro instante de sua existência con
servada isenta do pecado original. Não podia, com efeito, nem 
por um só momento, estar sob o poder do demónio aquela que 
seria a “Mãe do Senhor.” e da qual já no Protoevangelho se 
afirmara que seria inimiga da Serpente (Gên 3, 15).

c) Proclama Pio IX, na Ineffabilis Deus que “Deus dis
pensou a Maria mais amor que a tôdas as outras criaturas” 
e por isso “a cumulou, de maneira tão admirável, da abundân
cia dos bens celestes do tesouro de Sua divindade, mais que 
a todos os espíritos angélicos e todos os santos de tal forma 
que . .. podia ostentar uma inocência e santidade tão abundan
tes, quais outras não se conhecem abaixo de Deus, e que pes
soa alguma, além de Deus, jamais alcançaria, nem em espírito”. 
E’ ainda Pio IX que resume os louvores dos Santos Padres 
nestas palavras: “Muitas vêzes se dirigiram à Mãe de Deus co
mo a tôda santa, a inocentíssima, a mais pura, santa e alheia a 
tôda mancha de pecado, tôda pura, tôda perfeita, verdadeiro 
modêlo de inocência e pureza, mais formosa que a beleza, mais 
amável que o encanto, mais santa que a santidade, a mais santa 
e pura de alma e corpo, a que superou a tôda pureza e virgin
dade, tornando-se, realmente, a sede única das graças do San
tíssimo Espírito, sendo, à exceção de Deus, mais excelente que 
todos os homens, por natureza, e até mais que os próprios 
Querubins e Serafins”.

d) Isenta de todo e qualquer pecado, ela foi livre também 
dos castigos do pecado: sem concupiscência, sempre virgem, e 
sem necessidade de morrer e, portanto, em corpo e alma assu
mida ao céu. “A augustíssima Mãe de Deus — proclama Pio XII, 
na Munificentissimus Deus — associada a Jesus de modo in
sondável desde tôda a eternidade com um único decreto de pre
destinação — alcançou que fôsse elevada em corpo e alma 
ao céu, onde refulge como Rainha à direita do seu Filho, Rei 
imortal dos séculos”.

2) a) Mas os espiritas estão longe de pensar assim. Não 
encontram jeito de participar nesse universal júbilo de “tôdas 
as gerações”. Diante da Virgem, não se sentem bem; não se 
sentem em casa. Por isso geralmente falam ou ao menos es
crevem pouco de Maria Santíssima. Mas quando escrevem, é 
para proferir alguma irreverência. Em AK encontramos apenas 
uma única alusão, em que, porém, diz que “ela não fazia idéia
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muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha 
nunca seguido os seus ensinos, nem dado testemunho dêle, como 
fêz João Batista” (IV, 199). Também Leão Denis fala de Maria; 
mas para dizer que “nem mesmo sua mãe (de Cristo) acredi
tava na sua divindade” (Cristianismo e Espiritismo, 5a ed., p. 77).

b) Aliás, compreende-se perfeitamente esta falta de entu
siasmo dos espiritas perante a Mãe de Jesus: pois, contestando 
êles obstinadamente a divindade de Cristo, devem conseqiiente- 
mente negar também a Maternidade Divina de Maria Ssma. E 
com isso perderam o ponto central de tôda a nossa Mariologia. 
E’ lógico, se Cristo não é Deus, Maria, sua mãe, perde o seu 
encanto e sua dignidade. Porque tôda a grandeza de Maria, e 
tôda a sua dignidade, está precisamente em sua divina mater
nidade. A posição espirita piora ainda para os que, com a Fe
deração Espirita Brasileira, negam a real humanidade de Cristo, 
dizendo que Cristo tinha apenas um corpo aparente ou fluí- 
dico. Para todos êles Maria não passa de mãe “aparente” de 
Cristo, e não real, como expressamente diz Guillon Ribeiro (pre
sidente da Federação Espirita) no livro Jesus nem Deus nem 
Homem (ed. de 1941, p. 29 s).

c) Não sendo “Mãe de Deus”, já não se encontrará ne
nhuma razão suficiente para afirmar os demais privilégios, pé
rolas com que a piedosa e reverente penetração dos teólogos 
ornou a esplêndida coroa da Mãe do Redentor. E’ por isso 
que os espiritas negam tôda a Mariologia Católica. Deus, aliás, 
segundo os espiritas, nem poderia conceder favores ou privi
légios: “Qualquer privilégio seria uma injustiça” (IV, 76).

d) Por isso Maria Ssma. não teve o privilégio da “ima
culada conceição”, mesmo porque, para os espiritas, nem há pe
cado original (V, 81). Negando em tese o dogma da ressurrei
ção final de todos os homens (I, 458), os espiritas se riem 
também do novo dogma da Assunção corporal de Maria ao 
céu. Escrevendo sôbre êsse dogma, um jornal espirita de Belo 
Horizonte (O Poder, 8-3-1953) declarou recentemente: “Não 
concordamos que um corpo, verminado e apodrecido no seio 
da terra (como o de Maria), possa, em ordem inversa, se re
compor”. Falando do dogma da Virgindade de Maria, escre
vem os espiritas do Centro Redentor: “O vosso materialão dog
ma da Virgindade de Maria, que se tornou a vergonha das 
vergonhas, a irrisão das irrisões, o ridículo dos ridículos, por 
ser a mentira das mentiras, a mais baixa, a mais reles de tôdas as 
conhecidas e inventadas por vós, cairá por terra”.
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Conclusão: 0  amor e o respeito que temos para com a 
Mãe de Jesus, a filial confiança que nela depositamos, a ina
balável esperança com que a ela recorremos, nos devem fazer 
repudiar as doutrinas espiritas. Nós cremos na divindade de 
Cristo, e por isso cremos na excelsa dignidade de sua Santís
sima Mãe! E persuadidos desta grandeza de Maria, rejeitamos 
todos aquêles que, com suas doutrinas, querem amesquinhar as 
glórias de nossa Mãe do Céu. Quem ama Maria não pode ser 
espirita! E quem é espirita não pode amar a Maria!

15) Pecado Original e Graça Divina

1) a) E’ outra verdade fundamental da Doutrina Cristã 
que todos os homens nascem com o pecado original. E’ dou
trina clara e constante da Sagrada Escritura e da Tradição 
Cristã. Filhos de Adão, o prevaricador, a humanidade foi com 
êle expulsa do paraíso e tornou-se, na dura expressão de Santo 
Agostinho, uma “massa condenada” aos olhos de Deus, impo
tente de, por si mesma, regenerar-se e elevar-se novamente à 
ordem da vida sobrenatural da graça e da amizade com Deus. 
Entende a maioria dos teólogos que foi precisamente por isso e 
só por isso que o “Verbo se fêz Carne”. A triste história da 
humanidade e as inditosas condições de sofrimento e de tôda a 
sorte de misérias dos indivíduos humanos desde o nascimento, 
são como que provas sensíveis de que sôbre nós pesa uma mal
dição. Com Adão todos perderam a graça santificante e, conse- 
qiientemente, a amizade de Deus; e aí está o pecado original. 
“Éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros”, 
recorda São Paulo aos efésios (2, 3). E aos romanos declara: 
“Todos pecaram e estão privados da glória de Deus” (3, 23); 
e depois: “Por um só homem entrou o pecado no mundo e 
pelo pecado a morte. E assim a morte passou para todos os 
homens porque todos pecaram” (5, 12).

b) Existe, com efeito, dentro de nós mesmos uma estra
nha desarmonia e luta e que os antigos chamavam de concu
piscência ou estopim do pecado (fomes peccati), em virtude 
do qual nos sentimos muito mais inclinados ao mal ou ao vício 
do que ao bem ou à virtude. “Ninguém vem a êste mundo ino
cente”, lamentava-se Ovídio; “inclinamo-nos sempre para o 
proibido”, constatava Cícero. E São Paulo é ainda mais sin
cero: “Não sei o que faço; não faço o que quero e faço o que 
aborreço. . .  Há em mim vontade de fazer o bem, mas não
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tenho o poder de fazer, o bem. . .  Mas faço o que não quero, 
não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. . .  Com
prazo-me na lei de Deus segundo o homem interior; mas vejo 
nos meus membros outra lei que luta contra a lei da minha 
razão e que me cativa à lei do pecado que está em meus mem
bros” (Rom 7, 15-23). Se formos sinceros, todos podemos di
zer coisas semelhantes de nós mesmos. E’ a grande confissão 
da humanidade em pêso. Todos podemos repetir com o mesmo 
Apóstolo: “Que desgraçado que sou! Quem me livrará dêste 
corpo de morte?” E com o mesmo Apóstolo devemos respon
der: “A graça de Deus por Jesus Cristo, Nosso Senhor” (Rom 
7, 24-25).

c) Sim, a graça de Deus, por Cristo Jesus! “Eis o Cor
deiro, que tira o pecado do mundo!” (Jo 1, 29) “Fomos recon
ciliados com Deus pela morte de seu Filho!” (Rom 5, 10). Re
generados pelo Batismo (Jo 3, 3), recebemos a graça santifi- 
cante (Rom 8, 1), fomos por Deus adotados como verdadeiros 
filhos (Rom 8, 15 s; 1 Jo 3, 1), somos irmãos de Jesus Cristo 
(Rom 8, 17), participamos da própria natureza divina (2 Ped 
1, 4) e em nós flui esta mesma vida divina (1 Jo 3, 9), fomos 
transformados em templos vivos da própria Santíssima Trindade 
(Jo 14, 23; 1 Cor 3, 16-17) e nos tornamos membros vivos de 
um só grande corpo, o Corpo Místico de Cristo (1 Cor 12 12-30).

2) Como tantas vêzes já, devemos, infelizmente — dize
mo-lo com dor na alma — constatar que os espiritas negam 
também tudo isso: Negam o pecado de Adão (que para êles 
não passa de um mito pagão), negam a nossa solidariedade 
com Adão, negam o pecado original, negam a nossa redenção 
por Cristo, negam todos os ricos tesouros da graça divina e 
das nossas possíveis relações de filiação adotiva e de amizade 
com a Santíssima Trindade...

a) Do pecado original diz Leão Denis: “Apresentado em 
seu aspecto dogmático, o pecado original, que pune tôda a pos
teridade de Adão, isto é, a Humanidade inteira, pela desobe
diência do primeiro par, para depois salvá-la por meio de uma 
iniquidade ainda maior — a imolação de um justo — é um ultraje 
à razão e à m oral... Do seu passado criminoso (nas encar
nações anteriores) perdeu o homem a recordação pessoal, mas 
conservou um vago sentimento: Daí proveio essa concepção do 
pecado original, que se encontra em muitas religiões, e da ex
piação que êle requer. Dessa concepção errónea derivam as 
da queda, do resgate e da redenção pelo sangue de Cristo, os
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mistérios da encarnação, da virgem-mãe, da imaculada concei
ção, numa palavra, todo o amontoado do Catolicismo. Todos 
esses dogmas constituem verdadeira negação da razão e da 
justiça divina... Se considerarmos o dogma do pecado original 
e da queda qual o é, realmente (segundo êle), isto é, como um 
mito, uma lenda oriental, exatamente como se depara em tôdas 
as cosmogonias antigas; se destruirmos com um sôpro tais 
quimeras, todo o edifício dos dogmas e mistérios imediatamente 
se desmorona” (Cristianismo e Espiritismo, 5» ed., p. 82-84). 
Portanto, segundo Leão Denis, que é uma autoridade reconhe
cida em Espiritismo, o pecado original, a redenção, etc., é “um 
mito”, “uma lenda oriental”, “são quimeras”. E’ esta também 
a posição de AK (V, 81) e dos demais espiritas.

b) Também negam a graça divina. Para o Espiritismo não 
há, diz AK, “nem favores, nem privilégios que não sejam o 
prémio ao mérito; tudo é medido na balança da estrita justiça” 
(V, 32); Deus não pode conceder favores ou privilégios ime
recidos: “Qualquer privilégio seria uma preferência, uma in
justiça” (IV, 76). Daí a declaração solene: “Para nós (espiritas) 
•não há coisa alguma sobrenatural” (III, 21).

Conclusão: A mesma de sempre: é impossível conservar-se 
católico e ser espirita; o Espiritismo é a apostasia total e ra
dical do Cristianismo; é purissimo paganismo.

16) Sacramentos e Ritos

1) a) Cristo não morreu apenas para os homens de seu 
tempo. As ordens que deixou aos Apóstolos, e que êles fielmente 
cumpriram, não valiam somente para os dias em que vivessem os 
Apóstolos. Não; Cristo morreu para todos os homens de todos 
os séculos, até o fim do mundo. E as ordens dadas são deter
minações que hoje continuam em pleno vigor. E precisamente 
para atingir diretamente a cada indivíduo humano de todos os 
séculos, Cristo instituiu, como já vimos, a Igreja visível e lhe 
deu sete Sacramentos, que significassem e conferissem os ben
ditos frutos de sua sagrada Paixão e Morte.

b) Êstes sete Sacramentos são como que os canais, pelos 
quais Deus quis infundir, incrementar e conservar em nós a 
vida sobrenatural da graça santificante. O Batismo, com efeito, 
é o sacramento pelo qual somos regenerados, pelo qual nasce 
a nossa vida sobrenatural, a graça santificante. A Confirmação 
é o sacramento do crescimento espiritual, por ela recebemos a
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fôrça e o vigor do Espírito Santo. A Eucaristia é o sacramento 
da nutrição, que continuamente alimenta esta nossa vida sobre
natural. A Penitência é o sacramento que nos restabelece ou até 
mesmo ressuscita a nossa vida da graça, quando a sufocamos 
pelo pecado. A Extrema-Unção é o sacramento que nos forti
fica para fazermos com coragem e segurança os derradeiros 
passos em direção a Deus. A Ordem e o Matrimonio são os dois 
sacramentos que santificam a nossa vida social.

c) Era sumamente conveniente que Cristo ligasse a con
cessão de suas graças a certos sinais sensíveis ou ritos externos: 
pois o homem não é espirito puro, mas um composto de alma 
e corpo e é por. isso necessário que êle todo, de alma e corpo, 
cultue a Deus; e a nossa alma está de tal modo unida ao corpo 
que ela só é capaz de conhecer mediante as impressões que 
lhe vêm através dos sentidos e só pode externar-se por meio de 
sinais sensíveis e externos; além disso, muitas vêzes os atos 
externos tornam mais intensos os próprios atos internos da alma.

d) E’ certo e consta da Sagrada Escritura que o próprio 
Cristo usou de ritos externos e ordenou aos Apóstolos seme
lhantes cerimónias: o batismo, a eucaristia, a imposição das 
mãos, a unção com óleo, etc., são frequentes na vida de Cristo 
e na atividade dos Apóstolos e são aí ritos externos para con
ferir a graça interna. O batismo (imersão ou infusão da água) 
é necessário, diz Cristo, para entrar no reino de Deus (Jo 3, 
5), e é conferido, explica São Pedro, instruído por Cristo, “para 
a remissão dos pecados” (At 2, 38); a imposição das mãos 
concedia os dons do Espírito Santo (At 8, 17-18); pela impo
sição das mãos recebera Timóteo a graça de Deus (2 Tim 
1, 6); pela Eucaristia promete Cristo guardar em nós a vida 
divina (Jo 6, 52-59), etc.

2) Ainda aqui devemos constatar, mais uma vez, que os 
espiritas apostataram de Cristo e do Cristianismo. A êste res
peito, todavia, devemos notar uma diferença fundamental entre 
as várias correntes que, entre nós, se dizem “espiritas” : uns, 
os kardecistas, pecam por defeito e negam todo e qualquer rito 
ou sacramento; outros, os umb.andistas, pecam por excesso, 
caindo num complicadíssimo ritualismo supersticioso e mágico. 
Vejamos resumidamente as duas posições extremas.

a) AK declarou que o Espiritismo “não tem culto, nem 
rito, nem templos e, entre seus adeptos, nenhum tomou, nem 
recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote” (VII, 235). 
E o Conselho Federativo da Federação Espirita Brasileira, em
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sua reunião de 5 de julho de 1952, “houve por bem declarar, 
por unanimidade, que o Espiritismo é Religião sem ritos, sem 
liturgia e sem sacerdote” (cf. Reformador, agôsto de 1952, p. 
183). Em junho de 1953 o mesmo Conselho, em solene e oficial 
declaração, tornou a insistir que o Espiritismo é uma “Dou
trina religiosa, sem dogmas propriamente ditos, sem liturgia, 
sem símbolos, sem sacerdócio organizado” e que não adota, 
em suas reuniões e em suas práticas, paramentos, altares, ima
gens, hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas, adminis
tração de sacramentos, etc (Reformador, junho de 1953, p. 123). 
E é por isso também que êles zombam de todos os nossos sa
cramentos.

b) O Espiritismo de Umbanda, ao contrário, que aliás é 
cficialmente reconhecido pela Federação Espirita Brasileira (que 
é kardecista) como verdadeiro Espiritismo, declarando que “todo 
umbandista é espirita” (Reformador, julho de 1953, p. 149), 
dá capital importância aos ritos mais extravagantes — mas não 
aos ritos instituídos por Cristo (e só Deus, não a Igreja, pode 
ligar a concessão de suas graças a um determinado sinal sen
sível). E’ precisamente êste o grande pomo de discórdia que 
separa as duas correntes espiritas (porque em suas doutrinas — 
reencarnação, evocação dos espíritos e negação total dos dog
mas cristãos — ambas as correntes concordam em quase todos 
os pontos). Mas alguns fazem questão de aparecer católicos. 
Assim por exemplo os espiritas “ecléticos” (de Yokaanam), e 
que querem ser umbandistas, em solene edital, “faz saber a to
dos os Irmãos fiéis católicos espiritualistas — ou ecléticos ■— 
que a nossa Igreja, restaurada segundo os preceitos apostóli
cos dos santos cristãos dos primeiros dias, fundada pelo Santo 
Apóstolo Tiago Menor em Alexandria e logo depois desaparecida 
no ano 44 D. C. (depois de Cristo) por martírio e morte do 
mesmo, está celebrando gratuitamente todos os Santos Ofícios 
da Igreja Apostólica de Cristo aos Domingos (provisoriamente), 
das 10 horas às 12 horas, junto às demais religiões unificadas 
no Templo Universal da Fraternidade Eclética Espiritualista 
Universal, realizando, inclusive, Batismos, Casamentos, Ofícios 
fúnebres e de Ação de Graças, Comunhão Simbólica Espiritual, 
etc., conforme os verdadeiros preceitos morais e espirituais do 
Cristianismo e de acordo com as leis do país em vigor, e por 
Sacerdotes Presbíteros regularmente sagrados por autoridades 
apostólicas superiores (!) e confirmados seus graus depois de 
prestados todos os compromissos ocultos e divinos do precei-
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tuário apostólico do sacerdócio universal (!), de que fazem parte 
Sacerdotes oriundos de tôdas as religiões, inclusive da Igreja 
Romana” (O Nosso, agôsto de 1953, p. 5 ) . . .

Conclusão: Haverá seriedade em tudo isso? Ou serão ape
nas brincadeiras de mau gosto? Ou será vil exploração da 
credulidade do povo ignorante? Não queremos julgar. Mas o 
que é evidente e manifesto é que tudo isso, em seus dois ex
tremos, é apostasia de Cristo e de sua Igreja. Fiéis a Cristo, 
conservemos o justo meio, nem negando os sacramentos insti
tuídos por Cristo, como fazem os kardecistas, nem inventando 
novos e esdrúxulos ritualismos, como querem os umbandistas.

17) A Heresia do Coração

Entramos agora numa série de instruções sôbre o Inferno, 
o dogma mais acirradamente negado pelos espiritas — e por. 
muitos “fiéis”. Julgamos psicologicamente oportuna uma instru
ção preparatória e propomos as seguintes considerações:

1) E’ enorme a diversidade dos homens. Intelectuais uns, 
volitivos outros, caprichosos muitos e sentimentais a grande maio
ria. Alguns dirigem a sua vida conforme as exigências do in
telecto, da razão, da lógica; outros governam-na de acordo com 
o que quer a vontade; a maioria se deixa jogar pelos caprichos 
da hora e se orienta pelo gôsto dos sentimentos do coração e 
do afeto. De acordo com estas diversidades, encontramos tam
bém os erros do intelecto, os desvios da vontade, os deslizes do 
capricho e os extravios do coração. Não se pode dizer que o 
povo brasileiro seja eminentemente intelectualista, nem impetuo
samente voiuntarista: é antes um povo que se guia .preferen
cialmente pelos sentimentos do coração. O brasileiro não se dis
tingue pelo brilho da inteligência, nem pelo império da vontade 
forte: êle se caracteriza pela grandeza do coração! E’ uma boa 
qualidade, a nossa. Não é apelando à luz da razão, mas ao 
calor do coração que o nosso povo se movimenta.

2) Em vista dessa nossa característica, os erros mais pe
rigosos não são aquêles que aparentam apelar ao rigor da ló
gica, mas aquêles que embalam os sentimentos do coração 
bondoso. Como o tipo intelectualista pode chegar a rejeitar tu
do o que não se conformar com os limites da sua razão pessoal; 
como o tipo inflexível e rigoroso pode chegar a desprezar tudo 
o que fôr puramente sentimental; como o utilitarista rejeita o 
que lhe parece inútil — assim pode o coração bondoso chegar
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a ter como critério único da verdade só o que fôr bondoso e 
amável, rejeitando tudo o que não se conformar com a idéia 
que êle mesmo faz da infinita bondade de Deus. Abrem-se assim 
as portas para o que gostaria de chamar de heresia do coração. 
O homem bondoso, sem suficiente instrução, não é capaz de 
considerar também a inexorável justiça do Juiz Divino. O co
ração bondoso corre o perigo de querer ouvir apenas e exclu
sivamente palavras de amor, de bondade, de magnanimidade, 
saídas da bôca de Jesus, que êle considera exclusivamente 
"meigo, doce e sereno” — e não tem ouvidos para aperceber 
o lado rigoroso, severo, austero e até inexorável da mensagem 
cristã.

3) Não há dúvida, Cristo era “manso e humilde de cora
ção”, como Êle mesmo dizia de si; não há dúvida, Cristo era 
inefàvelmente meigo, mesmo para os maiores pecadores, que se 
lhe apresentavam com o coração arrependido e a vontade dis
posta ao melhoramento: é emocionante a cena com a pecadora 
de Mágdala, com a adúltera, mesmo com Judas, o tra idor...; 
não há dúvida, Cristo veio para salvar o que estava perdido; 
Cristo é a expressão máxima da bondade e do amor; Cristo 
é o refúgio de todos os miseráveis e aflitos: “Vinde a mim — 
exclamava êle — todos vós que viveis atribulados e eu vos 
aliviarei” ; Cristo é o grande mensageiro da paz e do bem, da 
caridade e do amor, da benevolência e do perdão; não há dú
vida, o Coração de Jesus é imenso e nêle cabem todas as mi
sérias do mundo; o Coração de Jesus — é a Igreja quem reza 
assim — é a fornalha ardente de caridade, é o santuário de 
justiça e de amor, é cheio de bondade e de amor, é o abismo 
de tôdas .as virtudes, é o rei e o centro de todos os corações; 
o Coração de Jesus é paciente e misericordioso, é rico para to
dos os que o invocam, é a fonte de vida e santidade, é a pro
piciação pelos nossos pecados; o Coração de Jesus é a sal
vação dos que nêle esperam, é a esperança dos que nêle ex
piram, é a delícia de todos os Santos...; não há dúvida, Jesus 
é tudo isso e muito mais que a nossa pobre língua pode cantar...

4) Mas êsse mesmo Jesus, tão atraente por sua bondade e 
amor, sabe ser também severo, terrivelmente severo: êsse mes
mo Jesus, que aceita e abraça com amor imenso os pecadores 
contritos, sabe lançar anátemas terriveis contra aquêles que não 
querem reconhecer-se pecadores; êsse mesmo Jesus que veio para 
salvar, cujo desejo mais ardente é levar todos consigo para o 
céu, sabe também ameaçar com os terríveis castigos do in-
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ferno; êsse mesmo Jesus que no juízo final dirá aos bons da 
sua direita: “Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do rei
n o . . .”, dirá também aos endurecidos da sua esquerda: “Apar
tai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno!” ; êsse mesmo 
Jesus, tão meigo e doce, sabe também dizer: “Se não vos con
verterdes, perecereis todos!” (Lc 13, 3); êsse mesmo Jesus, que 
remunera tão generosamente o servo bom e fiel, lança o servo 
preguiçoso para fora, “onde haverá chôro e ranger de dentes” ; 
êsse mesmo Jesus, que acolhe com alegria as cinco virgens pru
dentes e vigilantes, cerra as portas para as tôlas e indolentes; 
êsse mesmo Jesus, que proclamou as oito bem-aventuranças, pro
feriu outras tantas maldições; êsse mesmo Jesus, manso e hu
milde, pronuncia um tremendo sermão contra a hipocrisia dos 
fariseus; êsse mesmo Jesus que narrou as comoventes parábo
las do filho pródigo, da ovelha desgarrada, disse também: 
“Quem quiser ser meu discípulo renuncie a si mesmo, carregue 
a sua cruz, dia por dia, e siga-me” (Lc 9, 23); “quem não car
regar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo” (Lc 
14, 27); “não pode nenhum de vós ser meu discípulo, se não 
renunciar a tudo quanto possui” (Lc 14, 33).

Não nos iludamos: O Cristianismo não é a religião da co
modidade e do puro sentimento; o Cristianismo não é a reli
gião da fácil acomodação, da contemporização com o mal e 
da condescendência com o êrro: “Não penseis que vim trazer 
a paz à terra; não vim trazer a paz, senão a espada. Vim para 
fazer separação entre filho e pai, entre filha e mãe, entre nora 
e sogra. ..  Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não 
é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não 
é digno de mim. Quem procurar possuir a sua vida, perdê-la-á; 
mas quem perder a sua vida por minha causa, possuí-la-á” (Mt 
10, 34-39). Não nos iludamos: o Cristianismo é a religião do 
desapêgo, a religião da mortificação, a religião da penitência, 
a religião da Cruz e só depois disso será a religião do amor 
desinteressado. Não nos iludamos com a propaganda daqueles 
que só pregam e conhecem o “meigo e doce Nazareno”. Não 
nos iludamos com aquêles que dizem anunciar a religião de 
Cristo, mas riscam do Evangelho tôda a alusão à seriedade, 
apagam de suas páginas tôdas as admoestações severas, banem 
do Livro Sagrado a ameaça do inferno... Não nos iludamos — 
porque os iludidos seríamos nós mesmos. Amemos a Jesus — 
mas amemos a Jesus Crucificado!
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18) O Inferno

A existência de um estado e lugar de condenação per
pétua, chamado inferno, é o dogma que mais indispõe e in
triga os espiritas. Em face da doutrina sôbre o inferno, os es
piritas perdem tôda a serenidade e irrompem em verdadeiras 
blesfêmias. E revoltam-se contra a Igreja em têrmos os mais 
injuriosos.

1) E’ verdade que a Igreja sempre ensinou e continua a 
pregar e sempre há de anunciar aos homens os futuros castigos 
do inferno. Trata-se indubitavelmente de uma verdade de fé, de 
um verdadeiro dogma. Mas não foi a Igreja quem inventou o 
inferno “para — como propalam os espiritas — dominar sôbre 
as consciências”. A existência do inferno consta da própria Sa
grada Escritura e foi, portanto, revelada por Deus:

a) Já o Antigo Testamento nos fala do inferno em têrmos 
claríssimos. Será sempre impressionante ler esta passagem: “En
tão (no juízo final) os justos se levantarão com grande afoi
teza contra aquêles que os atribularam e que lhes roubaram o 
fruto de seu trabalho. Vendo-os assim, os maus perturbar-se-ão 
com temor horrível e ficarão assombrados, ao ver a r.epentina 
salvação dos justos, a qual êles não esperavam; e dirão dentro 
de si, tocados de (inútil) arrependimento, e gemendo com an
gústia do espírito: Estes são aquêles de quem nós noutro tempo 
fazíamos zombaria, e a quem tínhamos por objeto de opróbrio! 
Nós, insensatos, considerávamos a sua vida uma loucura e a sua 
morte uma ignomínia. E ei-los, contados entre os filhos de Deus, 
e entre os santos está a sua sorte. Logo, nós nos extraviamos 
do caminho da verdade e a luz da justiça não raiou para nós 
e o sol da inteligência não nasceu para nós. Cansamo-nos no 
caminho da iniquidade e da perdição e andamos por caminhes 
ásperos, e ignoramos o caminho do Senhor. De que nos apro
veitou a soberba? De que nos serviu a vã ostentação das ri
quezas? Tôdas aquelas coisas passaram como sombra. .. Eis 
o que os pecadores dirão no inferno” (Sab 5, 1 ss). Assim diz 
o sagrado livro da Sabedoria. Também o profeta Daniel fala 
do fim do mundo e diz: “E a multidão dos que dormem no pó 
da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opró
brio que terão sempre diante dos olhos” (12, 2).

b) Cristo, Nosso Senhor, não podia usar de palavras mais 
claras para nos ensinar a existência do inferno. Quase em cada 
sermão que fazia, Jesus apontava para os tremendos castigos
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depois da morte. Eis aí apenas indicações de textos, que deve
riam ser lidos e meditados um por um no próprio contêxto:

quem blasfemar contra o Espírito Santo “não será per
doado eternamente, mas será réu de pecado eterno” (Mc 3, 29);

quem se irar contra seu irmão “será réu do fogo do in
ferno” (Mt 5, 22); .

quem pecar contra a castidade “será lançado no inferno” 
(Mt 5, 29);

quem der escândalo “irá para o inferno, para o fogo inex
tinguível, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga” (Mc 
9, 43-48);

os maus “serão lançados na fornalha do fogo; aí haverá 
choro e ranger, de dentes” (Mt 13, 50);

o servo inútil “será lançado às trevas de fora; aí haverá 
chôro e ranger de dentes” (Mt 25, 30);

os que rejeitam a fé “serão lançados nas trevas de fora; 
aí haverá chôro e ranger de dentes” (Mt 8, 12);

os convidados ao banquete, que vierem sem veste nupcial, 
serão “atados de mãos e pés e lançados nas trevas de fora” 
(Mt 22, 13);

o rico gozador que não quis ajudar ao pobre Lázaro foi 
sepultado no inferno, “no meio dos tormentos”, donde pediu 
ao menos uma gotinha de água, porque, dizia, “sofro grandes 
tormentos nestas chamas” (cf. Lc 16, 19-31);

os que no juízo final estiverem à esquerda do juiz ouvirão 
a tremenda sentença: “Apartai-vos de mim, malditos, para o 
fogo eterno, preparado ao demónio e seus companheiros” (Mt 
25, 41). “E — acrescenta Jesus — irão estes para o suplício 
eterno; os justos, porém, para a vida eterna” (Mt 25, 45).

A Igreja, portanto, pregando a existência do inferno, ape
nas repete a doutrina de Jesus Cristo, Mestre da Verdade.

2) Apesar de todos êstes textos claríssimos, Allan Kardec, 
supremo doutor, dos nossos espiritas brasileiros, em sua obra 
Céu e Inferno, tem a desvergonha de escrever que Cristo “li
mitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos cas
tigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus en
sinos a castigos e suplícios corporais que constituíram para os 
cristãos um artigo de fé” (p. 41). Oh! cínica afirmação! Oh! 
impudente interpretação! Cristo fala claramente do inferno, reve
lando que aí haverá “fogo inextinguível, onde o verme não mor-
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re, nem o fogo se apaga”, onde haverá “chôro e ranger de den
tes”, que é como que uma “fornalha ardente”, com “fogo eterno”, 
"suplício eterno”, “trevas”, “gehena”, etc. — e o grão-mestre 
dos espiritas dogmatiza que Cristo “jamais se referiu a castigos 
e suplícios corporais” !

Todavia, mais adiante, no mesmo livro, na p. 79, a suprema 
autoridade espirita concede que Jesus falou de castigos no in
ferno, e eis como então explica tudo: “A crença na eternidade 
das penas prevaleceu salutarmente enquanto os homens não ti
verem ao seu alcance a compreensão do poder moral. E’ o que 
sucede com as crianças durante certo tempo contidas pela amea
ça de sêr.es quiméricos com os quais são intimidadas: — che
gadas ao período do raciocínio, repelem por si mesmas essas 
quimeras da infância, tornando-se absurdo o querer governá-las 
por tais meios. Se os que as dirigem pretendessem incutir-lhes a 
veracidade de tais fábulas, certo decairiam da sua confiança. 
E’ isso que se dá hoje com a humanidade, saindo da infância 
e abandonando, por assim dizer, os cueiros. O homem não é 
mais passivo instrumento vergado à força material, nem o ente 
crédulo de outrora que tudo aceitava de olhos fechados”. — 
Maravilhosa teologia! A humanidade, afinal, abandonou os cuei
ro s!... Já somos gente grande, já não aceitamos de olhos fe
chados as fábulas que Cristo contava à criançada de seu tem
po, ameaçando com lobisomem e saci-pererê... Pois a Jesus, 
diz ainda Kardec, “pouco lhe importava fôsse essa figura in
terpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões 
humanas” (p. 70). Mas agora não! Já não somos crianças! 
Somos espíritos evoluídos, emancipados, abandonamos os 
cueiros. . .

Conclusão: E’ assim, dêste jeito, com tal exegese, que os 
espiritas andam persuadidos de não se “apartarem nem por uma 
virgula sequer dos ensinamentos de Cristo”. Não brinquemos 
assim com a mensagem de Jesus! O Evangelho é bem mais 
sério e não é nenhuma mensagem para crianças. Os homens do 
tempo de Jesus, os judeus que com êle disputavam, os gregos 
e romanos daqueles tempos eram homens ao menos tão sisudos 
como nós e entendiam muito bem o que Jesus e os Apóstolos lhes 
anunciavam. Não nos iludamos com brincadeiras semelhantes 
porque os iludidos seremos nós. Pessoas há que julgam que, 
no dia das contas, bastará dizer, a Deus, choramingando: — 
Ah! não sabia! para Deus lhes dar um tapinha na face e os 
mandar dormir. ..
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O inferno existe. Para quem crê nos ensinamentos de Cristo, 
não pode haver dúvidas. As palavras que vimos não podem ser 
sofismadas. A existência do inferno foi revelada por Deus e não 
inventada pela Igreja. Muitos negadores do inferno, inclusive 
os espiritas, admitem um castigo depois da morte. Mas o que 
êles de modo nenhum querem conceder é que êste castigo seja 
perpétuo, sem fim, sem esperança de salvação, eterno. Aí então 
começa a revolta contra Deus e a apostasia de Cristo. “Dura 
é esta linguagem, e quem a pode ouvir?” (Jo 6, 61). E “desde 
então muitos de seus discípulos tornaram atrás, e já não anda
vam com êle” (Jo 6, 67).

1) Mas Jesus não só revelou a existência do inferno, êle 
ensinou também que êste castigo é eterno, sem fim. Com efeito:

a) Cristo mesmo declarou diversas vêzes que o inferno é 
“eterno”. Eis alguns exemplos:

Mt 18, 8: “Melhor te é entrar na vida com um pé ou mão 
a menos, do que, tendo duas mãos e dois pés, ser lançado no 
fogo eterno”;

Mc 3, 29: “o que blasfemar contra o Espírito Santo, não 
será perdoado eternamente, mas será réu de pecado eterno”;

Mt 25, 41 (a solene sentença no juízo final): “Então dirá 
também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, 
malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demónio 
e para os seus anjos”. E depois acrescenta: “E êstes irão para 
o suplício eterno; e os justos para a vida eterna”. — Objetam 
os espiritas que a palavra “eterno” significa “duração prolon
gada” e não “duração sem fim”. Uma ou outra vez, de fato, 
a palavra “eterno” ocorre neste sentido de “duração prolongada”. 
Mas o sentido óbvio e primário da palavra é de duração sem fim 
e é neste sentido que ela deve ser. entendida sempre que no 
texto ou contexto não houver motivo de limitação. Ora, no 
Novo Testamento esta palavra ocorre 71 vêzes e apenas em 
dois casos tem significação duvidosa. Examinando êste mesmo 
texto que nos dá a sentença final para os condenados, veremos 
que seu significado só pode ser de duração sem fim. Pois Cristo 
estabelece um perfeito paralelo entre a sorte dos justos e a dos 
maus: “Irão êstes para o suplício eterno e os justos para a vida 
eterna”, uma e outra, portanto, é “eterna”. Ora, ninguém ainda 
inventou dizer que a vida eterna dos justos não seria de dura
ção sem fim; logo o suplicio eterno dos maus é também
Ação Pastoral — 17
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sem fim: pois a mesma palavra, na mesma proposição e em 
idêntico contexto deve ser tomada também no mesmo sentido. 
Daí a judiciosa advertência, já feita por S. Agostinho: “Cristo 
diz num e mesmo lugar, numa e mesma sentença: estes irão 
para o suplício eterno e os justos para a vida eterna; se uma e 
outra é eterna, deve na verdade entender-se ou uma e outra diu
turna com fim, ou uma e outra perpétua sem fim; pois que es
tão referidas par a par: dum lado o suplício eterno, doutro a 
vida eterna; porém dizer neste um e mesmo contexto que a 
vida eterna será sem fim, o suplício eterno terá fim, é coisa 
muito absurda. Portanto, porque a vida eterna dos Santos será 
sem fim, também o suplício eterno certamente não terá fim” 
{De Civ. Dei 21, 23).

b) Outras vêzes Nosso Senhor fala do inferno usando ex
pressões que explicam com exatidão o sentido do “eterno” : “Se 
a tua mão te escandalizar, corta-a; melhor te é entrar na vida 
eterna manco, do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para 
o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não 
se apaga. E se teu pé te escandaliza, corta-o; melhor te é en
trar na vida eterna coxo, do que, tendo dois pés, ser lançado 
no inferno, num fogo inextinguível, onde o seu verme não morre 
e o fogo não se apaga. E, se o teu ôlho te escandaliza, lança-o 
fora; melhor te é entrar no reino de Deus de um ôlho, do que, 
tendo dois, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não 
morre, e o fogo não se apaga” (Mc 9, 42-47).

c) Também os Apóstolos entenderam assim a doutrina de 
Jesus e assim a pregaram. Exemplos: 2 Tes 1, 9: Os que não 
obedecem ao Evangelho “serão punidos com a perdição eterna, 
longe da face do Senhor e da glória do seu poder” ; Heb 10, 
26-31: “Se nós pecamos voluntàriamente depois de têrmos re
cebido o conhecimento da verdade, não resta mais vítima pelos 
pecados, mas uma esperança terrível do juízo e o ardor do fogo 
que há de devorar os adversários. . .  E’ coisa horrenda cair 
nas mãos de Deus vivo!”; e para o Apocalipse o inferno é sim
plesmente a “segunda morte” (19, 20; 20, 10-14; 21, 8): “Mas 
pelo que toca aos incrédulos, e aos execráveis, e aos homicidas, 
e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos 
os mentirosos, a sua parte está no tanque ardente de fogo e de 
enxôfre: o que é a segunda morte” (21, 8), “e o fumo de seus 
tormentos se levantará pelos séculos dos séculos, sem que te
nham descanso algum, nem de dia nem de noite” (14, 11),
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“serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos sé
culos” (20, 10).

2) Diante de palavras tão claras, que nos dizem os espi
ritas? Eis o que lemos num livro do espirita Carlos Imbassahy 
(4  Margem do Espiritismo, 2* ed., p. 162): “Se conseguissem 
convencer-nos de que é isso (a saber: que o inferno é sem 
fim) o que a Bíblia afirma, nós a renegaríamos como falsa; 
e se nos provassem que ela é autêntica (isto é: que ela vem 
mesmo de Deus), nós renegaríamos o próprio Deus!” — Aí, 
na verdade, já não há remédio; mas aí acabou também o cris
tão; aí acabou mesmo qualquer religião que ainda mereça se
melhante nome. Isso significa revoltar-se abertamente contra 
Deus. Mas é bem esta a atitude dos espiritas: citam a Bíblia 
quando lhes agrada um certo trecho e quando se lhes prova 
o contrário, com uma evidência que salta aos olhos, êles mui 
simplesmente renegam a Bíblia, mesmo que se prove sua ori
gem divina. E o autor continua em sua rebelião e blasfêmia: 
“E se há um Deus capaz de condenar uma de suas criaturas 
a sofrer eternos horrores por uma falta momentânea (mas en
tenda-se: falta grave, advertida e deliberadamente praticada!), 
cometida seja contra quem fôr, então êsse Deus está muito 
abaixo das solas dos nossos sapatos. Nós nos julgaremos, por 
isso, muito superior a um tal D eu s!...”

Imaginemos Cristo anunciar que os que pecam contra a 
castidade serão “lançados no inferno” (Mt 5, 29), quem der 
escândalo “irá para o inferno, para o fogo inextinguível, onde 
o verme não lhe morre nem o fogo se apaga” (Mc 9, 43-48), 
etc. — e o nosso espirita a berrar: Isso não! Êsse seu Deus 
está muito abaixo das solas dos nossos sapatos; nós nos jul
gamos muito superior ao seu D eus!... E o mesmo espirita re
mata suas invectivas contra Deus Iançando-Lhe em rosto o se
guinte desafio: “Nós escrevemos assim, sem o menor receio de 
ser fulminado, e com menos receio ainda de ir. para o tal in
ferno com penas e ternas!...”

Conclusão'. Apenas isso: o Espiritismo não é Cristianismo; 
o espirita não é cristão: é um orgulhoso revoltado. . .

20) O Pobre Lázaro e o Rico Epulão

Ler Lc 16, 19-31! Refletindo atentamente sôbre estas pala
vras do Divino Mestre, teremos o seguinte:

1) Ambos, tanto Lázaro como o rico gozador, morrem e 
passam logo depois da morte por um julgamento, com sen-
17*
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tença definitiva: Lázaro vai para o céu e o rico epulão para 
o inferno, cada um segundo a vida que cá na terra levou. A 
diferença entre os dois depois da morte é grande: “Medeia 
entre nós e vós um grande abismo, de sorte que ninguém 
pode passar daqui para vós, nem daí para cá, ainda que qui
sesse”. Há, pois, uma separação definitiva entre os dois, entre 
os habitantes do céu e os do inferno, entre os espíritos bons e 
os maus. Não podem comunicar-se, “ainda que quisessem”. Nem 
vemos que é dado lugar ou tempo a nenhum dos dois para “re
nascer ainda e progredir continuamente”, como querem os es
piritas. Os dois morrem, e assim como estavam, ficam. Morrem, 
são julgados e pronto. “A cada um, no dia de sua morte, o 
Senhor retribuirá conforme as suas obras” (Ecli 11, 28); “está 
decretado que o homem morra uma só vez e depois disto é o 
julgamento" (Heb 9, 27). _ „

2) Lázaro “foi levado pelos anjos ao seio de Abraão”. A 
expressão “seio de Abraão” é uma figura usada pelos judeus 
para designar o céu. Portanto existe o céu! E diz Jesus que 
Lázaro é levado “pelos anjos!” Temos, pois, aí duas coisas 
céu e anjos — contestadas pelos espiritas.

3) O rico gozador foi parar no inferno. O texto de Jesus 
está claro. E é bem triste a situação neste lugar: “Sofro gran
des tormentos nestas chamas”, chora o desalmado e pede ape
nas uma gotinha de água — que lhe é negada. “Lembra-te que 
recebeste bens em tua vida, enquanto Lázaro sofria males! é a 
grave admoestação e que deveria fazer tremer a todos os ricos go- 
zadores: “Ai de vós que sois ricos, porque já tendes a vossa con
solação!” (Lc 6, 24)! Nada de reencarnação e de progresso 
contínuo para o rico epulão! Nada de vagabundeios pelos es
paços . . .  Jesus ao menos ensina assim. . .

4) Vemos ainda que os mortos não podem comunicar-se 
com os vivos desta terra, como querem os espiritas. O antigo 
epulão pede, roga, insiste: “Rogo-te, pai, que o mandes à mi
nha casa paterna; tenho cinco irmãos; que os previna para que 
não venham também êles parar neste lugar de tormentos”. Mas 
não é atendido: Nem Lázaro, nem êle mesmo,_o falecido go
zador, podem ir levar mensagens aos cinco irmãos nesta ferra. 
A doutrina não é minha; é de Jesus... E, segundo os espiritas, 
o ex-gozador comunicar-se com seus irmãos teria sido a coisa 
mais fácil e ordinária dêste mundo: era só fazer dançar uma 
mesinha, dar umas pancadas sêcas e pronto: a utilíssima men
sagem aí estaria a salvar e confortar os irmãos. Mas a doutrina
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de Jesus não conhece nada disso. .. E’ que Jesus nada tinha de 
espirita!

5) Vemos até que nem mesmo para trazer mensagens úteis 
podem as almas dos falecidos comunicar-se com os vivos, ao 
menos não sem licença especial e extraordinária de Deus. Pois 
o falecido epulão pediu apenas que Lázaro fosse prevenir os 
cinco irmãos do iminente perigo que os ameaçava, fôsse dizer- 
lhes que não vivessem iludidos, que existe mesmo inferno: “Ro
go-te, pois, que o mandes à minha casa paterna; tenho cinco 
irmãos; que os previna para que não venham também êles parar 
neste lugar de tormentos”. Nada disso: “Êles têm Moisés e os 
profetas; que os ouçam”. Pronto! Nada de evocar mortos. Nada 
de trazer mensagens úteis. Já lhes foi revelado tudo que preci
sam saber. Se não quiserem escutar a “Moisés e os profetas”, 
a culpa será dêles; não têm desculpas!

Eis o que podemos aprender desta bela e terrível pará
bola de Jesus. Vemos que Cristo — ao menos espirita êle não 
é! E, invertendo, podemos dizer que os espiritas e todos aquê- 
les que seguem a doutrina espirita e vão ao Espiritismo — ao 
menos cristãos êles não são ... Para Jesus há julgamento defi
nitivo depois da. morte; há separação absoluta entre os justos 
e os maus; existe céu, onde há anjos; existe inferno, onde há 
tormentos; não há reencarnação; não há progresso contínuo de
pois da morte; não há evocação dos mortos; nem mensagens 
dos falecidos, que são supérfluas, pois que já temos a “Moisés 
e os profetas”. E tudo só nessa única parábola. E para os es
piritas não há nada disso: não há julgamento definitivo depois 
da morte; não há separação absoluta entre os bons e os maus; 
não existe céu, nem anjos; não existe inferno nem tormentos; 
mas há reencarnação; há progresso contínuo depois da morte; 
há evocação dos mortos e mensagens dos falecidos, que são 
necessárias, pois que não temos “Moisés e os profetas”. — Que
reis conhecer exatamente a doutrina espirita? Então invertei os 
ensinamentos de Cristo! Quereis conhecer exatamente a doutrina 
de Cristo? Então invertei os ensinamentos dos espiritas!...

21) O Céu

1) Nós, cristãos, temos uma esperança: a nossa esperança 
é o céu. Sofremos, somos contrariados, tudo parece ir contra a 
nossa vontade e contra o nosso bem-estar — e nos lembramos 
do dito do Apóstolo das gentes: “Pois tenho para mim que os 
padecimentos do tempo presente não se comparam com a glória
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futura, que se há de revelar em nós” (Rom 8, 18). E outra vez: 
“A ligeira tribulação que de presente sofremos nos merece um 
tesouro eterno de glória incomparável” (2 Cor 4, 17). Esta é a 
nossa esperança cristã: a promessa do céu! E’ por isso que nos 
consideramos peregrinos nesta terra: porque sabemos que a nos
sa verdadeira pátria está no* além. “Quando aparecer o Pastor 
supremo — escreve São Pedro — recebereis a imarcescível 
coroa da glória” (1 Ped 5, 4). E São Paulo aos colossenses: 
“Quando aparecer Cristo, nossa vida, aparecereis também vós 
com Êle na glória” (Col 3, 4). “Então — diz Nosso Senhor — 
os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai” (Mt 
13, 43). E “reinarão pelos séculos dos séculos” (Apoc 22, 5). 
— “Muito bem, servo bom e fiel — dirá o Juiz Divino — já 
que fôste fiel no pouco, constituir-te-ei sobre muito: entra no 
gôzo de teu Senhor” (Mt 25, 21). E aos Apóstolos promete 
Cristo, na hora da despedida: “Andais aflitos agora; mas tor
narei a ver-vos e alegrar-se-vos-á o vosso coração, e já ninguém 
vos tirará a vossa alegria” (Jo 16, 22), “pelo que vos dispo
nho o reino, assim como meu Pai mo dispôs a mim, para co
merdes e beberdes à minha mesa, no meu reino, e vos sentar
des em tronos e julgardes as doze tribos de Israel” (Lc 22, 20).

E São João, o vidente de Patmos, teve a ventura de ver a 
felicidade do céu: êle esclarece que os celícolas “já não terão 
fome, nem sêde, já não cairá sôbre êles o sol, nem ardor al
gum” (Apoc 7, 16); e Deus “enxugará dos seus olhos toda a 
lágrima; já não haverá morte, nem luto, nem lamento, nem dor” 
(21, 4); todavia, o mesmo Apóstolo se apressa em acrescentar: 
“Mas não entrará coisa alguma impura, nem idólatra, nem he
rege” (21, 27) e depois volta a descrever o que viu: “Já não 
haverá ali coisa m aldita... já não há noite, não precisam de 
luz de lâmpada nem da luz do sol; porque a sua luz é o Se
nhor” (23, 3-5).

Eis a esperança dos cristãos! Nós cremos na Sagrada Es
critura e por isso cremos firmemente e esperamos cristãmente 
no céu.

Tôdas essas descrições, entretanto, são quase sempre ne
gativas. Pois o que, positivamente, será o céu, repete São Paulo 
com o profeta Isaías, “nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, 
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou 
àqueles que o amam” (1 Cor 2, 9; cf. Is 64, 4). E São João: 
“Ainda não se manifestou o que seremos. Entretanto, sabemos 
que, quando Êle se tornar manifesto, seremos semelhantes a
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Êle; porque o veremos assim como Êle é” (1 Jo 3, 3). Desta 
visão facial de Deus, “assim como Êle é”, a Sagrada Escritura 
fala diversas vêzes. E Jesus, como que definindo o céu, afirma: 
“A vida eterna, porém, é esta: Conhecerem a ti, o único Deus, 
e a Jesus Cristo que enviaste” (Jo 17, 5).

2) Eis a nossa esperança, que nos é dada com o Evange
lho em mão. Se agora folhearmos nas obras do Espiritismo, 
dêsse câncer que vem corroendo a nossa sociedade brasileira, 
veremos que, do mesmo modo como êles ridicularizam as ou
tras verdades da Escritura, assim zombam também da idéia 
cristã do céu. Parece que os espiritas só falam dêsse nosso 
céu entre risadinhas piedosas e gargalhadas zombeteiras. AK 
vê no nosso céu apenas uma “bem-aventurança estúpida e mo
nótona” (I, 437), uma “inútil contemplação perpétua” (VI, 34): 
“uma ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito mui
tas vêzes, uma eterna e fastidiosa inutilidade” (V, 32); “o es
tado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e 
monótona; serja a ventura do egoísta, uma existência intermi- 
nàvelmente inútil” (III, 167), etc.

Um dos nossos espiritas (Alexandre Dias, Contribuições 
para o Espiritismo, Rio 1950, p. 16) apresenta aos seus leito
res o nosso céu como “um lugar onde não se trabalha, não se 
sofre, onde tudo são delícias e só se ouvem músicas sacras e 
.se respira o aroma do incenso por todos os lados. . .  Deus ali 
está sentado num trono de ouro e pedrarias, em meio de uma 
côrte de anjos e serafins, que o embalam com os cânticos de 
louvor, enquanto os multimilhões de espíritos lá existentes se 
conservam de joelhos numa adoração perpétua a êsse rei, que 
vem descansando desde o sétimo dia da criação do m undo...” 
Não custa imaginar as piedosas risadinhas dos fervorosos espi
ritas ao lerem tão irreverentes palavras...

Conclusão: Firmemos mais uma vez a nossa esperança no 
céu. Excitemos em nosso coração o verdadeiro e santo afeto 
da alegria pela glória que nos espera. E renovemos também a 
nossa fé nas palavras e promessas de Cristo. Acendamos em 
nosso coração o facho da fé no céu. Renovando assim interior
mente as nossas disposições, queremos desagravar a Deus Nosso 
Senhor dos injuriosos insultos com que outros ridicularizam sua 
Sagrada Revelação.
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22) A Reencarnação não é Doutrina Cristã

A teoria da pluralidade das existências, ou da reencarna
ção, é o ponto central e básico da Doutrina Espirita codificada 
por Allan Kardec. Esta mesma doutrina é aceita, professada e 
propagada também por outras seitas ocultistas do Brasil: pelos 
umbandistas, pelos teosofistas, pelos esoteristas, pelos rosacru- 
cianos e por outros grupos afins. Todos êles apresentam, ade
mais, esta estranha filosofia como doutrina cristã, isto é, co
mo doutrina proposta e ensinada por Cristo nosso Divino Re
dentor e Mestre. Allan Kardec chega mesmo a proclamar que 
“negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo”.

Já que a teoria da reencarnação é propagada entre nós co
mo doutrina de Cristo, temos o dever de orientar os católicos 
também sôbre êste particular. Focalizaremos, portanto, nesta alo
cução a seguinte questão: Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, 
ensinou Êle a doutrina da reencarnação ou a pluralidade das 
nossas existências terrestres?

Para podermos responder com lucidez, será necessário ex
por as linhas gerais da filosofia reencarnacionista. Segundo êste 
modo de pensar, nossa vida atual, de agora, não seria nossa 
única existência corporal ou terrestre: já teríamos vivido em 
numerosas existências anteriores e ainda teríamos que encar
nar e reencarnar numa indefinida série de sempre novas vidas 
corporais. Esta doutrina está clàssicamente sintetizada no epi
táfio que os espiritas mandaram gravar no túmulo de Allan 
Kardec: “Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre: 
esta é a lei”.

Reduzida aos seus princípios básicos, a filosofia reencar
nacionista pode ser condensada nos seguintes pontos:

1) Pluralidade das existências terrestres: não vivemos ape
nas uma vez, mas muitas ou muitíssimas vêzes em sempre no
vos corpos materiais;

2) progresso continuo para a perfeição: a lei do progresso 
impele irresistivelmente a alma para sempre novas vidas e não 
permite não só nenhum regresso, mas nem mesmo um estacio
namento definitivo a meio caminho e muito menos comporta um 
estado definitivo de condenação sem fim: mais século, menos 
século — garantem-nos os reencarnacionistas — todos chega
rão à perfeição final;

3) conquista da meta final por méritos próprios: em cada 
nova existência a alma avança e progride na proporção de seus
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esforços; todo o mal cometido será reparado com expiações 
pessoais, sofridas pelo próprio espírito em novas e difíceis en
carnações;

4) definitiva independência do corpo: na proporção em que 
avança na incessante conquista para a perfeição final, a alma, 
em suas novas encarnações, assumirá um corpo sempre menos 
material, até chegar ao estado definitivo, em que viverá, para 
sempre, livre do corpo e independente da matéria.

E’ esta, em grandes linhas, a doutrina proposta por AIlan 
Kardec e propagada pelos espiritas como doutrina de Cristo. 
Poderíamos lembrar outros pontos, como por exemplo: evolu- 
cionismo lento e constante do espírito, passando pelo reino mi
neral, vegetal e animal; pluralidade de mundos habitados; etc. 
Mas bastam êstes que são os essenciais e que nenhum reencar- 
nacionista contestará. Pois sem êstes quatro elementos não há 
reencarnação, ao menos não no sentido em que esta filosofia 
e propagada entre nós. Quem proclama a reencarnação, tam
bém afirma necessàriamente a pluralidade das existências ter
restres, sustenta o progresso contínuo para a perfeição, garante 
a conquista da meta final por méritos próprios e defende uma 
vida definitiva independente da matéria. Mas quem nega êstes 
pontos, ou um dêles, quem contesta as vidas sucessivas do ho
mem sobre a terra, a marcha irreprimível e certa para o fim 
supremo, a necessidade de adquirir a perfeição final só por 
esforços pessoais e a definitiva independência da matéria, com 
isso mesmo recusará também a idéia da reencarnação. Por con
seguinte, para sabermos se alguém é ou não reencarnacionista, 
teremos o seguinte critério: basta verificar se aceita ou não 
aquêles quatro pontos. Quando, pois, queremos saber se Cristo 
era ou não reencarnacionista, deveremos investigar se Êle ensi
nou a pluralidade das existências terrestres, o progresso con
tínuo para a perfeição, a conquista da meta final por méritos 
próprios e a vida do espírito definitivamente livre da matéria 
e independente do corpo. Perguntemos, pois, reverentemente:

1) Ensinou Cristo a pluralidade das vidas terrestres? Quem 
conhece, lê e medita habitualmente as sagradas páginas do Evan
gelho, verificará fàcilmente que Jesus, nosso Senhor e Deus, 
quando fala desta nossa atual vida terrestre, costuma atrjbuir- 
lhe um valor decisivo para tôda a existência posterior à morte; 
saberá ainda que Nosso Senhor insiste, e muito, na importância 
culminante da hora da morte, advertindo-nos frequentemente de 
estarmos sempre prontos e preparados para prestarmos conta
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da nossa vida ao Juiz Divino, prometendo aos justos recompensa 
imediata depois do desenlace e contestando abertamente a pos
sibilidade de arrependimento e perdão, passados os umbrais da 
eternidade; verificará ainda que Jesus desconhece quaisquer va- 
gabundeios pelos espaços ou na erraticidade, a fim de “progredir, 
continuamente”. Eis apenas alguns dos mais frisantes exemplos:

a) Em Lucas 16, 19-31 lemos a parábola do pobre Lázaro e 
do rico epulão. Aí se oferece ao Senhor excelente oportunidade 
para dar ensinamentos sôbre a sorte póstuma do homem. Mas 
em tôda a parábola não encontramos nem vestígios das ideias 
kardecistas. Ambos morreram, ambos são julgados, um vai para 
o céu, outro para o inferno. Nada de sempre novas vidas, nada 
de andar pela erraticidade, nada de ininterruptos progressos 
depois da morte, nada de esperar novas vidas terrestres, nem 
mesmo nada de se comunicar com os vivos, como tanto queria 
e pedia o falecido epulão... E’ que Jesus não era nem reen- 
carnacionista, nem espirita.

b) Em Lucas 23, 39-43 contemplamos Jesus pregado e 
suspenso no alto da Cruz, no meio de dois ladrões. Um dêles, 
o do lado direito, confessa-se públicamente, quando repreende 
seu colega com estas palavras: “Nem tu temes a Deus, quando 
sofres o mesmo suplício? Nós, é verdade, sofremos o que é 
justo, porque estamos recebendo a paga merecida de nossas 
obras”. Pois bem, êste mesmo ladrão, depois daquele público 
reconhecimento de seus crimes, contrito e arrependido, dirige-se 
a Jesus com estas palavras: “Senhor, lembra-te de mim, quando 
entrares no teu Reino!” E Jesus responde com a seguinte solene 
e surpreendente promessa: “Em verdade te digo que ainda hoje 
estarás comigo no Paraíso”. Naquele mesmo dia: “Ainda hoje!” 
Fôsse reencarnacionista, Jesus não teria falado assim. Poderia 
ter consolado e animado o ladrão arrependido mais ou menos 
com estas palavras de Allan Kardec: “Fazes bem em arrepen
der-te, pois o arrependimento é o primeiro passo para a rege
neração. Mas não basta. Cada qual deve resgatar-se a si mes
mo. Tu cometeste muitos crimes: tôda falta cometida, todo mal 
realizado é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Já 
não o podes nesta existência: terás que r.eencarnar muitas vê- 
zes, deverás voltar a esta terra, em novo corpo, para expiar e 
resgatar teus crimes” . .. Mas Jesus falou de modo muito dife
rente. O que Cristo disse não entra na filosofia das vidas su
cessivas. E’ que Jesus não era reencarnacionista...
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c) Do mesmo modo poderíamos analisar muitas passagens 
da mensagem cristã. Particularmente lúcido é São Paulo, fiel 
discípulo e zeloso Apóstolo de Cristo, e que nos assegura de 
ter recebido o seu Evangelho diretamente de Deus (cf. Gál 1, 
12). Eis o que escreve aos hebreus: “Está decretado que o ho
mem morra uma só vez, e depois disto é o julgamento" (Heb 
9, 27). Morra uma só vez! Não mais vêzes, não muitas vêzes, 
não um número indefinido de vêzes: uma só vez! E’ a afirma
ção explícita da unicidade da vida terrestre, contra o principio 
reencarnacionista da pluralidade das existências. E’ a condena
ção formal, lúcida e clara da reencarnação. Por isso diz ainda 
a Sagrada Escritura: “A cada um, no dia da sua morte, o Se
nhor retribuirá, conforme as suas obras” (Ecle 11, 28). — Uni
cidade da vida terrestre, julgamento imediatamente depois da 
morte, recompensa ou castigo posterior, sem liberdade de va
guear pela erraticidade, sem promessas de novas vidas terres
tres — eis o que Cristo opõe ao princípio reencarnacionista da 
pluralidade das existências; e eis também o que os reencarnacio- 
nistas não podem admitir na mensagem de Cristo.

2) Ensinou Jesus a lei do progresso irreprimível e univer
sal para a perfeição? Como os reencarnacionistas a imaginam, 
esta lei seria universal, uma fôrça viva da natureza e que ja
mais poderia ser frustrada, de maneira que absolutamente to
dos alcançariam a perfeição. Esta é a razão mais profunda por 
que todos êles negam a existência do inferno. Reencarnação e 
inferno são dois conceitos que se excluem mútuamente: ou acei
tamos a reencarnação e rejeitamos o inferno; ou admitimos o 
inferno e repelimos a reencarnação. Os dois não podem coe
xistir: Quem afirma a eternidade do castigo será por isso mes
mo contra a reencarnação. — Ora, Jesus Cristo não podia usar 
de palavras mais explícitas para ensinar a existência e a eter
nidade do inferno. Quase em cada sermão que fazia, Cristo 
apontava para os tremendos castigos depois da morte, casti
gos que seriam sem fim, eternos. As passagens são excepcio- 
nalmente abundantes e incisivas. Allan Kardec ilude-se cons
cientemente a si mesmo e a todos os seus sequazes quando es
creve na obra O Céu e o Inferno, 16* ed., p. 41, que Cristo 
“limitou-se a falar vagamente dos castigos reservados aos cul
pados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e su
plícios corporais”. Semelhantes palavras só podem ser produto 
da ignorância ou da má fé de seu autor. Sim, Cristo referiu-se 
muitas vêzes, nos seus ensinos, a castigos e suplícios depois
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da morte; sim, Cristo ensinou a existência e a eternidade do 
inferno; e com isso Jesus se opôs, mais uma vez, às fantasias 
das reencarnações.

3) Ensinou Jesus a necessidade de conquistar a perfei
ção final por esforços e méritos pessoais? Nossa resposta é ab
soluta e energicamente negativa. A grande novidade do Evan
gelho, a “boa nova” da mensagem cristã consiste justamente 
nisso: Cristo, o Verbo Eterno, pela sua vida, paixão e morte, 
reconciliou a humanidade com Deus, satisfazendo superabun
dantemente pelos pecados de todos os homens, de todos os 
tempos. E’ o cerne da mensagem cristã. Nossa Redenção por 
Cristo é a medula do Evangelho e da vida neotestamentária. 
Está em tõdas as páginas. E’ a mensagem que os Profetas 
predisseram; é a mensagem que os anjos anunciaram na pri
meira noite de Natal; é a mensagem de João Batista às mar
gens do Jordão; é a mensagem em que o próprio Cristo insis
tiu; é sobretudo a mensagem que os Apóstolos foram levar a 
todos os povos do mundo; é a mensagem mais cara que a Igreja 
nos conservou solicitamente através dos séculos; é a mensagem 
que se tornou como o símbolo do Brasil religioso e cristão: 
Cristo Redentor no alto do Corcovado.

Estamos assim diante de duas soteriologias opostas: a
cristã e a reencarnacionista. Uma defende a hetero-redenção e 
outra a auto-redenção. Ambas se excluem por natureza, sendo 
de todo impossível sua coexistência. E’ por, isso que os reen- 
carnacionistas estão também unânimes em negar a nossa re
denção por Cristo. A filosofia da reencarnação revela-se desta 
maneira como um sistema radicalmente contrário ao próprio 
cerne da mensagem cristã. E por. isso é uma filosofia anticristã, 
pagã. — E mais uma vez devemos concluir: Cristo não era 
reencarnacionista.

4) Ensinou Jesus uma vida definitivamente independente 
do corpo? Coerentes com seus princípios, os reencarnacionistas 
devem negar, como negam de fato, a ressurreição final de to
dos os homens, isto é: que a alma tornará a vivificar o mesmo 
corpo com que viveu nesta única vida terrestre, para, assim 
unida ao corpo glorificado, viver eternamente. Mas também nesta 
questão Jesus falou claro: todos, bons e maus, bem-aventura
dos e condenados, hão de ressuscitar com seus próprios corpos. 
“Virá a hora, em que todos os que jazem nos sepulcros ouvirão 
a voz do Filho de Deus e ressurgirão para a vida os que prati
caram o bem e ressurgirão para a condenação os que praticaram
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o mal” (Jo 5, 28-29). Outra vez Jesus defende a ressurreição 
contra as objeções ridículas dos saduceus (Mt 22, 23-33). Tam
bém os Apóstolos pregaram abertamente e muitas vêzes a res
surreição. Eis por que a Cristandade reza há quase dois mil 
anos no símbolo da fé: “Creio na ressurreição da carne”. — E 
eis, mais uma vez, por que devemos concluir que Cristo, de 
fato, não era reencarnacionista.

Conclusão: Assim podemos, pois, concluir com serenidade: 
Cristo não ensinou a reencarnação. A filosofia da reencarnação 
não é cristã: é anticristã, é uma filosofia pagã, de oposição, 
de sublevação, de rebeldia contra Cristo Jesus, Nosso Senhor 
e Deus. Contra o postulado pagão da pluralidade das existên
cias reafirmaremos nossa fé na doutrina cristã da unicidade 
da vida terrestre; contra o principio reencarnacionista do pro
gresso contínuo depois da morte renovaremos nossa fé na dou
trina cristã da existência e eternidade do inferno; contra a so
berba pretensão kardecista da redenção por esforços próprios e 
pessoais proclamaremos nossa fé cristã na Redenção pela Pai
xão e Morte de Cristo Redentor; contra as fantasias espiritas 
de uma vida definitivamente independente do corpo sustentare
mos a bondade intrínseca da matéria e continuaremos a rezar 
com a Cristandade em pêso: “Creio na ressurreição da carne”.

23) Ainda Cristo e a Reencarnação

Vimos na alocução anterior que Cristo não era reencarna
cionista. Devemos agora considerar as duas mais frequentes ob
jeções dos defensores da palingenesia:

1) João Batista teria sido a reencarnação do profeta Elias? 
— E’ o argumento mais explorado pela propaganda reencarna
cionista. E as crianças espiritas aprendem isso no catecismo 
dêles. A esta objeção podemos responder com as seguintes con
siderações:

a) O que já vimos no sermão anterior acêrca da soterio- 
logia e da escatologia de Jesus garante-nos com certeza que 
Cristo era positivamente contrário à palingenesia ou à plurali
dade das existências. Diremos por isso a priori que esta sim
ples e superficial objeção não destrói o valor probativo das 
doutrinas opostas à reencarnação e que são claríssimas nos 
Evangelhos.

b) Concedemos que, de fato, existe alguma relação entre 
o intrépido João Batista, precursor da primeira vinda de Jesus
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e o corajoso profeta Elias, o anunciado precursor do segundo 
advento de Cristo. Já o anjo que veio anunciar a Zacarias o 
nascimento de João explicou: “Seguirá diante dêle no espí
rito e na virtude de Elias” (Lc 1, 17). Referindo-se a êste 
texto, escreve S. Agostinho que só a “perversidade herética” 
pode ver aí uma afirmação da reencarnação (In Heptateuchen 
IV, 18; PL 31, 725).

c) Sabiam os fariseus e escribas que, segundo a profecia 
de Malaquias (4, 5), a aparição de Cristo seria preparada por 
Elias. Ora, Jesus de Nazaré declarava ser o Messias: como era 
isso possível se Elias ainda não apareceu? Eis a formidável 
objeção que os fariseus levantavam contra a autenticidade da 
missão messiânica de Jesus (cf. Mt 17, 10). Êles confundiam 
de fato as duas aparições efetivas de Cristo: a primeira como 
Redentor e a segunda como Juiz. Malaquias profetizara a vin
da de Elias “antes que venha o dia grande e terrível” do Juízo 
Final, referindo-se, pois, ao segundo advento de Cristo. O pre
cursor da primeira aparição seria João Batista que, consoante as 
citadas palavras do anjo, apareceria “no espírito e na virtude de 
Elias”. Daí dizer Jesus, para refutar a objeção dos fariseus e 
tranquilizar os discípulos: “Se quiserdes compreender, êle mes
mo (João Batista) é Elias que deve vir. Quem tiver ouvidos 
ouça” (Mt 11, 14-15). Portanto, uma afirmação bastante enig
mática. E S. Agostinho explica: “O que Elias era para o se
gundo advento, João era para o primeiro” (In Io Evang. IV, 1; 
-PL 35, 1408). As palavras de Cristo: “Elias já veio” (Mt 17, 
12), têm realmente, no contexto, o sentido de que o enviado de 
Deus, que devia preceder, a primeira vinda do Messias (e que 
os judeus confundiam com Elias), já apareceu. E o evangelista 
acrescenta: “Então compreenderam os Apóstolos que Jesus se 
referia a João Batista” (Mt 17, 13). Comentando esta passagem, 
escreveu São Jerônimo: João é Elias não no sentido de “alguns 
filósofos estúpidos e de certos hereges, que defendem a metem
psicose”, mas no sentido de se apresentar na virtude e nos es
pírito de Elias (“Elias ergo Ioannes dicitur. non secundum stul- 
tos philosophos et quosdam haereticos qui metempsychosim in- 
troducunt: sed quod iuxta aliud testimonium Evangelii venerit 
in spiritu et virtute Eliae, eamdem sancti Spiritus vel gratiam 
habuerit vel mensuram”, In Ev. Matthaei II, 11; PL 26, 74).

d) Outra vez Jesus mesmo se encarrega de dizer que João 
não era Elias, pois João era seu contemporâneo e Elias “há de 
vir” (Mt 11, 14), portanto ainda não veio.
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e) Aliás, conforme a tradição dos judeus, o profeta Elias 
ainda não morreu, não “desencarnou” (no dizer dos espiritas) 
e, por isso, nem mesmo poderia “reencarnar” . . .

f) Note-se também que no monte da transfiguração apare
ceu, ao lado de Jesus, Moisés e Elias; ora, naquele tempo João 
já fôra executado por Herodes, já morrera e, portanto, segundo 
as regras dos espiritas, deveria aparecer João e não Elias...

g) Afinal, o próprio Batista, dir.etamente interrogado por 
uma comissão de judeus se era Elias, respondeu categoricamente: 
“Não o sou” (Jo 1, 21). Com isso êle mesmo, João Batista, 
dirimiu a questão.

2) Mas Jesus disse a Nicodemos: “Se alguém não nascer 
de novo, não pode entrar no reino de Deus” (Jo 3, 3). Êste 
texto é o segundo argumento apresentado pelos reencarnacio- 
nistas para mostrar, que Cristo estaria do lado dêles. Podemos 
encontrar estas palavras nos cabeçalhos de revistas e jornais 
espiritas, como se fôssem a mais insofismável afirmação da 
reencarnação.

No entanto, a coisa não é tão evidente. E primeiramente 
chamamos a atenção para a tradução, que não é de todo exata. 
São João escreveu seu Evangelho em grego. A palavra que in
teressa no caso é o “nascer de novo”. No original grego diz 
simplesmente ánoothen, que quer dizer: nascer do alto. Por 
isso a tradução exata da passagem seria assim: “Quem não 
nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus”. Já se vê 
que assim a dificuldade desapareceu. Pois aí não há mais ves
tígio de “reencarnação”. E se lermos o texto inteiro, em seu 
contexto, veremos que o próprio Nicodemos não o entendera 
bem e êle pediu maiores esclarecimentos. E então Jesus ex
plicou seu pensamento: “Em verdade, em verdade te digo:
quem não nascer do alto (outra vez: ánoothen), por meio da 
água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que 
nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito”. 
Jesus insiste pois: é preciso nascer do alto, sim, mas “por meio 
da água e do espírito”. E isso, evidentissimamente, não é reen
carnação. Também em outros lugares a Sagrada Escritura fala 
desta necessidade de “nova” vida, da regeneração espiritual: 
“Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti- 
vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na san
tidade verdadeira” (Ef 4, 23-24); “despojando-vos do homem 
velho com tôdas as suas obras e revestindo-vos do novo, aquêle 
que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele
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que o criou” (Col 3, 9-10); “se não vos converterdes e não 
vos fizerdes como crianças, não haveis de entrar no reino dos 
céus” (Mt 18, 3). Por isso o Sacramento do Batismo, instituí
do por. Cristo (cf. Mt 28, 19; Mc 16, 16), mas negado pelos 
reencarnacionistas, foi sempre chamado de “sacramento da re
generação”.

Conclusão: O apóstolo São Paulo a Tito (3, 3-6) nos dá 
um eco fiel das palavras de Cristo a Nicodemos e da verdadeira 
doutrina cristã: “Pois também nós dantes fomos néscios, deso
bedientes, extraviados, escravos de tôda sorte de concupiscên
cias e prazer.es, vivendo na maldade e na inveja, dignos de 
ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas apareceu então a be
nignidade e o amor humanitário de Deus, nosso Salvador. Não 
movido pelas obras justas que houvéssemos feito nós, [reen- 
carnando], mas pela sua misericórdia, Êle nos salvou mediante 
o batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que 
£le abundantemente derramou sôbre n ó s . . .” (cf. ainda Gál 3, 
27; 1 Cor 6, 11). Por isso para São João, quem foi batizado é 
“nascido de Deus”. E isso é ánoothen, “nascer do alto”, ou, se 
quiserem, “nascer de novo”. Mas não é, nem de longe, a reen- 
carnação dos espiritas.

24) A Lei do Karma

Espiritas, umbandistas, esoteristas, teósofos, rosacrucianos e 
outros adeptos das seitas reencarnacionistas ou “espiritualistas” 
falam muito da “lei do Karma”. Segundo esta lei nossos sofri
mentos atuais seriam simplesmente efeitos de causas ou crimes 
cometidos em vidas anteriores. Aplicam a lei da causalidade 
física ao mundo moral. Dizem que na nossa encarnação a alma 
colhe o que semeou na vida anterior. Cada ação do espírito en
carnado seria como que uma causa que teria inevitàvelmente seu 
efeito. A isto deram o nome de “Karma”. O Karma é, pois, a 
lei sem exceção, que rege o universo inteiro, desde o átomo in
visível e imponderável até os astros; e esta lei consiste^em que 
tôda causa produz seu efeito, uma vez posta a causa . A lei 
do Karma seria, segundo êles, “cega, automática e não inteli
gente”, exatamente como as leis físicas. O que se faz está feito 
e terá inevitàvelmente suas consequências, sem possibilidade de 
perdão, nem de redenção, nem de indulgência.

Nós cristãos, entretanto, não podemos concordar com esta 
lei. Pois:
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1) A lei do Karma leva a absurdos. E’ um fato universal, 
em que os próprios reencarnacionistas insistem, que não há pes
soa sem seus sofrimentos e dores, sem aflições e contrarieda
des; quase todos somos vítimas de ingratidão, de injustiças e 
calúnias, etc. Deveriam, pois, os defensores do Karma sustentar, 
que todos, absolutamente todos, fomos, em vidas anteriores, ho
mens ingratos e traidores, injustos e ladrões, criminosos e ti
ranos, porquanto tôdas estas calamidades que agora sofremos 
seriam apenas reações exata e matemàticamente equivalentes à 
conduta da nossa vida anterior. O absurdo será mais evidente 
ainda se considerarmos a vida de Cristo, de Maria Santíssima, 
dos Apóstolos, dos grandes Mártires e dos Santos em geral que, 
todos êles, à imitação de Cristo, sofreram em grau heroico. De 
acordo com as inevitáveis leis do Karma, teríamos que Cristo, 
o Rei dos Mártires, e Maria, a Rainha das Dores, devem ter 
sido dos maiores criminosos em vidas anteriores de que há me
mória . .. Absurdos inadmissíveis.

2) A lei do Karma é injusta. Ela nos faz sofrer, por culpas 
de que não temos a menor idéia. Castigos de que crimes? Por 
que motivo somos tão duramente punidos? Qual o pecado que 
devemos expiar? E ficamos a sofrer castigos e mais castigos, 
em longas e intermináveis séries de reencarnações, sem ao me
nos saber por quê. Tirania sem nome. . .  A elementar, justiça 
humana exige que o réu castigado saiba por que é punido. O 
bom-senso se revolta contra um castigo que nos é infligido sem 
têrmos a menor idéia de alguma culpa cometida. Nem mesmo 
os sêres irracionais são punidos assim, porque também nêles 
se procura associar quanto possível o castigo ao êrro cometido.

3) A lei do Karma é fatalista. Uma vez praticada a ação, 
não há mais remédio. E’ esperar ,a reação do efeito inevitável. 
E’ impossível fugir. Não haverá nem arrependimento, nem es
forço que possa contornar o feito. E’ fatal.

4) A lei do Karma nega a bondade e a misericórdia de Deus. 
A fundadora da Teosofia, Sra. Blavatsky, é consequente quando 
escreve em sua Introdução à Teosofia o seguinte: “Nós não 
cremos nem num sacrifício propiciatório, nem na possibilidade 
do perdão do mais insignificante pecado, por meio de qualquer 
D eus... Nós cremos numa justiça rigorosa, imparcial... que 
não pode sentir nem ir.a, nem compaixão, mas que age com 
equidade absoluta, deixando que cada coisa, grande ou pequena, 
produza suas consequências inevitáveis”. Allan Kardec endossa 
idéias semelhantes, razão por que os espiritas negam a doutrina
Ação Pastoral — 18

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


274 II. Instruções Pastorais

cristã da redenção e a possibilidade do perdão das culpas sem 
que lhe preceda expiação rigorosamente própria.

5) A lei do Karma nega a liberdade do homem. No sistema 
kármico a liberdade é apenas aparente. Na realidade o homem é 
impelido pela fôrça cega e inexorável do Karma ou Destino, 
palavra que não existe no vocabulário cristão.

— Devemos, no entanto, assinalar que a lei do Karma con
tém um grão de verdade. Pois é sem dúvida certo que a vir
tude deve ser. premiada e o pecado deve ser castigado. E’ uma 
exigência fundamental da justiça. Entretanto, não se pode dizer 
que todo e qualquer ato do homem será premiado ou castigado. 
Devemos manter clara a distinção entre os atos moralmente im
putáveis e responsáveis, praticados consciente e livremente e os 
atos pelos quais não podemos, de maneira nenhuma, ser res
ponsabilizados. Seria injustiça clamorosa castigar um cidadão 
por uma ação involuntária e inevitável. Qualquer criança do pri
meiro Catecismo conhece perfeitamente as três condições essen
ciais para um pecado mortal: matéria grave, plena advertência 
do entendimento e consentimento livre da vontade. Não se pode 
falar em pecado, onde falta o consentimento livre da vontade. 
O cristão reconhece que Deus é e deve ser justo, tanto para pre
miar a virtude como para castigar o pecado. Mas o Deus infi
nitamente santo e justo é também infinitamente misericordioso 
e Iongânime. Pode-se dizer que, enquanto o homem vive neste 
transitório estado de provação terrestre, êle é primàriamente ob
jeto da misericórdia e longanimidade divinas: Deus está sem
pre pronto a intervir com sua misericórdia, a perdoar todos e 
quaisquer pecados, por mais numerosos e graves que tenham 
sido, sob a única condição de que o pecador peça o perdão di
vino com sincero arrependimento e leal propósito de emenda. 
Por isso o Divino Mestre nos ensinou a rezar: “Pai Nosso, 
perdoai-nos as nossas dividas”. Por isso deu Cristo aos Após
tolos e aos seus sucessores o poder de perdoar os pecados em 
nome de Deus: “A quem vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão 
perdoados; a quem vós os retiverdes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 
20, 23). Sustentar, com os defensores da lei do Karma, que 
Deus não perdoa nem pode perdoar os pecados, é das mais 
graves injúrias que se podem proferir contra a infinita miseri
córdia e bondade de Deus. Quantas vêzes surpreendemos Cristo 
no Evangelho a perdoar e a dizer: “Teus pecados te são per
doados; vai e não peques mais”. A pecadora de Mágdala, a 
pobre adúltera, o ladrão do lado direito na cruz, etc., são exem-
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pios que de modo eloquentíssimo desmentem as descabidas fan
tasmagorias dos reencarnacionistas. A mentalidade kármica está 
infinitamente distante da verdadeira mensagem de Cristo. Que
rem justiça, mas escandalizam-se com a misericórdia. Referin
do-se à doutrina cristã da redenção dos homens pela sagrada 
paixão e morte de Cristo, escrevem assim: “A nós, espiritas, 
nos estarrece de que a divindade tenha podido encarnar e mor
rer para resgatar uma humanidade tão pouco digna de tamanho 
benefício. Não compreendemos uma tamanha solicitude para com 
os habitantes de uma esfera das menos importantes do universo”.

Mas, de outro lado, Deus é também infinitamente justo. 
Passado o tempo da misericórdia e longanimidade divina, logo 
depois da morte, o homem deve comparecer, perante o tribunal 
da justiça divina. Medite-se na parábola do pobre Lázaro e do 
rico epulão. “Está decretado que o homem morra uma só vez e 
depois disso vem o julgamento” (Heb 9, 27). Já então Deus é 
o Santo e Justo: premia a virtude e castiga o vício. “A cada um de 
nós, no dia de sua morte, o Senhor retribuirá conforme as suas 
obras” (Ecle 11, 28). O pecador, que, durante o tempo da vida 
terrestre, zombou da misericórdia de Deus, então já não terá 
desculpas: será objeto da infinita justiça e santidade. “Apar
tai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno!”, lhes dirá o pró
prio Jesus (cf. Mt 25, 41). Cristo é claro, muito luminoso a 
êste respeito. Então Deus lhes dirá: “Mas visto que eu vos cha
mei, e vós não quisestes ouvir-me; visto que estendi a mão, e não 
houve quem olhasse para mim; visto que desprezastes todos os 
meus conselhos, e não fizestes caso das minhas repreensões, 
também eu me rirei de vossa ruína e zombarei de vós, quando 
suceder o que temíeis. Quando vos assaltar a calamidade repen
tina e colhêr a morte como um temporal; quando vier sôbre 
vós a tribulação e a angústia, então me invocarão (os ímpios) 
e eu não os ouvirei; levantar-se-ão de madrugada, e não me 
encontrarão; porque êles aborreceram as minhas instruções e não 
abraçaram o temor de Deus, nem se submeteram ao meu Con
selho e desprezaram tôdas as minhas repreensões. Comerão, 
pois, os frutos do seu mau proceder e fartar-se-ão dos seus 
conselhos...” (Prov 1, 24 ss).

25) O Sentido Cristão do Sofrimento

Outro importante argumento que os reencarnacionistas apre
sentam em favor de suas teorias se baseia sôbre o fato do so
frimento. Por que sofremos? Pensam êles que o sofrimento 
18*
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tem apenas uma única explicação: sofremos porque pecamos; o 
sofrimento seria castigo. E porque já nascemos sofrendo, con
cluem que já cometemos pecados antes de nascer, isto é, nalgu
ma encarnação anterior. Eis por que precisamos falar agora sôbre 
o sentido cristão do sofrimento, da contrariedade, da cruz.

—■ Todos sentimos em nós uma insaciável ânsia feia feli
cidade e alegria. A nossa própria natureza humana nos diz cons
tantemente que fomos criados para a felicidade e não para a 
dor e o sofrimento. E no entanto, sofremos: Esta é a grande 
tragédia de nossa vida: que nós, criados para a alegria, deve
mos enfrentar-nos, dia por dia, com a dor e o sofrimento. Daí 
surge um conflito. Daí podem também brotar revoltas contra 
o próprio Criador. Não são poucos os que levantam, ameaçado
res, seus punhos contra o alto, em sinal de protesto, contra 
.Deus que os criou.

Mas êstes estão longe de compreender a mensagem cristã. 
Não sabem, na verdade, o que é o Cristianismo. Nem entende
ram o convite de Cristo: “Quem quiser, ser meu discípulo re
nuncie a si mesmo, carregue a sua cruz, dia por dia, e siga-me” 
(Lc 9, 23); “quem não carregar a sua cruz e me seguir não 
pode ser meu discipulo” (Lc 14, 27); “não pode nenhum de 
vós ser meu discipulo, se não renunciar a tudo quanto possui” 
(Lc 14, 23); “quem não tomar a sua cruz e me seguir não é 
digno de mim” (Mt 10, 38); etc.

Vivem profundamente equivocados aquêles que se revoltam 
contra a dor.

O primeiro equívoco dêles é pensar que esta terra deva ser 
um paraíso. E não é. Nem Deus quer assim. Fomos criados para 
a felicidade, sim, sem dúvida; mas para uma felicidade eterna, 
sem fim. Fomos criados para o céu! A vida terrestre é passageira, 
é uma peregrinação apenas. Pensar que a terra deva ser um 
paraíso é uma ilusão pagã. Segundo a vontade de Deus, von
tade que consta de abundantes textos da Sagrada Escritura, a 
vida humana sôbre a terra é e deve ser uma vida de provação. 
E não haveria provação se não houvesse contrariedade. Deus 
poderia ter-nos criado e colocado imediatamente no céu. Mas 
não quis dar-nos o céu inteiramente de gr.aça. Quis que ao menos 
de algum modo o merecêssemos, que nos mostrássemos dignos da 
eterna felicidade. “Não acumuleis para vós tesouros na terra, 
onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões pene
tram e os roubam. Acumulai para vós tesouros no céu, onde 
nem a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões não
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penetram nem os roubam” (Mt 6, 19). São Paulo recorda aos 
Corindos que “a leve aflição do momento presente nos prepara, 
acima de tôda medida, um pêso eterno de glórja, desde que nosso 
olhar se volte, não para as coisas visíveis, mas para as coisas 
invisíveis” (2 Cor 4, 17).

O segundo equívoco daqueles que se revoltam contra a 
dor está em pensar que são sem pecados e por isso não mere
cem castigos. “Quem disser que está sem pecado é um menti
roso” (1 Jo 1, 10). Somos todos pecadores. E’ a revolta contra 
Deus, é o abuso contra a natureza, é a entrega aos pecados que 
provoca o justo castigo divino.

O terceiro equívoco daqueles que se revoltam contra a dor 
está em pensar que a dor deve ser sempre pena de pecado. Pode 
ser e muitas vêzes é castigo de fato. Mas outras vêzes é apenas 
provação. Deus quer provar a sinceridade de nossa virtude. E’ 
fácil ser virtuoso quando tudo corre à vontade. Mas pode ser 
uma virtude ilusória. Por isso deve passar pelo cadinho da 
provação. “A virtude se aperfeiçoa na fraqueza”, respondeu Deus 
ao Apóstolo das Gentes, quando êste lhe pediu afastasse as 
tentações que o atormentavam. Isso, aliás, é essencial à nossa 
condição de peregrinos. O arcanjo São Rafael revela ao velho 
Tobias a verdadeira razão dos seus sofrimentos, quando lhe es
clarece: “Porque tu eras agradável a Deus, por. isso foi neces
sário que a tentação te provasse” (Tob 12, 13).

O quarto equivoco daqueles que se revoltam contra a dor 
está em pensar que a dor é inútil, que não é recompensada por 
Deus. E’, pelo contrário, a dor. a mais rica mina para a glória 
eterna. “Os padecimentos do tempo presente não se comparam 
com a glória futura, que se há de revelar em nós” (Rom 8, 
18). O próprio Cristo explicou aos dois discípulos de Emaús 
o sentido mais profundo de todos os padecimentos pelos quais 
passara: “Não era necessário que o Cristo padecesse aquilo 
para assim entrar em sua glória?” (Lc 24, 26).
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Apêndices
Neste apêndice apresentamos algumas indicações práticas 

para os Rev. Vigários e Curas de almas. Tôdas estas indicações 
têm em vista espiritas que, batizados na Igreja Católica (ou 
convertidos para o catolicismo), se tornaram hereges professando 
o Espiritismo (embora sejam aplicáveis também a outros he
reges). O espirita “batizado” no Espiritismo é pagão (infidelis): 
deve fazer catecumenato e depois receber o batismo cristão.

1) Modo de Proceder com um Espirita Oculto

_ a) Fazer um requerimento a0 próprio Ordinário do lugar 
(não ao Vigário Geral nem à Cúria), ou à S. Penitenciária, 
(Palazzo del S. Officio, Roma — Itália):

Exmo. e Revmo. Sr. (Eminência Reverendíssima).

,.,, (Deixem-se algumas linhas em branco para o despacho a menos que se 
tolha impressa da Curia com espaço reservado para despacho). use

Semprônio (nome fictício), batizado e educado na Igreja Católica 
caiu na heresia do Espiritismo (kardecista, umbandista) frequentando 
sessões, etc. Arrependido e disposto para voltar ao seio da Igreja Ca
tólica veio apresentar-se a mim, abaixo-assinado, a fim de receber a 
absolvição da censura e demais penas eclesiásticas em que incorreu, 
pronto a aceitar as penitências e injunções que V. Excia. Revma. julgar 
convenientes. (Como o penitente parecesse disposto, foi absolvido por 
mim nos têrmos do cân. 2254, § 1).

O abaixo-assinado Vigário (Capelão, Sacerdote) vem reverente
mente solicitar a V. Excia. Revma. as faculdades necessárias bem como 
as instruções oportunas.

E. R. M.
Lugar e data.

Assinatura.

b) Obtida a faculdade, o Confessor deve proceder como o 
próprio Ordinário, isto é: deve receber a abjuração (cf. a fór
mula abaixo para o espirita público); deve impor as exigên
cias de direito, a saber: da lei divina, natural e eclesiástica, 
como reparação do escândalo dado, dos prejuízos injustamente 
causados, garantias de emenda, aceitação de penitência. Para a
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absolvição da censura na confissão basta a forma comum: “Do- 
minus noster Iesus Christus te absolvat... ” prescrita para a ad
ministração do sacramento da penitência. Mas convenientemente 
se emprega a forma que segue (pro foro interno extrasacramen- 
tali).

Para a absolvição in foro interno extrasacramentali (se fôr 
o caso) pode servir esta forma: Dominus noster Iesus Chris
tus te absolvat: et ego auctoritate Ipsius, et (sanctissimi Domini 
nostri Papae N .N .) reverendissimi Episcopi N. mihi concessa, 
absolvo te a vinculo excommunucationis, in quam incurristi prop- 
ter haeresim; et restituo te communioni et unitati fidelium, et 
sanctis Sacramentis Ecclesiae, in nomine Patris et Filii f  et Spi- 
ritus Sancti. Amen. — Convém fazer constar isto em documento 
a ser guardado no arquivo secreto.

Fórmula da abjuração: Cf. em baixo para “espirita públi
co”, omitindo-se, naturalmente, a assinatura do nome in foro 
sacramentali.

Para pessoas menos instruídas (em religião) pode ser usa
da uma fórmula mais simples, p. ex., esta:

“Juro sôbre os Santos Evangelhos de acreditar firmemente tudo 
quanto Deus revelou e a Santa Madre Igreja Católica, Apostólica, Ro
mana propõe a crer. Creio em um só Deus verdadeiro em três Pessoas 
Pai, Filho e Espírito Santo que se manifestou no Antigo e Novo Tes
tamento. Creio em Jesus Cristo, segunda Pessoa da Santíssima Trin
dade, Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, se fêz verdadeiro Homem 
no seio puríssimo da Virgem Maria, padeceu e morreu para nos salvar. 
Creio que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica e instituiu os sete Sacra
mentos, que nos conferem os frutos da Redenção. Creio que vivemos uma 
só vez sôbre a terra e que imediatamente depois da morte a alma 
será julgada por Deus, recebendo os bons logo, ou depois do Purgatório, 
o prémio no Céu e os maus, o castigo sem fim no inferno; e que no 
juízo final todos hão de ressuscitar com seus próprios corpos. Condeno,- 
por isso, e rejeito o Espiritismo, suas doutrinas heréticas e práticas 
supersticiosas, particularmente a reencarnação e a evocação dos mortos, 
condenadas por Deus e pela Igreja. — Assim ̂ me ajudem Deus e estes 
Santos Evangelhos que toco com minhas mãos”.

Em lugar do livro dos Evangelhos pode servir a Bíblia 
ou uma parte dela, o Breviário, o Missal (dominical), o Ritual.

c) Embora não se atenda à excomunhão no fôro externo, 
aqui no Brasil, particularmente frente ao Espiritismo devido a 
uma espécie de tolerância mórbida generalizada, não raras vê- 
zes será útil senão necessário, por motivos pastorais, de fazer, 
a abjuração perante testemunhas, sempre — está claro sob 
a condição de que não se atinja o sigilo sacramental. Nestes
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casos convém lavrar uma declaração a ser guardada no ar
quivo, tanto para realçar a importância do ato como também 
para evitar possíveis questões no futuro. Não se diga que tal 
modo de proceder é vexatório, pois absolutamente não é ver
gonhoso professar a verdadeira fé. Não é necessário cerimonial 
solene como no seguinte.

2) Modo de Proceder com um Espirita Público, Notòriamente 
Adepto ou Inscrito

a) Requerimento ao Ordinário do lugar pessoalmente:

Exmo. e Revmo. Sr.

(Oito ou dez linhas em branco para despacho a menos que se use fôlha im
pressa da Cúria com espaço reservado para despacho).

Paulo Andrade, natural de . . . ,  morador atualmente da Freguesia N., 
filho (legítimo) de Antônio Andrade e de Clara Andrade, solteiro (ca
sado com . . . ) ,  de . . .  anos de idade, padeiro (funcionário público, en
genheiro, médico, doméstico, médium espirita, chefe de terreiro) de 
profissão, vem com todo o respeito à presença de V. Excia. Revma. 
dizer que pertenceu, até à presente data, à seita espirita (kardecista, 
umbandista, etc.) desde há . . .  anos, tendo sido batizado na Igreja Ca
tólica, mas que agora, arrependido profundamente de seu grave êrro 
em abandonar a Fé Católica, fora da qual não há salvação, do que está 
firmemente convencido, deseja ardentemente ser readmitido no seio da 
Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, e, assim, abjurar todos os 
erros nos quais, como espirita, até agora viveu.

Visto porém não o poder fazer sem a devida licença de V. Excia. 
Revma., vem por isso:

Pedir a V. Excia. se digne cometer os seus poderes ao R. P. N.N.  
para que êste possa receber-lhe a abjuração da heresia espirita, bem 
como a profissão de Fé Católica, na Matriz (Igreja, Capela, etc.) desta 
cidade e também para o absolver das censuras em que incorreu.

E. R. M.
Freguesia de N. . . . ,  aos . . .  de ..................  de 196. . .

ass. Paulo Andrade.

O Sacerdote (Vigário, Capelão), por sua vez, dará a S. 
Excia. Revma., por escrito, minuciosas informações sôbre os in
quéritos feitos a respeito da validade do batismo, sôbre o grau 
de instrução religiosa da pessoa, sôbre a sinceridade da con
versão e outras coisas, segundo julgar oportuno, ou fôr deter
minado pela autoridade diocesana.

b) Obtida a faculdade de absolver da heresia pública, con
vidar-se-ão os padrinhos ou testemunhas a comparecerem na
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Igreja, onde dever.á haver um crucifixo e duas velas acesas no 
altar, uma cadeira, o missal ou o livro dos Santos Evangelhos 
e o mais que fôr requerido. Quando houver lugar a reconcilia
ção de muitos hereges (p. ex., uma família) ou de pessoa cons
pícua, se poderá fazer a cerimónia com mais solenidade, acen
dendo-se maior número de velas, e convocando-se os fiéis para 
assistirem, por meio de avisos públicos, e repique de sinos; mas 
em caso algum se deve omitir a presença de duas testemunhas. 
Feito isto observar-se-á o seguinte

CERIMONIAL

O Sacerdote delegado, revestido de sobrepeliz e estola ròxa, 
senta-se no meio, defronte do altar (ou do lado da Epístola, 
se o Santíssimo Sacramento estiver, no sacrário), cobre-se com 
o barrete e manda ler, pelo acólito, ou por. um dos assistentes, a 
petição dirigida ao Ordinário e a autorização por êste concedida.

Após, o convertido se ajoelha diante do sacerdote e, to
cando com a mão direita o livro dos Santos Evangelhos, reci
tará, com voz clara, a fórmula da profissão de fé em português, 
ou em outra qualquer língua que o convertido e o delegado com
preendam, ou mesmo na língua do convertido; devendo, porém, 
neste caso, algum católico servir de intérprete. Se o convertido 
não souber ler, fá-lo-á o delegado ou o intérprete, pausadamente, 
para que o convertido o possa seguir, repetindo, com voz dis
tinta, a F ó r m u l a  para a abjuração do Espiritismo e pro
fissão de fé:

Eu, N. N., natural de. . . ,  com. . .  anos de idade, de joelhos diante 
de vós, Exmo. e Revmo. Sr. Bispo (ou Revmo. Sr. Delegado especial), 
e tocando com minha mão os Santos Evangelhos, professo aceitar fir
memente e crer que ninguém poderá alcançar a salvação eterna, sem 
que com tôda a sinceridade creia e aceite tudo o que crê e ensina a 
Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, contra a qual Igreja 
de Cristo pêsa-me do íntimo da alma haver gravemente errado, por
que aderi aos erros do espiritismo e os professei. Agora, porém, pela 
graça de Deus, de todo o coração, contrito e arrependido renuncio ao 
mencionado espiritismo herético e sinceramente o abjuro. Creio em um 
só Deus verdadeiro, distinto do mundo e subsistente em Três Pessoas: 
Pai, Filho e Espírito Santo, Criador do universo e de quanto nêle existe; 
e que com sua paternal Providência conserva e governa todos os sêres 
materiais e espirituais. Creio que Deus se manifestou aos homens no 
Antigo e Novo Testamento e afirmo públicamente a minha fé em tudo 
que Deus nos revelou. Creio que Jesus Cristo, Segunda Pessoa da San
tíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, se fêz ver
dadeiro Homem, com corpo e alma, no seio puríssimo da Virgem Maria; 
e que padeceu e morreu para nos salvar. Creio que Jesus Cristo fundou 
a Igreja Católica e instituiu os sete Sacramentos, sinais eficazes da
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graça divina, que nos conferem os frutos da Redenção. Creio que vi
vemos uma só vez sôbre a terra e que imediatamente depois da morte 
a alma será julgada por Deus, recebendo os bons, logo ou depois do 
Purgatório, o prémio no Céu e os maus, o castigo sem fim no Inferno; 
e que no juízo final todos hão de ressuscitar com seus próprios cor
pos. Condeno, por isso, e rejeito o Espiritismo, suas doutrinas heré
ticas e suas práticas supersticiosas, particularmente a reencarnação e 
a evocação dos mortos, muitas vêzes condenada por Deus e pela Igreja 
e seu Pontífice Romano, Chefe e Pastor Supremo de todos os fiéis, 
constituído por Cristo Nosso Senhor para reger, apascentar e governar 
a Igreja universal, ao qual, por isso, como o mestre infalível todos 
devem obedecer. Assim me ajudem Deus e êstes Santos Evangelhos, 
que toco com minhas próprias mãos. — Com o meu próprio punho 
subscrevo esta profissão de fé católica, que ora faço. Ass. N. N.”.

Testemunhas: ......................

Concluído isto, o sacerdote que recebeu a abjuração, subs
creverá a fórmula com os seguintes dizeres:

Aos . . .  dias do mês de ..............  de mil novecentos e . . . . ,  por
delegação especial de E. Excia. Revma., o Sr. Bispo Diocesano, recebi
a abjuração e profissão de fé do Sr..............  na forma costumada da
Igreja, como acima ficou declarado.

Ita est.
N.N. ,  Sacerdote delegado.

Depois de haver o neoconvertido recitado a fórmula supra 
de abjuração e profissão de fé, deverá o Sacerdote excitá-lo, 
por palavras piedosas e breves, a um ato de contrição interior, 
e absolvê-lo na forma prescrita, do modo seguinte:

Conservando-se o neoconvertido de joelhos, o sacerdote 
assentado dirá o SI 50. Miserere mei, Deus, ou o SI 129. De 
profundis. Terminado o Salmo, o Sacerdote descobre-se e, de 
pé, dirá:

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Pater noster (Secreto).
J. Et ne nos inducas in tentationem. I?. Sed libera nos a maio.
J. Salvum fac servum tuum (ancillam tuam). I?. Deus meus speran- 

tem in te.
J. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat.
J. Dominus vobiscum. If. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe 

deprecationem nostram, ut hunc famulum tuum (hanc famulam tuam) 
quem (quam) excommunicationis catena constringit, miseratio tuae pie- 
tatis clementer absolvat. Per Dominum nostrum lesum Christum, etc. 
I?. Amen.
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Depois o sacerdote assenta-se, cobre-se, e voltado para o 
convertido, que deverá conservar-se de joelhos, absolve-o da 
heresia dizendo:

Auctoritate Apostólica, qua fungor in hac parte, absolvo te a vin
culo excommunicationis quam incurristi, et restituo te sacrosanctis Eccle- 
siae sacramentis, communioni et unitati fidelium, in nomine Patris et 
Filii f  et Spiritus Sancti. íf. Amen.

Dará, depois, o sacerdote ao neoconvertido alguma peni
tência salutar, v .g ., algumas orações, visitar uma igreja, dar 
esmola a um pobre, ou coisa semelhante.

Segue-se a confissão sacramental (com qualquer sacerdote 
aprovado). Segundo o Concílio Plenário, p. (95), seria muito 
para desejar que os convertidos, assim reconciliados com a 
Igreja, assistissem devotamente, logo em seguida, ao Santo Sa
crifício da Missa, e nêle recebessem a sagrada comunhão.

3) Modo de Proceder em Caso Urgente ou Perigo de Morte

a) U r g ê n c i a  não se deve admitir fàcilmente. Quando 
de fato existe, é preciso atender à intenção do espirita. Nunca 
se poderá prescindir da abjuração e da reparação do escândalo 
(frequentar, os sacramentos, abandonar totalmente as práticas 
espiritas). Nos têrmos do cân. 2254, § 1, qualquer confessor 
pode absolver da censura in foro sacramentali. E’ preciso ad
vertir o penitente que deve ser feito o recurso ao Ordinário do 
lugar ou à S. Penitenciaria. Em geral o confessor oferecerá, 
para isso, os seus préstimos. O mesmo vale, quando é duro ao 
penitente ficar por. mais tempo no estado de pecado.

b) Em p e r i g o  de mo r t e :  Não há restrição de juris
dição, não há obrigação de recorrer passado o perigo de morte 
(a não ser que se trate de excomunhão por sentença declara- 
tória, caso que atualmente no Brasil não se dá). Não se pode 
prescindir da abjuração e da reparação do escândalo, enquanto 
esta ainda fôr possível.

Conforme as circunstâncias podem-se dar os seguintes casos:
1) O moribundo pediu um padre, mas já se acha sem sen

tidos: O doente é absolvido e ungido; deve ser. advertida a fa
mília (amigos, assistentes), se fôr(em) espírita(s), (protestan
te, herética), de abster-se de tôdas as práticas espiritas ou 
não-católicas, durante a doença ou por ocasião do entêrro. Com 
tôda a razão se lembrará o respeito devido ao doente que ma
nifestou sua última vontade. Se fôr o caso, seja avisado o pá-
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roco ou sacerdote competente. Convém deixar uma declaração 
escrita para o(s) ministro(s) espírita(s) ou herético(s).

2) O moribundo (pediu ou admite o padre e) entende, mas 
não faia mais: O sacerdote pronuncia uma breve fórmula de 
renúncia ao Espiritismo e de profissão de fé católica (em voz 
baixa, bem articulada, compassada, pois a experiência mostrou 
que assim os moribundos entendem melhor) solicitando um si
nal de consentimento.

Exemplo: Renuncio de coração ao Espiritismo. Creio em Deus Pai, 
Filho, Espírito Santo. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e ver
dadeiro Homem, morreu por mim na cruz. Creio tudo que a Santa 
Igreja Católica ensina a crer. Creio na ressurreição da carne. Creio 
qué Deus recompensa os bons no céu e castiga os maus no inferno 
para sempre. Condeno a reencarnação. etc.

Tanto a abjuração do Espiritismo (heresia) como a pro
fissão de fé podem ser solicitadas por perguntas, às quais o 
doente responde (por sinais).

3) O moribundo está em condições de falar: O sacerdote 
fá-lo repetir (ou ler) uma das fórmulas abaixo discriminadas.

a) Eu, N.N. ,  declaro perante Deus Pai, Deus Filho e Deus Espirito
Santo crer tudo quanto ensina a Igreja Católica, Apostólica, Romana, 
fundada por Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, que
padeceu e morreu na cruz para nos salvar. Creio que vivemos uma só
vez na terra e que somos julgados logo depois da morte recebendo 
os bons o prémio no céu e os maus o castigo no inferno para sempre. 
Condeno e rejeito o Espiritismo e suas doutrinas heréticas, particular
mente a reencarnação. Nesta fé quero viver e morrer. Juro-o com a 
mão no Santo Evangelho (no Crucifixo)..

b) Eu, N.N. ,  juro (sôbre o Evangelho, o Crucifixo) perante Deus
Pai, Filho, Espírito Santo que renuncio ao Espiritismo e creio tudo 
quanto a Igreja Católica (Apostólica Romana) ensina a crer. Creio
em Jesus Cristo, Filho de Deus feito Homem, Salvador meu, que me
julgará logo depois da minha morte. Creio na existência do céu e do 
inferno, na ressurreição da carne e no último juízo. Nesta fé quero 
viver e morrer.

c) Eu, N.N. ,  abjuro (com a mão no Santo Evangelho, no Cruci
fixo) o Espiritismo com tôdas as suas heresias e superstições. Eu quero 
viver e morrer como cristão católico. Creio em Deus Pai, Filho, Espí
rito Santo, em Jesus Cristo, verdadeiro Deus feito Homem que morreu 
por nós na cruz. Creio na ressurreição da carne, na existência do céu 
para prémio dos bons e do inferno para castigo eterno dos maus.

Pode-se solicitar também a abjuração do Espiritismo e a 
profissão de fé mediante perguntas, propostas com brevidade e 
clareza:

Quer(es) renunciar ao Espiritismo?
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Crê(s) em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espirito Santo?
Crê(s) em Jesus Cristo, verdadeiro Deus que se fêz Homem para 

nos salvar?
Crê(s) que Deus recompensa os bons no céu e castiga os maus no 

inferno para sempre?
Crê(s) na ressurreição da carne?
Rejeita(s) a reencarnação e condena(s) a prática da evocação dos 

espíritos? Etc.
N o t a :  Para espiritas (hereges) moribundos, que não pe

diram a assistência do sacerdote sem o ter expressamente re
cusado, podendo-se de alguma maneira provável supor que es
tejam em boa fé, vale o seguinte: O sacerdote pode oculta
mente e sob condição dar a absolvição e mesmo administrar a 
Extrema-unção, se isto fôr possível sem escândalo. Evidente
mente, não é possível agir desta maneira com doentes que estão 
acordados; nem se poderá permitir o entêrro católico.

4) Fórmulas Breves

(em perigo de morte)
Batismo: N., ego te baptizo in nomine Paftris et Fiflii et 

Spiritus f  Sancti. — Ou: Si capax es, N. ego te baptizo. . .  
Crisma: N. signo te signo Crufcis (quod dum dicit, imposita 

manu dextera super caput confirmandi, producit pollice 
signum crucis in fronte illius, deinde prosequitur) et con
firmo te chrismate salutis. In Nomine Paftris et Fiflii et 
Spiritus f  Sancti. Amen.

Penitência: Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis in 
nomine Patris et Filli f  et Spiritus Sancti. Amen.
Ou: Ego te absolvo a vinculo excommunicationis in no
mine Patris et Filii f  et Spiritus Sancti. Amen.
Ou: Ego absolvo te a vinculo interdicti in nomine Patris 
et Filii f  et Spiritus Sancti. Amen.

Viático: Accipe, frater (soror), Viaticum Corporis Domini nostri 
Iesu Christi qui te custodiat ab hoste maligno et perducat 
in vitam aeternam. Amen.

Extrema-Unção (em um dos sentidos, ou melhor na testa): Per 
istam Sanctam Unctionem indulgeat tibi Dominus quidquid 
deliquisti. Amen.

Bênção Apostólica: Ego facultate mihi ab Apostólica Sede tri
buta, indulgentiam plenariam et remissionem peccatorum 
tibi concedo. In nomine Patris et Filii f  et Spiritus Sancti. 
Amen.
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5) Casamento de Católico com Espirita

E’ obrigação do Vigário de fazer o que pastoralmente é 
possível para impedir o casamento de católicos com espiritas 
(ou outros hereges).

Note-se que o “batismo” espirita é inválido e por conse
guinte, para o católico que pretende casar-se com quem apenas 
foi “batizado” no Espiritismo, há impedimento dirimente de 
disparidade de culto; se o espirita foi batizado cristãmente, há 
impedimento impediente de religião mista, que torna o matrimó
nio ilícito. Em ambos os casos são necessárias as cauções para a 
validade da dispensa do impedimento. Não prestadas as cauções, 
a dispensa é nula, resultando, no caso de disparidade de culto, 
a nulidade do matrimónio.

As cauções juramentadas se prestam da seguinte maneira:

TÊRMO DE JURAMENTO DA PARTE CATÓLICA
Eu ...........................................................................................

f i lh .............................................................................................................................................................

juro por Deus, que invoco e chamo por testemunha do que vou dizer, 
e pelos Santos Evangelhos, em que ponho minha mão direita: '

1. ° Que sempre me conservarei firme na profissão da Fé da Santa 
Madre Igreja Católica Apostólica Romana, e nunca me deixarei induzir 
a abandoná-la, para seguir outra qualquer;

2. ° Que não comparecerei a nenhuma sessão espirita, mesmo que ela 
contra minha vontade se realize na casa em que eu morar;

3. ° Que não consultarei espiritas, nem dêles aceitarei remédios, 
passes, etc., nem para mim, nem para meus filhos;

4. ” Que não lerei escrito algum em favor do espiritismo;
5. ° Que farei batizar, como é de minha obrigação, na Igreja Ca

tólica Apostólica Romana e, além disso, educar na Fé e doutrina da 
mesma Igreja todos os filhos, de ambos os sexos, que tiver do meu 
consórcio com ....................................................................................................... ;

6. ° Que me dou por avisad--  da grave obrigação que me incumbe
de esforçar-me, quanto puder, para obter a conversão de m........ futur____
consorte à Religião Católica Apostólica Romana, o que farei segundo 
os ditames da prudência, quanto couber em minhas forças;

7. ° Que, nem antes nem depois dêsse meu casamento, perante Sa
cerdote Católico Apostólico Romano, me apresentarei, para casar-me, 
perante Ministro algum de outra crença religiosa.

Assim o juro, e assino êste têrmo perante as testemunhas que co
migo também assinam.

.......................................................  de ................................  de 19. . . .
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E eu ....................... ............. ..................... ....... ........... o subscrevi.

TÊRMO DE JURAMENTO DA PARTE ACATÓLICA

Eu .......................................................................................................................
fiih.................................................................................................................................

juro por Deus, que invoco e chamo por testemunha do que vou dizer, 
e pelos Santos Evangelhos, em que ponho minha mão direita:

1.” Que nunca impedirei a ......................................................................
........................................ com quem pretendo casar-me, e aos filhos que
tivermos, de praticarem a Religião Católica Apostólica Romana, antes 
pelo contrário sempre lhes darei plena liberdade de a seguirem, exer
cerem e praticarem;

2° Que nunca os induzirei, de qualquer modo que seja, a deixarem 
a Religião Católica Apostólica Romana, para seguirem a minha ou outra;

3. ” Que não os convidarei a assistirem a sessões espiritas, nem a
se tratarem pelo espiritismo; _

4. ° Que não realizarei nem permitirei que se realizem sessões es
piritas em minha casa;

5. ° Que farei batizar na Igreja Católica Apostólica Romana, e, 
além disso, educar na Fé e doutrina da mesma Igreja todos os filhos, 
de ambos os sexos, que tiver dêsse meu consórcio;

6. ” Que, nem antes nem depois dêsse meu casamento, que vou ce
lebrar perante o Sacerdote Católico Apostólico Romano, me apresen
tarei para casar perante Ministro algum de outra crença religiosa.

Assim o juro, e assino êste têrmo perante as testemunhas que co
migo também assinam.

.........................................  de ................................  de 19. . . .

Como testemunhas:

E eu o subscrevi.

6) Profissão de Fé e Juramento de Fidelidade

O documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
sôbre o Espiritismo, entre as medidas a tomar, resolveu “exi
gir. de todos os membros de Associações Religiosas um jura
mento antiespírita”. A razão de tão severa medida reside no 
incontestável fato de que o Espiritismo se tem utilizado de to
dos os meios para pentrar nos ambientes católicos e que muitos, 
iludidos por traiçoeira propaganda, aderiram ao Espiritismo ou 
frequentam suas sessões, pensando que podem ao mesmo tem
po continuar católicos e até ingressar em Associações Religiosas.
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Por isso o Pároco ou seu delegado, em hora prèviamente com
binada, reunirá todos os membros de uma Associação, explican
do-lhes o sentido e os graves motivos de tão solene compro
misso (máis abaixo damos o texto dum comentário). Em seguida 
recitarão todos juntos a Profissão de Fé, finda a qual o Padre, 
revestido de sobrepeliz e estola rbxa, sentado, e com os Evan
gelhos (missal) diante de si, receberá o juramento individual 
de casa associado. Em outras ocasiões, como por exemplo de
pois de uma semana ou novena de esclarecimento dos cató
licos sôbre o Espiritismo, poder-se-á recitar a profissão de Fé 
£ o compromisso de fidelidade em comum, usando então para 
o compromisso a fórmula dada ao pé da página.

Profissão de Fé contra os Erros do Espiritismo:

Creio em um só Deus verdadeiro,/ distinto do mundo/ e 
subsistente em Três Pessoas:/ Pai, Filho e Espírito Santo,/ 
Criador do universo e de quanto nêle existe;/ e que com sua pa
ternal Providência/ conserva e governa/ todos os sêres mate
riais e espirituais./ Creio que Deus se manifestou aos homens/ 
no Antigo e Novo Testamento/ e reafirmo pòblicamente a minha 
fé / em tudo que Deus nos revelou./ Creio que Jesus Cristo,/ 
Segunda Pessoa da Santíssima Trindade,/ Deus igual ao Pai e 
ao Espírito Santo,/ se fêz verdadeiro Homem,/ com corpo e 
alma,/ no seio puríssimo da Virgem Maria;/ e que padeceu e 
morreu para nos salvar./ Creio que Jesus Cristo fundou a Igreja 
Católica/ e instituiu os sete Sacramentos,/ sinais eficazes da 
graça divina,/ que nos conferem os frutos da Redenção./ Creio 
que vivemos uma só vez sôbre a terra/ e que imediatamente 
depois da morte/ a alma será julgada por Deus,/ recebendo os 
bons,/ logo ou depois do Purgatório,/ o prémio no Céu/ e os 
maus o castigo sem fim no Inferno;/ e que no juízo final/ todos 
hão de ressuscitar/ com seus próprios corpos./ Condeno, por 
isso ,/ e rejeito o Espiritismo,/ suas doutrinas heréticas/ e suas 
práticas supersticiosas,/ particularmente a reencamação/ e a 
evocação dos mortos,/ muitas vêzes condenada por Deus e pela 
Igreja.

19*
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Juramento de Fidelidade*

Eu,/ em nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo,/ com 
a mão sôbre o sagrado Evangelho,/ juro que não sou espirita/ 
e prometo/ que jamais hei de assistir a uma sessão,/ nem farei 
uso de receitas espiritas./ Juro também/ que não lerei/ nem 
guardarei comigo ou com outrem/ livros,/ revistas,/ folhetos e 
jornais/ que defendam ou propaguem/ as heresias ou as su
perstições do Espiritismo,/ em qualquer de suas formas./ Com
prometo-me a fazer valer a minha autoridade/ para conservar 
afastados do Espiritismo/ os que de mim dependem./ Assim 
prometo,/ assim me ajudem Deus e êstes santos Evangelhos.

COMENTÁRIO:

Creio: Entendo esta palavra como um ato da virtude teologal da 
Fé, que é, segundo a definição do Concílio Vaticano, “uma virtude sobre
natural pela qual, inspirados e ajudados pela graça, cremos ser ver
dade o que Deus revelou, não devido à evidência intrínseca das coisas, 
conhecidas pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do 
próprio Deus, autor da Revelação, que não pode enganar-se nem 
enganar”.

em um só Deus verdadeiro, distinto do mundo: visa ao panteísmo 
da absoluta maioria dos nossos espiritas, para os quais Deus se identifica 
com o mundo.

e subsistente em três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo: é a 
profissão de fé no augusto mistério da Santíssima Trindade, o conceito 
especificamente cristão de Deus e uma das verdades fundamentais do 
Cristianismo e ridicularizada pelos espiritas.

Criador do universo e de quanto nêle existe: contra o extremo evo- 
lucionismo panteísta da doutrina espirita, segundo a qual o universo 
seria uma “irradiação do Foco Divino”.

e que com sua paternal Providência conserva e governa todos os 
sêres: contra o pretenso govêrno do mundo pelos espíritos, para isso 
incumbidos por Deus.

. . .  materiais e espirituais: nítida distinção entre os dois reinos: 
o material e o espiritual, contra a doutrina espirita de que, no fundo,

292 Ação Pastoral

* Em caso de compromisso coletivo, temos mudado para a se
guinte forma:

_ — Prometo, por isso, /  que jamais hei de assistir a uma sessão de 
Espiritismo; /  nem farei uso de receitas, /  passes /  ou águas espiritas. /  
Prometo também /  que não lerei nem guardarei livros, /  folhetos e 
jornais /  que defendam ou propaguem /  as heresias ou o s superstições 
do Espiritismo /  em qualquer de suas fornias. /  Comprometo-me a  fazer 
valer a minha autoridade /  para conservar afastados /  do Espiritismo 
e  da Umbanda /  os que de mim dependem. /  Por Cristo Nosso Senhor. /  
Amém.
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tudo é “matéria quintessenciada”, ou que tudo provém da “matéria cós
mica primitiva”; afirmação também de que creio em sêres puramente es
pirituais, anjos e demónios, também negados pela doutrina espirita.

Creio que Deus se manifestou aos homens no Antigo e Novo Tes
tamento: profissão de fé na inspiração divina dos livros sagrados da 
Bíblia, que para os espiritas não passam de livros puramente huma
nos, repletos de mitos, fábulas e contradições.

e reafirmo públicamente a minha fé: deve ser pública esta minha 
profissão de fé, porque pública está sendo também entre nós a nega
ção da palavra de Deus.

. . .  em tudo que Deus nos revelou: seja na Sagrada Escritura, 
seja na Tradição Apostólica que a Igreja conservou, transmitiu e sem
pre defendeu.

Creio que Jesus Cristo, Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, 
Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo. . . : afirmo e proclamo a Di
vindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, outra verdade básica da fé cristã, 
contestada pela heresia espirita, segundo a qual Jesus seria apenas um po
deroso “médium”, espírito enviado por Deus para ser o “governador do 
planêta Terra”.

. . .  se fêz verdadeiro Homem, com corpo e alma: grande parte dos 
nossos espiritas sustentam que Cristo tinha apenas um corpo aparente 
ou fluídico e não real: afirma e renovo minha fé na verdadeira e real 
humanidade de Cristo.

no seio puríssimo da Virgem Maria: Ela é por isso verdadeira Mãe 
de Deus, imaculada e isenta de qualquer mancha de pecado, sempre virgem 
e em corpo e alma assunta ao céu: verdades tôdas, que os espiritas ne
gam e ridicularizam.

e que padeceu e morreu para nos salvar: com isso proclamo a 
minha fé na nossa redenção por Cristo, que “é a propiciação pelos nos
sos pecados, não pelos nossos somente, mas também pelos de todo o 
mundo” (1 Jo 2, 2), contra o que os espiritas levantam as mais irre
verentes acusações: “Não — clama Leão Denis — a missão de Cristo 
não era resgatar com o seu sangue os crimes da Humanidade: o san
gue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém”!

Creio que Jesus fundou a Igreja Católica: para continuar a sua 
missão até o fim do mundo; e que para os espiritas é “o maior foco 
de tôdas as mentiras, de tôdas as vergonhas, de tôdas as misérias que 
se conhecem”.

e instituiu os sete Sacramentos: negados também, todos êles, pelo 
Espiritismo.

sinais eficazes da graça divina: creio na vida sobrenatural, que 
os espiritas negam, como não aceitam “nem favores, nem privilégios de 
Deus”, nem mesmo o perdão dos pecados.

Creio que vivemos uma só vez sôbre a terra: e não tornamos a 
reencarnar em sempre novas vidas corpóreas, como doutrina o reencarna- 
cionismo espirita.

e imediatamente depois da morte a alma será julgada por Deus: 
a doutrina espirita sôbre o “progresso continuo depois da morte” é uma 
perigosa ilusão, criada para facilitar a vida pecaminosa: “Está decretado
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que o homem morra uma só vez, e depois disto virá o julgamento” 
(Heb 9, 27).

recebendo os bons, os que souberam aproveitar esta única vida 
terrestre, òs que obedeceram aos mandamentos de Deus e de Cristo ou 
os que ao menos sinceramente se arrependeram.

logo ou depois do Purgatório: também o dogma do Purgatório é 
negado pelos espiritas.

o prémio no Céu: neste lugar de plena e perfeita felicidade, do 
qual diz o Espírito Santo que nêle não entrará “coisa alguma impura, 
nem idólatra, nem herege” (Apoc 21, 27), e que os espiritas desprezam 
como uma “eterna e fastidiosa inutilidade”.

e os maus, os pecadores impenitentes, os negadores contumazes e 
obstinados da Doutrina Cristã.

o castigo sem fim: não apenas castigo muito prolongado, não ape
nas uma longa série de reencarnações.

. . . d o  Inferno-, do qual Cristo, Mestre da Verdade, falou inúmeras 
vêzes, dizendo expressamente que é “eterno”, como é “eterna” a felici
dade dos bons: “E irão êstes (os maus) para o suplício eterno e os jus
tos para a vida eterna” (Mt 25, 46) e que os obstinados espiritas per
sistem em negar.

e que no juízo final, também negado pela doutrina espirita, mas 
muito minuciosamente descrito por Cristo,

. . .  todos hão de ressuscitar com seus próprios corpos: é o conso
lador dogma da ressurreição final de todos os homens, bons e maus, 
também contestado pelos profissionais negadores da Doutrina Cristã, 
os espiritas.

Condeno por isso, e rejeito o Espiritismo: tanta negação, tão irre
verentes modos de tratar os mais claros ensinamentos de Cristo, tanta 
má fé e tão aberta revolta contra Deus e a Igreja merecem o meu re
púdio e a minha condenação.

suas doutrinas heréticas: pois, como declaravam os Bispos do Bra
sil, “o Espiritismo não nega apenas uma ou outra verdade de nossa 
Santa Religião, mas tôdas elas, destruindo o Cristianismo pela base”.

e suas práticas supersticiosas: “O Espiritismo é o conjunto de tôdas 
as superstições da incredulidade moderna” (Episcopado Brasileiro).

particularmente a reencarnação: porque a teoria espirita da reen- 
carnação é a fonte principal de tôdas as negações da doutrina codifi
cada por Allan Kardec.

e a evocação dos mortos, agora generalizada pelo Espiritismo e que 
é a magia e necromancia da antiguidade,

. . .  muitas vêzes condenada por Deus: Cf. êx 22, 18; Lev 20, 6. 27 
19, 31; Deut 18, 10-14; Is 8, 19-20. Eis por exemplo o que está em Deut 
18, 10-14: “Não se ache entre vós quem consulte adivinhos ou pitões, ou in
dague dos mortos a verdade. Porque o Senhor abomina estas coisas”.

. . .  e pela Igreja: diversas vêzes a Santa Sé e os Bispos do Brasil 
proibiram a supersticiosa prática da evocação dos mortos, como “ilícita, 
herética, escandalosa e contrária à honestidade dos costumes”.
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0  solene compromisso antiespírita, a ser prestado individualmen
te, compreende cinco pontos, e que devem ser bem ponderados:

1) Declaração formal, invocando o nome da Santíssima Trindade 
como testemunha, de que atualmente (não há referências ao passado) 
não sou espirita, isto é, não dei o meu nome a nenhuma entidade espi
rita, nem costumo frequentar habitualmente nenhum centro de Espi
ritismo, qualquer que seja a sua modalidade.

2) Promessa solene de que jamais hei de assistir a uma sessão 
espirita, qualquer que seja o pretêxto, nem por mera curiosidade.

3) Obrigação assumida de que nunca farei uso de receitas dadas nas 
sessões ou nos centros espiritas.

4) Juramento promissório de que jamais hei de ler nem guardar 
comigo ou com outrem livros, revistas, folhetos ou jornais que defendam 
ou propaguem as heresias ou as superstições do Espiritismo em qual
quer de suas formas, inclusive todos os perniciosos livros da Editôra 
“O Pensamento” ou do "Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento”.

5) Compromisso perante Deus de fazer o possível para conservar 
afastados do Espiritismo os que de mim dependem.
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