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Estava começando a escrever essa 
minha coluna quando meu telefone 
tocou. Do outro lado, não sei de onde 

uma voz me pedia alguns segundos para 
dizer-me uma passagem da bíblia. Lógico 
que eu fiquei ressabiado, achando que era 
algum tipo de trote, entretanto dei corda e 
deixei que o interlocutor falasse.

Então, não é que ele leu mesmo um 
pequeno texto do livro sagrado e logo após  
fez uma breve explanação. Segundos 
depois me pediu se poderia ligar novamen-
te em outra data e eu assenti.

Não vou mentir que achei incrível 
aquela atitude, fiquei imaginando o que 
leva alguém a dedicar o seu tempo trazendo 
a boa nova a desconhecidos, gastando suas 
economias com conta de telefone ou celular 
para trazer o alento a quem necessita.

Confesso que não deixei com que as 
palavras recitadas chegassem ao meu 
coração, estava armado, aguardando que a 
piada fosse desfeita e perdi uma grande 
oportunidade.

Não só eu, mas a maioria de nós 
acabamos perdendo oportunidade ímpares 
por duvidar de quem nos quer fazer o bem. 
Não fizeram o mesmo há 2000 anos com o 
Mestre?

Eu, como um dos divulgadores da 
doutrina tinha que ter um pensamento 
diferente, porém fui tomando pelo temor de 
estar sendo enganado.

Acredito que quando me pediu para 
aguardar o próximo telefonema ele já 
estava a parte de todas essas explicações 
que acabei de fazer e sabe que da próxima 
vez eu estarei menos arredio e mais apto a 
beber do evangelho.

Quantas vezes deixamos a oportunida-
de escapar dentre nosso dedos em decorrên-
cia da dúvida? Quantas vezes o Cristo bateu 
em nossas portas e não tivemos coragem de 
abrir?

Não estou falando para se jogarem de 
cabeça sem medir as consequências, afinal 
prudência e canja de galinha nunca fez mal 
a ninguém, entretanto podemos ir recobran-
do a confiança no mundo aos poucos, 
transformando esse ato num pequeno 
exercício diário.

E quem sabe nós também nos transfor-
memos em entusiastas dessa técnica 
emanando o Evangelho do Cristo àqueles 
que cruzarem o nosso caminho. Não precisa 
ser numa ligação telefônica, mas numa 
mensagem nas redes sociais ou mesmo uma 
‘‘a Paz de Cristo’’ ao cruzar com um 
transeunte em seu caminho!

Beijos no coração!

            Inibmort

ALGUÉM ME LIGOU

Quando observamos as diversas ori-
gens dos males que ainda afligem a 
humanidade e impedem seu progres-
so, impreterivelmente encontrare-

mos preconceito como matriz de violência, 
intolerância e outros sentimentos e atos 
negativos. 

Teve grande repercussão midiática 
neste ano o episódio envolvendo o assassi-
nato do cidadão norte-americano George 
Floyd, que motivou este texto e o artigo de 
capa da edição da RIE/Agosto2020. Contu-
do, a reação em torno do caso representou 
tão somente o ápice de uma repressão que 
se acumula há anos, ou melhor, séculos, 
com incontáveis episódios de exploração e 
segregação. 

Reflitamos: como uma sociedade pode-
ria ser igualitária se sua fundação foi basea-
da no regime escravocrata? Foi assim nos 
Estados Unidos, foi assim no Brasil e em 
praticamente todo o planeta. Bastou abolir 
a escravidão? Sabemos que não, pois per-
maneceram entranhados no seio social 
estereótipos, expressões racistas e o próprio 
racismo em si, que se perpetuam gerações 
adentro. 

Poderíamos falar apenas de racismo, 
por si só abominável, mas há inúmeras 
formas de preconceito, todas elas derivadas 
de um posicionamento sem reflexão. "É 
diferente da crítica, pois esta é uma escolha 
pensada do que se aceita ou se rejeita. O 

preconceito é automatizado, pois utiliza-se 
de experiências anteriores para julgar a 
validade de algo, logo, é uma adesão irre-
fletida."(1)

Assim, ser espírita e preconceituoso 
não faz o menor sentido. São duas qualifi-
cações diametralmente opostas, sem qual-
quer laço que as una. Sendo o Espiritismo 
uma doutrina que convida à reflexão, à fé 
ra-ciocinada, e que ensina sobre a plurali-
dade das existências e das experiências, 
compreendemos que somos todos iguais, 
vivendo situações distintas, cada um de 
acordo com a própria necessidade. Não 
cabe, pois, qualquer tipo de preconceito. 

Por isso a importância de difundir a 
ideia reencarnacionista. Só por meio dela 
poderemos restabelecer a nossa humanida-
de em plenitude, escancarando o absurdo 
que é considerar-se superior a outro irmão 
de jornada, por qualquer motivo que se 
especule. 

*1 Trecho extraído da matéria de capa 
da edição da RIE 08/2020: Preconceito: 
humanidade exígua, de Cássio Leonardo 
Carrara. 

Carta ao Leitor da Revista 
Internacional de Espiritis-
mo 08/2020.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

PRECONCEITOS

SECRETÁRIOS(AS)
I

Sintam-se felizes,
Por terem herdados na terra,
A mais linda das profissões,

Pois cuidaram assim de interesses alheios,
Pois com vossas ajudas,

Muitos encontraram os meios,
Onde tomaram rumos,

Das mais seguras das direções.

II
O fruto dos seus labores,

Deram suportes aos egos de muitas 
pessoas,

Que ali lhes procuravam sob a tutela de 
um balcão,

Mas as qualidades das vossas acolhidas 
foram tão boas,

Que o sucesso deles hoje agradam uma 
multidão.

III
Assim queridos amigos(as) que pisam 

nesses chãos,
Pois suas benesses merecem muitos 

louvores,
Daqueles que passaram por suas mãos,
É uma pena que poucas pessoas pensam 

nisto,
Mas saibam que lá nas alturas, estão 

cadastrados,Como trabalhadores do Nosso 
Irmão Maior!

Nosso Senhor Jesus Cristo!

               José Bastos

POESIA

O amor é infinito enquanto dure
Já dizia o poeta na bela canção
Mas se é amor verdadeiro
Ele nunca para de pulsar no coração

Encontros e desencontros nós 
vivemos

A cada passagem, a cada encarnação
A chance de  esquecer  nós  

recebemos
Para aceitar o algoz como irmão

Aproveite cada dia de sua vida
Dando sempre o melhor de si
Não encontres tesouros dentro da 

mina
As maiores dádivas estão em ti

Porém se ainda está difícil
De encarar as provas recebidas
Se apegue ao estudo edificante
No bê-á-bá das lições benditas

Continua a cantar o poeta
Amanhã será um novo dia
Na folha em branco que nos é dada
Para preenche-la de poesia

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor 
e Justiça no dia 23/02/2019)

UM NOVO DIA



Um sacerdote sábio, desejando ensinar 
o caminho do Céu aos crentes que 

confiavam nele, rogou a Jesus, depois de 
longas meditações e sacrifícios, lhe fôsse 
revelado qual o maior impedimento contra 
a iluminação espiritual.

Com efeito, de mente limpa, dormiu e 
sonhou que era conduzido à Porta Celestial.

Nimbado de esplendor, um anjo rece-
beu-o, benevolente.

- Mensageiro de Deus! - clamou o sacer-
dote - venho rogar a verdade para as ove-
lhas humanas que me seguem...

- Que pretendes saber? - indagou a enti-
dade angélica.

- Peço esclarecimento sobre o maior 
obstáculo para a alma, na marcha para 
Deus. Sei que temos sete pecados mortais 
que aniquilam em nós a graça divina, na 
ascensão para o Alto. Sob a influência de 
semelhantes monstros, rola o espírito no 
despenhadeiro infernal. Entretanto, deseja-
ria explicações mais claras, quanto ao pro-
blema do mal, porque nossas faltas variam 
ao infinito.

O anjo sorriu e considerou:
- A solução é simples. Quais são os peca-

dos a que te referes?
O ministro da fé movimentou os dedos e 

respondeu:

- Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, 
inveja e preguiça. Deles nascem as demais 
imperfeições.

O mensageiro, contudo, acrescentou:
- No fundo, porém, podemos reduzi-los 

à unidade. Todos os pecados, inclusive os 
mortais, procedem de uma fonte única.

O sacerdote, curioso, suplicou:
- Oh! anjo amigo, aclara-me o entendi-

mento! Há muitos aprendizes, na Terra, 
aguardando-me a palavra!...

O emissário da Esfera Superior, sem 
qualquer presunção de superioridade, 
passou a elucidar:

- Escuta e atende!
Se o soberbo trabalhasse para o bem de 

todos, não encontraria ensejo de cultivar o 
orgulho e a vaidade que o levam a acreditar-
se ponto central do universo.

Se o avarento conhecesse a vantagem do 
suor, na felicidade dos semelhantes, não se 
entregaria à volúpia da posse que o obriga a 
acumular dinheiro inutilmente.

Se o homem inclinado à tentação dos 
prazeres fáceis aprendesse a despender as 
próprias forças em favor da elevação coleti-
va, não disporia de ocasião para prender-se 
às paixões aniquiladoras que o arrastam ao 
crime.

Se as pessoas facilmente irascíveis 

estivessem dispostas a 
servir de acordo com os 
designios divinos, não 
envenenariam a própria 
saúde com remorsos e 
angústias injustificáveis.

Se o guloso vivesse 
atento à tarefa construtiva que lhe cabe no 
mundo, não se escravizaria aos apetites 
devastadores que lhe arruinam o corpo e a 
alma.

E se o invejoso utilizasse a existência, 
no trabalho digno, não gastaria tempo acom-
panhando maliciosamente as iniciativas do 
próximo, complicando o próprio destino...

Como vê, o maior dos pecados, a causa 
primordial de todos os males, é a preguiça.

Dá trabalho edificante às tuas ovelhas e 
convence-te de que, na posse do serviço, 
não se afastarão do caminho justo.

O sacerdote não mais teve o que pergun-
tar. Despertou, edificado, e, do dia seguinte 
em diante, o povo reparou que o ministro 
modificara as pregações.

 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ 
O MAIOR PECADO

O VALOR DO TEMPO
É impressionante constatar como alguns 

de nós invertemos a escala de valores.
Uma dessas inversões é a que se refere 

ao tempo.
Costumamos afirmar que tempo é 

dinheiro.
Quando pensamos assim, corremos o 

risco de nos transformarmos em máquinas 
de produzir lucros. Cada minuto é impor-
tante para cumprir metas estabelecidas, 
visando apenas resultados financeiros.

Acabamos por nos dedicarmos ao 
trabalho em demasia, entendendo que 
feriados, férias, repouso são total e absoluta 
perda de tempo.

Consequentemente, de dinheiro.
É importante lembrar que somos gente, 

seres humanos. Somos pais, esposos, 
filhos, amigos.

A vida não deve se resumir em conse-
guir títulos, dinheiro, propriedades.

Existem outros valores mais preciosos 
que não podemos, de forma alguma, 
desprezar ou desconsiderar.

Muitos de nós somente nos damos conta 
da riqueza do casamento depois da 
separação, quando descobrimos que 
perdemos o grande amor da nossa vida por 
causa das muitas horas dedicadas exclusi-
vamente ao trabalho.

Tempo também existe para ser investido 
na conquista e manutenção das amizades, 
que nos garantem um ombro amigo quando 
dele necessitamos.

Será que já paramos para aquilatar o 
valor de um amigo verdadeiro?

Precisamos avaliar, de fato, quais as 
metas pelas quais estamos lutando.

É importante pensar na conquista da 
felicidade, que nem sempre o dinheiro 
proporciona.

É importante repensar o valor do tempo.
A autorrealização é uma meta indispen-

sável que pode ser alcançada com a boa 
utilização do tempo.

Trabalhar é importante e necessário 
para o progresso geral e individual. 
Contudo, imprescindível é sentir prazer no 
que fazemos.

Muitos de nós passamos a vida 
procurando nos sentir importantes para 
termos a sensação do sucesso.

Porém, sucesso sem qualidade de vida 
não é sucesso, é ilusão.

E qualidade de vida é ter a consciência 
tranquila por não violar as leis, por não 
trapacear, por não nos corrompermos nem 
corromper a ninguém.

Qualidade de vida é conviver em 
harmonia com a família, com os amigos, 
consigo mesmo.

Importante avaliarmos, com muita 
atenção, essa proposta enganosa de que 
tempo é dinheiro, que nos leva a programar 
formas de enriquecer os bolsos e engordar 
as contas bancárias.

Não caiamos nessa armadilha. Usemos 
o tempo que Deus nos empresta para 

construir a nossa verdadeira felicidade e a 
daqueles que nos rodeiam.

*   *   *
A profissão é instrumento de progresso 

e realização do ser humano. Deve servir 
para a construção de algo bom e útil em prol 
da sociedade em que vivemos.

Nem sempre ganhar dinheiro proporci-
ona essa realização.

O médico sanitarista Oswaldo Cruz não 
estava preocupado com o contracheque 
quando travou uma batalha com a febre 
amarela e descobriu sua vacina.

O compositor Villa Lobos não compôs 
suas melodias de olho na conta bancária.

E se Albert Einstein tivesse a ilusão de 
que tempo é dinheiro, jamais teria legado à 
Humanidade o fruto de suas pesquisas 
científicas.

Pensemos nisso e lembremos: Tempo é 
oportunidade. 

Redação do Momento Espírita com 
base no livro Os donos do 
f u t u r o ,  d e  R o b e r t o  
Shinyashiki.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

https://www.magazinevoce.com.br/
magazineInibmort/

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

https://www.magazinevoce.com.br/magazineinibmort/
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 900 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

CONHEÇA O SITE DA USE - http://useintermunicipalins.blogspot.com.br/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook: 
https://www.facebook.com/useintermucipal.lins

Liberta–nos,  senhor,  
dessa armadura de ressenti-
mento, ódio e fé equivocada.

Abra as portas, as janelas, 
traga-nos a luz do vosso 
amor e a tudo elevar, acal-
mar e tranquilizar.

Preto Velho seu amigo.

(Mensagem Psicografada 
no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça’’ no dia 01/09/2018)

Novo dia... Novas experiências lhe 
aguardam. Como é belo isto. Tudo 
se renova para o progresso. Nada 

estagnando. Um constante movimento para 
adiante, rumando à felicidades inespera-
das. 

É certo que não lhe faltaram desafios até 
aqui. Lágrimas, muitas vezes, foram inevi-
táveis. No entanto, também lhe chegaram 
recursos e amparo. Corações lhe deram 
apoio. Incentivos te acompanharam.

Se observarmos, muito temos a agrade-
cer. A psicologia da gratidão ilumina a 
alma. Só hoje, temos a agradecer o dia que 
nasceu, o trabalho que nos engrandece, o 
pão que nos sustentou, a família que nos 
recebe. Coração leve e mente tranquila. 
Estamos em nosso melhor tempo. Deus nos 
ofertou a vida e coisa alguma nos pode 
barrar os passos, a não ser nossa própria 
mente, entregue a estados sombrios de 
pessimismo e rebeldia, mágoas e decep-

ções. 
Bem nos esclarece Allan Kardec, no 

capítulo 28, de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, item 28: "Não se devem con-
siderar como sucessos ditosos apenas o 
que seja de grande importância; muitas 
vezes, coisas aparentemente insignifican-
tes são as que mais influem em nosso desti-
no. O homem facilmente esquece o bem, 
para, de preferência, lembrar-se do que o 
aflige. Se registrássemos, dia a dia, os 
benefícios de que somos objeto, sem os 
havermos pedido, ficaríamos, com fre-
quência, espantados de termos recebido 
tantos e tantos que se nos varreram da 
memória, e nos sentiríamos humilhados 
com a nossa ingratidão." 

Reconheçamos, então, as dádivas que 
nos cercam e sintamos prazer. As sombras 
passam, mais rápido ainda perante a luz 
que acenda no próprio coração. Qual o 
querido professor Kardec, possamos, hora 

a hora, sintonizarmos com a paz, repetindo 
na alma: "Deus infinitamente bom, que o 
teu nome seja bendito pelos benefícios que 
me hás concedido..."

***
Canta, abençoando a vida! Deus te 

gerou. Tanto amor te cuida. Tudo te agrade-
ce a presença. Não escute o desânimo. Nem 
de guarida a angústia. Sorri e confia. Pros-
segue, observando os apelos da esperança. 
Usa da fé que compreende e confia. Irmãos 
te aguardam o carinho... Amigos te esperam 
a bondade. Vai, alegremente. Este mundo 
não prescinde da luz que podes criar!

Assistam as lives do 
Diogo nesse endereço: 
https://www.facebook. 
com/diogo.caceres

Diogo Cáceres

GRATIDÃO 

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SP

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

(14) 997393271 - (14) 982196020

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

executivabueno@yahoo.com.br

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu canal 
no youtube: Acesse: https://www.you 
tube.com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/UCf
ACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?view_as
=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/UCY
elzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

FACEBOOK
Página do CEAC Cafelândia no 
Facebook - quartas feiras às 20:00

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companheiro
sdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCfACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCYelzy2bzH7VbX1-Owa0MYg
https://www.facebook.com/companheirosdaluz
https://www.facebook.com/ceaccafelandiasp
https://www.facebook. com/diogo.caceres


https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

ATÉ O RETORNO DE NOSSOS 
TRABALHOS ROTINEIROS, O NOSSO 

‘‘O FAROL’’ ESTARÁ SENDO 
DISTRIBUÍDO APENAS PELOS MEIOS 

DIGITAIS. QUANDO AS CASAS 
ESPÍRITAS REABRIREM-SE 

ESTAREMOS ENVIANDO A EDIÇÃO 
EM PAPEL 

Todos tivemos ciência do triste e 
lamentável episódio envolvendo 
George Floyd, homem negro 

brutalmente assassinado pelo policial 
branco Derek Chauvin, que se ajoelhou 
sobre o pescoço de Floyd e o pressionou 
por oito minutos e quarenta e seis segundos, 
asfixiando-o. O fato, ocorrido em 25 de 
maio, provocou a insurgência de protestos 
ao redor do mundo contra o racismo, 
trazendo novamente à tona este debate tão 
relevante e tantas vezes negligenciado. 

Recentemente li a obra A Diversidade: 
Aprendendo a Ser Humano, do filósofo 
Mário Sérgio Cortella, que busca refletir 
sobre intolerância, polarização, hostilida-
de, desprezo e preconceito, quando 
tratamos o outro não como outro, mas como 
um estranho, um intruso, um inferior. Na 
introdução deste livro, Cortella conta uma 
curiosa história da visita de dois caciques 
xavantes à cidade de São Paulo, em 1974. 
Ambos haviam saído a explorar os pontos 
turísticos da cidade, guiados por um 
funcionário da instituição que hoje é a 
Funai. Chegando ao Mercado Municipal, 
observaram um menino negro que recolhia 
legumes e vegetais do chão. Um dos índios 
indagou por que o menino pegava comida 
estragada do chão, havendo várias pilhas 
com itens frescos ao lado. Foi informado 
que o menino, para pegar da pilha, 
precisaria de dinheiro, que não tinha. Por 
que não tem? Porque é criança. E o pai dele 
tem? Não. Mas por que você, que é grande, 
tem, e o pai dele, que é grande, não tem? 
Aqui é assim... 

Detalhe: os xavantes não usavam 
dinheiro naquela época, de forma que a 
lógica "não poderia comer porque aqui é 
assim" lhes pareceu absurda. Os índios são 
selvagens, porque vivem e vêm da selva, 
mas a palavra é mais comumente usada no 
sentido de menosprezá-los, como se 
fossem inferiores. Será que os índios são os 
selvagens dessa história? 

Sabemos que o preconceito é prejudici-
al e deve ser eliminado de nossos sentimen-
tos. Mas o que ele é de fato? Cortella o 
define como "adesão automática a uma 

ideia, pessoa, concepção ou a um posicio-
namento sem fundamento de reflexão (...) é 
uma redução mental que diminui a 
capacidade de conviver, de refletir, de fazer 
melhor, de inovar e de partilhar". O autor 
ressalta que pode ser positivo (quando há 
simpatia imediata por afinidades) ou 
negativo (quando as diferenças provocam 
desprezo). É diferente da crítica, pois esta é 
uma escolha pensada do que se aceita ou se 
rejeita. O preconceito é automatizado, pois 
utiliza-se de experiências anteriores para 
julgar a validade de algo, logo, é uma 
adesão irrefletida. 

Mas por que ainda temos preconceito? 
Pelo desconhecimento ou menosprezo da 
reencarnação. 

Em A Génese, capítulo I, item 36, lê-se: 
"Com a reencarnação, desaparecem os 
preconceitos de raças e de castas, pois o 
mesmo Espírito pode tornar a nascer rico 
ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou 
subordinado, livre ou escravo, homem ou 
mulher. De todos os argumentos invocados 
contra a injustiça da servidão e da escravi-
dão, contra a sujeição da mulher à lei do 
mais forte, nenhum há que prime, em 
lógica, ao fato material da reencarnação. 
Se, pois, a reencarnação funda numa lei da 
Natureza o princípio da fraternidade 
universal, também funda na mesma lei o da 
igualdade dos direitos sociais e, por 
conseguinte, o da liberdade." 

Na Segunda Parte de O Livro dos 
Médiuns, capítulo XXVII, item 301, aduz 
O Espírito de Verdade: "(...) num país onde 
o preconceito da cor impera soberanamen-
te, onde a escravidão criou raízes nos 
costumes, o Espiritismo teria sido repelido 
só por proclamar a reencarnação, pois que 
monstruosa pareceria, ao que é senhor, a 
ideia de vir a ser escravo e reciprocamen-
te." 

Citando o educador Paulo Freire e sua 
obra Pedagogia do Oprimido, Cortella 
lembra que "o preconceito torna vítima 
aquele que sofre e o autor também", pois 
"diminui a dignidade do opressor. É nosso 
dever falar sobre igualdade, lutar contra as 
discriminações e as ideias preconcebidas e 
erradicar de vez o preconceito, seja racial, 
de gênero, de classe social, de escolha 
sexual, de culturas diferentes, enfim. Com 
o Espiritismo aprendemos que não existem 
pessoas diferentes, existem situações de 
aprendizado distintas. Aqueles que hoje 
segregamos podem representar o nosso 
passado ou o nosso futuro, logo, se 
cultivamos o preconceito, não contribuí-
mos para a emergência de gerações futuras 
mais fraternas. Mas elas virão, inadiavel-
mente, e nos tornaremos retardatários. 

Cássio Leonardo Curara 
cassio@oclarim.com.br 
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