
“Diálogo” (e gritos) sobre Espiritismo e Mentalidade Progressista 

 

 

     Raro leitor, segue uma estranha conversa que surgir nos comentários de meu vídeo, intitulado: O 

Espiritismo contra Socialismo, Comunismo e Mentalidade Progressista. 

 

********************************* 

 

 

Marcos Pandolfo: 

O espiritismo é progressista por essência! 

 

Rafael Meneses: 

O termo progressista aqui é tratado como uma mentalidade revolucionária que menospreza qualquer 

caráter de transcendência da existência humana em prol de uma hegemonia da suposta liberdade 

individual, do subjetivismo e de modelos utópicos de sociedade. O espiritismo não é essencialmente 

nada disso, ou acaso ele defende o aborto, a sexolátria, a toxicomania, a ideologia de gênero, a 

revolução armada, a presença massiva do Estado e todos os subprodutos dessa mentalidade 

medonha? Tudo isso faz parte do progressismo contemporâneo. Além do mais, se todas essas coisas 

forem vividas pelo Espírito encarnado, forem assumidas como um projeto de vida, isso só atrasará 

seu progresso espiritual. 

 

Maria Nunes: 

É o espiritismo a favor de armas e infiltração de milícias no poder público? É o espiritismo favorável 

a "carta branca pra policial matar" prometida por Bolsonaro e implementada por Sérgio Moro por 

meio da excludente de ilicitude em seu pacote anticrime? É a favor do genocídio indígena perpetrado 

por grileiros, madeireiros e garimpeiros claramente apoiados pelas palavras e medidas do atual 

governo? É o espiritismo a favor da postura anticientifica do atual governo?  

Antes de dizer tamanhas bobagens rapaz estude sobre o rompimento da Escola de Frankfurt com o 

marxismo. Estude sobre social democracia no pós guerra. Não dê mostras tão grandes de ignorância 

ao colocar no mesmo saco  socialismo (que é plural e adere ao Estado de Direito e à democracia) 

com comunismo. 

 



Rafael Meneses: 

Senhora, 

Você simplesmente extrapolou o assunto do vídeo sem refutar nenhum argumento. Eu não quero 

saber a sua opinião sobre o atual governo: 

1- A definição de conservadorismo está errada? Por que? 

2- É fato que a mentalidade progressista, em sua generalidade, defende aborto, sexolátria, 

toxicomania, hedonismo aviltante, revolução armada, presença massiva do Estado e etc; 

3- Os progressistas, para além da ideologia política, tem em comum essa mesma pauta concernente 

aos costumes. Ora, de um ponto de vista do progresso do espírito, os princípios que pautam o 

comportamento são mais importantes, por isso Comunismo e Socialismo estão no mesmo "saco", 

pois, na realidade concreta, e não das teorias, todos que estão à esquerda comungam desses 

princípios de revolução cultural, independente do modelo econômico. Isso explica porque há 

coletivos de evangélicos, católicos e espiritualistas: eles não estão nem aí com a unidade ideológica, 

o que os unem é o pacote da revolução cultural que permeia toda a mentalidade progressista; 

4- Se você me provar que a libertinagem, que o uso de drogas para recreação, que assassinar um ser 

humano no ventre de uma mulher, que ignorar o livre-arbítrio e a consequente responsabilidade do 

criminoso, que fazer do corpo um mero instrumento de prazer, que tudo isso não atrapalha em nada o 

progresso do espírito, e que na verdade ainda gera grande felicidade e bem estar social, então eu me 

retratarei publicamente, cara Senhora; 

5- Na realidade da vida, e não dos livros, comunismo e Socialismo são indissociáveis dessa 

tenebrosa revolução cultural, quem adota um, compra o pacote todo; 

 

Maria Nunes: 

Rapazote, muito conveniente pra você simplesmente dizer que eu extrapolei o tema e sair pela 

tangente sem responder às questões. Você não quer saber minha opinião sobre o atual governo mas 

eu quero saber a sua! Aliás, estou curiosíssima. 

Sua retórica apenas expõe sua ignorância. Pois vocês conservadores querem conservar o que? A 

segunda maior  desigualdade social do planeta? O racismo estrutural? A violência gratuita contra 

lgbts? A corrupção de pastores? A pedofilia de padres? A indiferença travestida de caridade de 

lideres espíritas? Querem conservar o embrião e mandar a esquerda adotar o menor infrator que 

vocês acham deveriam levar surra da polícia ou por eles serem mortos?  Se opor à maconha e bajular 

o médico que recomenda opioides lícitos desnecessariamente? Tratar o sexo como pecado dando 

nome de "sexolatria" pra sexologia?  

Tua ignorância beira a mendicância..... 

 



Rafael Meneses: 

1- “Sua retórica apenas expõe sua ignorância.” – Não estou sendo propriamente retórico, como a arte 

de tornar qualquer coisa verossímil, segundo Aristóteles. Na essência da minha exposição, há uma 

pergunta básica: Um conjunto de comportamentos, fundamentalmente apartados de um referencial 

transcendente para existência humana, não se revela como um obstáculo efetivo para o progresso do 

Espírito no tempo? É só isso, na verdade. Agora, a partir disso, você supor o mapa da minha 

ignorância é algo realmente estranho. 

2- “Pois vocês conservadores querem conservar o que?” – Apesar de tudo, ainda não duvido de sua 

capacidade de assimilar uma simples e sintética exposição como a minha, por isso peço que ouça 

com mais paciência o áudio, nele se pontua o que se quer conservar no processo civilizatório. Isso é 

um exercício básico de análise, a senhora já vem com uma narrativa pronta, muito enfadonha por 

sinal, tentando me encaixar. Para analisar, é preciso sair da bolha ideológica que a senhora está bem 

mergulhada, e simplesmente ver a coisa tal como ela é. Mas a senhora insiste em expor a sua opinião 

que, igual a minha, não tem valor nenhum, e acho mesmo que ninguém não quer nem saber. No 

entanto, do que adianta tudo isso, pois a senhora constata que eu sou um ignorante, e você, claro, o 

meu oposto, uma inteligência esclarecida?  

3- “A segunda maior desigualdade social do planeta? O racismo estrutural?..” e etc etc. - Isso é o 

exemplo de uma retórica sofística. Do que se segue, deduz-se que a esquerda detém o monopólio da 

bondade, que basta não ser de esquerda para ser mau, execrável, ser humano abominável. 

Sinceramente, parece um pensamento megalomaníaco: de um lado as trevas e a estupidez humana, 

do outro, a luz, a bondade, a empatia, a superioridade inquestionável. 

4- “Tua ignorância beira a mendicância...” – Está última frase é no mínimo confusa. Então a minha 

ignorância, travestida de saber espúrio, é na verdade um ato de mendicância, ou seja, eu estou aqui, 

via internet, implorando ajuda. Nossa! Tu és uma profunda psicóloga: já deduziu meu perfil 

intelectual e ainda identificou, ou melhor, decodificou um pedido de ajuda de minha alma indigente. 

 

Conclusão 

     Infelizmente, raro leitor, aqui sequer se esboçou um diálogo. Tudo se limitou, por parte dos meus 

oponentes, a proferir a suas opiniões. Não houve nenhuma referência direta ao meu vídeo, nenhuma 

refutação de uma frase qualquer. A senhora Maria Nunes enfrentou o seu inimigo ideológico, 

esbravejou e achincalhou, mas eu continuei à margem dessa luta fantástica, porque ela se limitou a 

gritar com um espantalho, e não a conversar comigo diretamente. Isso é o tão famigerado exercício 

do pensamento crítico?  


