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     Após a leitura de Meditações Espíritas sobre o Sexo, o senhor Acadêmico iniciou um diálogo 

comigo sobre alguns pressupostos contidos na brochura citada e também sobre a validade 

epistemológica do Espiritismo. 

      O Espiritismo precisa esperar em tudo a sanção da ciência? Do que valeria então seu saber, se 

outra ciência tem que validar suas conclusões morais e espirituais? Considerando a cosmovisão 

espírita, o problema da homossexualidade não pode ser julgado com base na necessidade da 

transcendência total do Espírito no tempo e na necessidade da ascensão na escala espírita? Está é a 

problemática que orienta todo o diálogo.  

     Desejo uma boa leitura e saúdo o inesquecível mestre: 

      Ave, Platão! 

 

 

 

 

O acadêmico: 

 

 

 

     Terminei de ler! 

 

     Achei interessante a comparação que você fez entre o sexo casual e a prostituição. De fato, a 

única diferença é que no segundo existe o dinheiro como intermediário. De resto, ambos são uma 

troca direta ou indireta de prazer por prazer. 

     Eu usei essa mesma comparação debatendo com alguns amigos sobre o assunto algumas vezes. 

     E a pornografia, por sua vez, nada mais é que outra forma de prostituição. 



   Quanto a homossexualidade, é um assunto que sempre achei complexo. Por um lado, me parece 

tratar-se de um tipo de desequilíbrio/distúrbio sexual. Por outro, ela está tão presente na natureza 

(entre muitas outras espécies além da nossa) que já me perguntei se não atenderia a algum propósito. 

    Do ponto de vista da evolução biológica, sempre me intrigou que a seleção natural não tenha 

eliminado tal comportamento dos seres vivos, já que indivíduos homossexuais não se reproduzem. E, 

como sabemos, na natureza, toda característica física ou comportamental que não auxilie a 

sobrevivência da espécie de algum modo, tende a ser eliminada. 

    Há algum tempo, li um artigo na Science em que havia uma teoria de que, embora não se 

reproduzissem, tais indivíduos contribuiam de um modo (que já não me lembro qual era) para o 

convívio social do grupo. 

    Vejo ainda uma grande falta ainda de conhecimento e informação a respeito desse tema, tanto na 

Ciência quanto na Doutrina Espírita. 

     Ainda aguardo que esse fenômeno seja melhor compreendido para entender se se trata apenas de 

um desequilíbrio, ou se de fato existe alguma finalidade para o homossexualismo na natureza. 

 

 

 

Rafael Meneses: 

 

 

 

1- Tenho dúvidas se a homossexualidade precisa ser pensada no contexto do evolucionismo; 

também tenho dúvidas se o evolucionismo dos cientistas materialistas é adotado 

irrestritamente por Kardec (você sabe se Kardec chegou a ser um leitor de Darwin? Eu 

realmente não sei). Se analisarmos os fundamentos da doutrina e o capítulo A gênese 

espiritual, no livro A Gênese, verificaremos que a lei do progresso dos Espíritos não 

necessita de nenhum apoio da teoria da evolução das espécies, ou seja: havendo ou não 

evolução das espécies, a lei do progresso espiritual é inabalável, tanto que Kardec deixa 

em aberto se o espírito evolui no reino animal ou a evolução espiritual se inicia a partir da 

encarnação na espécie humana, dizendo que os próprios Espíritos se dividem na defesa 

das duas teses. E Kardec não sustenta esse princípio inabalável por causa de alguma 

evidência empírica, não; é inabalável porque está de acordo com os atributos de Deus – 

este é um critério epistemológico para Kardec. Hoje, qual cientista aceitaria este critério? 

Por isso, e por outros motivos, não sei se temos que esperar em quase tudo a ciência dizer 

alguma coisa, para então o Espiritismo (quer dizer os espíritas) simplesmente seguir o 

rastro luminoso deixado pela ciência. Para você, o Espiritismo não tem uma validade 

epistemológica, independente da ciência contemporânea? Para você, não tem validade a 

existência da alma e as leis morais que regem a sua natureza; os estados de sofrimento ou 

felicidade relativa após a morte; o princípio da não retrogradação da alma; a diferença 

ontológica entre espírito e matéria; a existência do perispírito; a existência de Deus e seus 

atributos; a comunicabilidade entre os Espíritos e os homens; a escala espírita; a escala 

dos mundos e etc etc? Ou você adota esses princípios como uma fé dogmática e aguarda 

otimista que no futuro a ciência validará esses princípios? Sabemos que há intersecções 

nas ciências, mas acaso a física, por exemplo, precisou do advento da química ou da 

biologia para validar o seu corpo teórico? Para Kardec, para mim e para uma infinidade 

de espíritas, o Espiritismo tem a sua autonomia no campo do saber, desenvolveu uma 

metodologia para abordar um conjunto de fenômenos específicos e, por conseguinte, tem 

todo um programa de pesquisa. Você já leu o artigo do físico e professor de filosofia da 

ciência da UNICAMP, Silvio Seno Chibeni, intitulado: “A excelência metodológica do 

Espiritismo”? Assim, se o Espiritismo tem a sua validade epistemológica, porque ele não 



pode legislar na esfera que lhe compete? No âmbito da moralidade do comportamento e 

de seu efetivo valor para a vida espiritual, por que ele não pode abordar o problema do 

homossexualismo agora mesmo, com os princípios já existentes e que sustentam o seu 

edifício doutrinário, e não ainda aguardar novos conhecimentos?  

 

2- Por outro lado, evocar sempre o evolucionismo para pensar em problemas tipicamente 

humanos acaba evidenciando um resíduo de antropomorfismo, agora não em direção a 

Deus, mas à natureza. Por exemplo, a sexualidade só é possível porque há a consciência 

de vigília, uma subjetividade que reflete constantemente sobre suas experiências, e com 

isso elabora noções, apreende significados e desenvolve afetos. Tais afetos podem ser 

direcionados as coisas mais diversas, daí o fenômeno do fetichismo sexual, onde o 

indivíduo tem uma tara por um objeto ou por uma parte específica do corpo. As 

perversões sexuais só podem ser possíveis porque há toda uma vida interior que tem 

consciência das paixões, do prazer que acompanha sua satisfação, da possibilidade de 

intensificá-las; tudo isso denota atos complexos do pensamento, como: conjecturação, 

previsão, deliberação, ponderação, noção espaço-temporal muito refinada. Assim, a 

sexualidade é algo exclusivamente humano, e também o seu subproduto, a 

homossexualidade. O cachorro, o macaco, o leão, não tem sexualidade e não fazem sexo, 

eles acasalam; quando procuram “parceiros”, não é uma preferência subjetiva que os 

determina, não há um eu que gosta ou não gosta, é o “utilitarismo” da natureza que lhes 

faz procurar o melhor portador de uma excelente carga genética. Também não há 

homossexualidade entre os animais, porque não há uma vida moral (interior) determinada 

por um eu que desenvolveu apego a uma específica morfologia, que em virtude de uma 

trama psicológica imensa reflete uma idiossincrasia no gosto sexual. Você consegue intuir 

que a mera constatação da homossexualidade já pressupõem uma intensa vida interior que 

lida de modo complexo com os impulsos sexuais? Existe alguma evidência empírica de 

um macho de qualquer espécie que tenha se “recusado” por toda a sua vida a acasalar com 

alguma fêmea, não porque não haja oportunidades, porque sofre com intrincado conflito 

interno? Onde se vê uma aparente homossexualidade entre os animais, eu vejo apenas a 

tentativa de extravasar os impulsos libidinosos intensificados pelas descargas hormonais. 

Em minha casa convivem duas cachorras, “mãe” e “filha”, periodicamente uma monta 

sexualmente sobre a outra. Haveria incesto e prática homossexual nisso? Não, porque 

incesto e homossexualismo são fenômenos morais exclusivamente humanos. Outro 

resíduo de antropomorfismo é dizer que a natureza é cruel. Ora, a crueldade é um vício 

moral, o leão alfa, por exemplo, não mata todos os filhotes de seu oponente vencido 

porque é movido pela paixão da crueldade, nem a viúva negra se alimenta de seu 

“parceiro” após o coito porque sofre de uma terrível perversão moral. Não nego que há 

espírito (princípio inteligente) nos animais, mas apesar disso, a natureza ainda é o reino 

do inconsciente, isto é, onde as forças extrínsecas determinam quase que totalmente a 

vida dos animais.   

 

3- Então, não vejo como a observação da natureza e futuros registros dos etólogos podem vir 

apoiar a doutrina espírita para abordar o problema da homossexualidade. E mesmo que se 

identifique um “propósito” na natureza de não ter eliminado a “homossexualidade entre 

os animais”, como isso se relacionaria com o Espírito? Para você, tem alguma validade a 

definição da segunda ordem dos Espíritos na escala espírita? Sua principal característica 

é: preponderância do Espírito sobre a matéria. Em termos práticos, o Espiritismo quer e 

trabalha para que o homem terreno avance na escala espírita, saía da terceira e vá para a 

segunda ordem, assim como a Terra deve avançar na escala dos mundos. Então, dentro 

dessa definição, é possível conceber um Espírito superior que não esteja em plena 



harmonia com as determinações biológicas de seu corpo carnal, que tenha algum apego a 

determinado sexo, sendo que o Espírito em si mesmo nem sexuado é? A partir dos 

postulados espíritas, não se deduz logicamente que a homossexualidade indica também 

uma imaturidade espiritual? E se a ciência um dia disser algo “positivo” sobre a 

homossexualidade, essa verdade moral não permanecerá intacta?  

 

4- Ao conversar com você, a impressão que eu tenho é que, embora você seja, de alguma 

forma, um adepto da doutrina espírita, ela não te influencia decisivamente na análise de 

muitos problemas existenciais. É isso mesmo? Não estou te julgando, quero mesmo 

entender esse fenômeno intelectual, talvez você tenha boas razões para proceder assim, e 

eu esteja de alguma maneira restrito num círculo de pensamento viciado. Digo isso, 

porque uma querida amiga, que reside em Madrid, me disse, muito cuidadosamente, que 

eu sou uma espécie de fundamentalista kardecista... kkkk... 

 

.  

 

 

O acadêmico: 

 

 

     Então, como cientista, eu fui treinado para questionar tudo, incluindo a própria Ciência e até 

mesmo essa afirmação de que tudo deve ser questionado... 

      Uma das maiores qualidades do Espiritismo, a meu ver, é justamente ele não ter a pretensão de 

ser perfeito, mas sim a de progredir com o tempo. Se ele não é perfeito, então temos que tomar 

cuidado para não extrapolar conclusões precipitadas a partir de um conhecimento ainda incompleto. 

     À medida que o Espiritismo e Ciência progridem, a tendência é que eventualmente eles venham a 

se unificar completamente. 

     Kardec sempre deixou claro que os dois deveriam caminhar juntos e que, caso um dia 

discordassem sobre algum ponto, então deveríamos ficar com a Ciência neste ponto.  

     Certamente, em assuntos em que a Ciência ainda engatinha (como o campo dos fenômenos 

mediúnicos) a opinião dela a esse respeito é de pouco valor quando comparada a todo o arcabouço já 

desenvolvido dentro da Doutrina. 

     Entretanto, em muitos temas, a Ciência tem bastante a dizer. A questão da evolução das espécies é 

uma delas. A evolução biológica é um fato já exaustivamente demonstrado. Felizmente, 

diferentemente do que ocorre com muitas religiões, o Espiritismo é totalmente compatível com isso. 

Caso não fosse, precisaria ser modificado... 

     Na época de Kardec, era razoável se questionar se a alma humana de fato provinha da evolução 

nos demais reinos da natureza ou se era uma criação à parte. Porém, hoje em dia, com todo o 

conhecimento que temos sobre o comportamento, inteligência e até mesmo sentimentos 

experimentados em muitas outras espécies além da nossa, eu acho que a resposta já é clara. Mesmo 

quando analiso a questão de um ponto de vista puramente teológico, me pareceria injusto que Deus 

criasse alguns Espíritos já superiores a outros. 

     De resto, eu tento manter a mente aberta e evitar radicalismos de qualquer sorte. Há cientistas que 

se tornam fanáticos pela Ciência, e fazem dela nada mais que um culto dogmático. Esse é exatamente 

o oposto do que a Ciência e o próprio Espiritismo devem ser... 

     Ah, sim, apenas completando: Como Kardec disse, o Espiritismo jamais ficará em oposição com a 

Ciência nem temerá seu desmentido, pois, sempre que esta provar que ele está errado, ele aceitará e 

se modificará. Por isso o Espiritismo nunca ficará ultrapassado. 

 



 

 

Rafael Meneses: 

 

 

    

     Eu entendo sinceramente esta relação entre ciência e Espiritismo que você destaca, e realmente 

isso é uma importante virtude do Espiritismo. 
 

     Mas não diria que ele é imperfeito, ele é incompleto, ele não pretende abarcar tudo, nem oferecer 

a explicação de tudo, o seu próprio objeto de investigação delimita a extensão de seu saber. Mas e a 

sua autonomia e validade epistemológica,você não falou sequer uma palavra? 

 

     A sua noção de ciência não seria elástica de mais? Você não está fundado na crença de que a 

ciência tende sempre a explicar tudo (resquício de positivismo), não importa o tempo que leve para 

isso? E que ela é o único meio de obter conhecimentos seguros?  

 

    Já no tempo de Kardec, os fenômenos espíritas eram abordados por várias inteligências advindas 

da academia, Inglaterra, América do Norte, Alemanha, Itália, mas qual foi o destaque do gênio de 

Kardec? Ele avançou, saiu do estágio primário de acúmulo de evidências empíricas e classificação 

dos dados da observação, para fazer o Espiritismo entrar no que ele chama de “período filosófico”, e 

ele enfatiza que este é o período mais importante, pois se busca uma visão geral do mundo 

(cosmovisão) e abordar os mais intrincados problemas existenciais, sempre sustentado por uma 

sólida base empírica. Por isso, o também físico Cosme Massi diz que o Espiritismo é a filosofia de 

uma ciência, a ciência espírita, e com isso a própria filosofia se liberta dos exageros da especulação, 

porque está sempre fundada no real.  

 

     Não tenho dúvidas que num futuro, mesmo que remoto, a ciência acumulará mais ainda 

evidências empíricas da existência da alma, do perispírito e etc. Mas o que isso muda na dedução da 

cosmovisão espírita? E na aplicação de seus postulados sobre os problemas existenciais? Digamos 

que o Espiritismo tem inúmeros erros atualmente em sua visão de mundo, e a ciência nos ajudará a 

corrigi-los todos. Certo. Avancemos mais, digamos que só tenhamos, após uma era científica 

libertadora, apenas os princípios da existência da alma, sua independência em relação ao corpo 

carnal e seus estados de sofrimento ou felicidade relativa após a morte, somente isso. E com esses 

três princípios já não se depreende a mesma cosmovisão atual, através da análise filosófica, 

pressupondo, claro, Deus segundo o monoteísmo cristão?  

 

    Talvez você está me dizendo, nas entrelinhas, que sim, o Espiritismo é subserviente à ciência.  

 

     Quase ninguém fala do outros aspectos da crítica de Kardec sobre a ciência e os acadêmicos: de 

que eles se julgam com o monopólio do bom-senso, que “o espiritismo não é da alçada da ciência”: 

      “As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem sem experimentadas e 

manipuladas à vontade; os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade 

própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, 

portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, num e noutro caso. No Espiritismo elas requerem 

condições especiais e outra maneira de encará-las: querer sujeitá-las aos processos ordinários de 

investigação seria estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, 

é incompetente para se pronunciar sobre a questão do Espiritismo: não lhe cabe ocupar-se do assunto 

e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria.” (O Livro 

dos Espíritos, Introdução ao estudo da Doutrina Espírita) 



 

     Qualquer que seja! Ops, isso é radicalismo ou o manifesto da autonomia do saber espírita fundado 

numa metodologia própria? Devemos questionar, mas também devemos estar aptos a acolher a 

verdade quando ela se apresenta, certo? Ou duvidamos pela volúpia de duvidar, para saborear os 

poderes intelectuais do Espírito?  

 

     Outros cientistas tentaram fazer escola, mas sem avançar como Kardec na análise filosófica dos 

dados da experiência, então vemos a Metapsíquica, a Psicotrônica (na Romênia) e a Parapsicologia, 

filhos bastardos do Espiritismo, que seguiram até um certo ponto o vasto campo aberto por Kardec. 

Até onde deve-se manter a prudência científica? Até quando se limitar à análise dos dados da 

experiência? O PHD em física, Ademir Xavier, analisa a inconsistência científica dessas escolas 

nascidas na academia, e também evidencia a excelência metodológica do Espiritismo.  

 

     Para você, ter colegas praticamente da mesma formação que a sua, produzindo conhecimento 

dentro dos muros da academia com a finalidade de demonstrar a validade epistemológica do 

Espiritismo, não é algo interessante?  

 

 

 

 

 

O acadêmico: 

 

  

 

Sem problemas, mas é que são muitas perguntas ao mesmo tempo, acabo me perdendo. Mande umas 

duas por vez, senão não dou conta hahaha 

 

Eu não acredito que o Espiritismo esteja abaixo da Ciência nem que seja subserviente a ela. O que eu 

acredito é que todas as áreas do conhecimento devem ser consistentes, já que a verdade é uma só. Se 

a ciência prova algo que está em desacordo com o Espiritismo, então ele deve se modificar para 

entrar em acordo, pois não podemos negar fatos. Entretanto, embora não tenha mencionado, o oposto 

também deve ocorrer. O Espiritismo já provou a existência da alma e a realidade da comunicação 

com os desencarnados. Isso também é um fato, embora negado pela maioria dos cientistas não 

espíritas. Dado que é um fato, qualquer teoria da mente que tente reduzir a realidade psicológica do 

ser humano ao funcionamento do cérebro sem reconhecer o lado espiritual, estará necessariamente 

errada ou, minimamente, incompleta. Logo, com o progresso da Ciência, as teorias materialistas da 

mente irão desaparecer e serão substituídas por teorias melhores. 

 

Imagino que isso já responda seu questionamento sobre a questão epistemológica do Espiritismo. 

Sem dúvida ele tem autonomia e valor para demonstrar verdades por si próprio, como no exemplo 

em que dei acima. Se ele só passasse a ter valor quando a Ciência provasse suas afirmações, então 

sua existência seria redundante. Mas, como já mencionei, ele tem que ser consistente com os demais 

fatos já demonstrados pelas outras áreas. No que diz respeito à evolução das espécies, por exemplo, 

há uma intersecção entre o Espiritismo, a Biologia, a Física, a Geologia, Antropologia, etc... Logo, 

qualquer coisa que o Espiritismo afirme precisa estar de acordo com os fatos já comprovados nessas 

outras áreas (e vice-versa). 

 

Eu também não acredito que a Ciência por si só possa explicar tudo. Se pudesse, não precisaríamos 

da Filosofia, Religiões, História, etc. A Ciência se ocupa dos fenômenos naturais aos quais o método 



científico pode ser aplicado. Coisas que não podem ser testadas experimentalmente estão fora do 

escopo da ciência. Não importa o quanto ela avance, nunca poderá explicar tudo, apenas uma parte 

do todo. Porém, muita coisa que ela não podia explicar na época de Kardec, ou explicava de forma 

ainda muito prematura, hoje ela pode. Um exemplo é a formação do universo e da Terra. O livro A 

Gênese estava totalmente de acordo com o conhecimento científico da época, e próprio Kardec 

várias vezes deixou claro que muito do que estava ali eram verdades temporárias e que seriam 

modificadas com o tempo. Hoje sabemos muito mais sobre a formação do universo e do nosso 

planeta, e muitas das informações que estavam em  A Gênese e no próprio Livro dos Espíritos a esse 

respeito se mostrou incorreta, ultrapassada ou incompleta. Para uma religião dogmática, isso seria 

um grave problema. Mas, para o Espiritismo, não é problema algum, pois ele simplesmente 

incorpora os novos conhecimentos e se atualiza. 

 

Outra questão importante é não confundir a Ciência com a opinião particular de alguns cientistas. A 

Ciência trabalha com evidências e experimentação. A opinião de um cientista, seja ele quem for, só 

tem valor se for suportada por evidências. Mesmo assim, dificilmente há consenso absoluto sobre um 

tópico. Até hoje, por exemplo, há cientistas que negam a influência humana nas Mudanças 

Climáticas. Porém, para cada trabalho e pesquisador que afirma que não há conexão, há outros dez 

que afirmam o contrário.... 

 

Eu sei que já há pesquisadores pioneiros investigando muitos dos fenômenos espíritas e trabalhando 

para comprovar muitas de suas afirmações de modo independente. Acho isso maravilhoso e uma 

tendência que tende a crescer cada vez mais! 

 

Não sei se respondi tudo... Melhor focarmos em poucos tópicos por vez, hehehe 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Meneses:  
 

 

     “Entretanto, embora não tenha mencionado, o oposto também deve ocorrer. O Espiritismo já 

provou a existência da alma e a realidade da comunicação com os desencarnados. Isso também é 

um fato, embora negado pela maioria dos cientistas não espíritas.” Nas suas primeiras colocações 

não resaltava este entendimento, por isso fiquei meio angustiado e pensei: ora, se o Espiritismo 

precisa de uma outra ciência para ser validado, então ele não tem nenhum valor, enquanto um saber 

consistente sobre alguns aspectos da realidade espiritual.  Mas não, você evidencia, seguindo a linha 

de Kardec e outros tantos intelectuais espíritas, que ele além de ser consistente, oferece uma 

contribuição para aquelas ciências que se ocupam com a fronteira entre corpo e mente. Isso é muito 

importante, muitos espíritas cientificistas, que não é o seu caso, sequer imaginam que a ciência 

também precisa se atualizar com o Espiritismo, eles em tudo buscam uma comprovação da ciência, 

sendo que o Espiritismo já comprovou, já examinou os fatos, os classificou e apreendeu as leis. 

 

2) “Mas, como já mencionei, ele [o Espiritismo] tem que ser consistente com os demais fatos já 

demonstrados pelas outras áreas.” – É exatamente isso,  nisso consiste o sentido do que Kardec diz: 

que o Espiritismo jamais deve se opor à Ciência. O que não compete ao Espiritismo, cabe procurar se 

já existe investigações a respeito e buscar incorporá-las ou se atualizar com elas, assim é sobre a 



formação do globo, a evolução das espécies e com todas as outras variedades de objetos com os 

quais as ciências se ocupam. O que os espíritas cientificistas não se perguntam é: há alguma ciência 

que se ocupa com a existência da alma, sua natureza, sua origem e destino, bem como de suas 

relações com o mundo corporal? Sem ser o Espiritismo, não. Diante dos fatos das manifestações, 

ainda a academia não cogita nem nessa hipótese, e se acaso se ocuparem com os fatos, os observarão 

com ideias a priori de cunho materialista. Kardec, que foi bastante cético por um bom tempo, ainda é 

o melhor exemplo de imparcialidade e de superação do espírito de sistema. Os espíritas cientificistas, 

por não compreenderem a validade epistemológica do Espiritismo, acabam produzindo aquelas 

palestras extremamente estranhas intelectualmente, cujos temas são: a física quântica prova o 

Espiritismo, ou a existência da alma; a neurociência prova o Espírito; a biologia prova o perispírito e 

etc. Sendo que, ao que me parece, nem a terminologia do Espiritismo é realmente conhecida nos 

centros de pesquisa científica, quanto mais que os cientistas estão se ocupando mesmo em provar o 

Espiritismo. São só interpretações forçadas e que deve só ridicularizar o Espiritismo aos olhos dos 

pesquisadores acadêmicos.  

 

3) Quando você fala da evolução da ciência, desde Kardec até os tempos atuais, e conclui: 

“para o Espiristimo, não é problema algum, pois ele simplesmente incorpora os novos 

conhecimentos e se atualiza.” No que concerne ao estudo da matéria como um todo isso é válido, 

mas é bom enfatizar que, mesmo num futuro remoto, jamais a Ciência provará que o pensamento é 

um epifenomeno cerebral, que o ser pensante não continua vivendo e agindo depois da 

decomposição do corpo carnal, porque há o fato das manifestações. Então o Espiritismo caminha até 

um certo ponto com a ciência, naquilo que não lhe compete, mas ele não é irredutível a nenhuma 

ciência e nem será. O entusiasmado cientificistas fica embriagado com a possibilidade de um 

progresso indefinido e quer que o Espiritismo se atualize a todo custo, porém, embora haverá sempre 

um certo movimento de progresso do conhecimento, há também, AGORA MESMO, verdades já 

apreendidas, e que são e continuarão sendo, independente do progresso do conhecimento.  

Atualização não é desfiguração completa do Espiritismo e nem a sua dissolução em uma outra 

ciência. Os que aparentam amar o progresso do conhecimento às vezes só tem mesmo é uma tara por 

novidades.  

 

4) “Kardec várias vezes deixou claro que muito do que estava ali [no livro A Gênese] eram 

verdades temporárias e que seriam modificadas com o tempo.” – Sim, mas então não eram 

“verdades” propriamente ditas, certo? Porque a verdade é idêntica a si mesma, e quando de fato 

apreendida pelos homens, continua sendo a verdade em todas as épocas. O que há no livro A Gênese, 

em relação aos conhecimentos científicos atuais, não são verdades temporárias, são equívocos, 

teorias refutadas e superadas. E tudo isso corrobora mais ainda para evidenciar a autonomia da 

ciência espírita, porque mesmo contendo “erros científicos”, os princípios fundamentais da doutrina 

estão intactos, são inabaláveis, ante o assustador progresso da ciência nos dois últimos séculos. Por 

exemplo, a existência e independência da alma, a escala espírita, o progresso espiritual, a lei da 

reencarnação, o princípio da não retrogradação da alma, a existência do perispírito; todos esses 

princípios são fundamentais para a consistência da teoria espírita, e eles estão intactos, e, ao meu ver, 

continuarão inabaláveis, porque fazem parte da verdade (realidade) espiritual que continuará sempre 

a mesma independente do progresso do conhecimento humano.  

 

5) Sobre a questão do consenso entre os cientistas e a opinião individual, vendo a história da 

ciência, que conheço bem pouco, me parece que às vezes o “consenso” é ainda o reflexo de opiniões 

particulares, sistemáticas, e não uma obediência às evidências. No caso de Pasteur, o consenso 

ridicularizava a hipótese dos microrganismos. Parece que por vezes as evidências sucumbem ante as 

relações de poder. Talvez esse não é um dos motivos que o Espiritismo seja tão menosprezado pela 

academia?  



 

6) Agora que a validade epistemológica do Espiritismo está devidamente reconhecida, te 

pergunto: você considera a minha reflexão sobre a homossexualidade precipitada? Com os 

postulados que já possuímos e considerando a necessidade de um refinamento espiritual da criatura e 

a conquista de uma posição na segunda ordem da escala espírita, você acha errôneo pensar que o 

homossexualismo indica por vezes uma imaturidade espiritual, uma indiferença para com o ser do 

corpo, seu sentido moral e ontológico para o Espírito encarnado? Em sã razão, é possível imaginar 

um Espírito superior com crise de identidade de gênero? Imaginar Jesus em desarmonia com as 

determinações biológicas do corpo? Para os Espíritos superiores, essas questões sexuais não são pra 

lá de secundárias, quando encarnados?  

 

 

 

 

O acadêmico: 

 

 

Sim, no geral acho que chegamos a um consenso. 

 

A nomenclatura "verdades temporárias" não é mesmo muito boa, mas é usada com relativa 

frequência no meio cientifico. O motivo é que a Ciência, embora reconheça a existência de uma 

realidade objetiva como uma de suas premissas fundamentais, jamais consegue determinar quais 

teorias são verdadeiras de modo definitivo e irrefutável. Nos campos da lógica e matemática, 

assumindo-se certos axiomas, isso é possível. Mas não na Ciência. 

 

Nunca a Ciência prova uma teoria de forma definitiva. O que ocorre é que, à medida que as 

evidências se acumulam contra uma teoria antiga, a comunidade científica perde a confiança nela e 

passa a propor teorias novas que deem conta de explicar as novas observações e que, além disso, 

façam novas previsões que possam ser usadas para falseá-la caso esteja errada. Se ela passar nos 

testes, então vai ganhando cada vez mais aceitação, até tornar-se mainstream, mas jamais chega um 

ponto em que se bate o martelo e diz: "Enfim, agora sabemos a verdade!" 

 

E sim, cientistas, obviamente, são humanos e estão sujeitos a todo tipo de vieses e preconceitos. O 

preconceito contra tudo o que foge ao materialismo, a meu ver, é o mais grave de todos. O método 

científico visa justamente reduzir esses problemas, mas nunca se está totalmente livre deles. 

 

No que diz respeito a questão dos homossexuais, se fosse para apostar, eu diria que sim, trata-se de 

algum tipo de distúrbio que tende a ser corrigido à medida que o Espírito evolui. Mas embora eu 

ache que essa seja a explicação mais provável, não vejo evidências suficientes, nem no Espiritismo e 

nem na Ciência para concluir isso com confiança. 

 

Para mim, ainda precisamos entender bem melhor as causas da homossexualidade e demais variações 

de gênero. Enquanto não soubermos bem o porque de um Espírito nascer assim, fica difícil ter 

certeza de que realmente aquilo é um distúrbio e não apenas uma variação natural que serve a um 

propósito, ainda que não o compreendamos no presente. 

 

Novamente, no fundo, eu acho que seja um distúrbio, é no que eu apostaria. Mas afirmar isso com 

certeza, dado o estado presente de nosso conhecimento, eu acho um pouco precipitado... 

 

Abraço. 



 

 

 

Rafael Meneses:  

 

 

 

     Creio que te entendo, você revela uma sólida prudência intelectual. Pelo o que entendi, na 

investigação científica há sempre um ceticismo moderado em relação a todas as teorias, ou pelo 

menos assim deve ser. Acho isso muito bom para a sanidade da inteligência, para evitar o 

dogmatismo e o espírito de sistema. 

     Eu me propus a pensar a homossexualidade a partir apenas dos postulados espíritas, mas na 

verdade ela tem uma intersecção com várias áreas. Tenho a impressão que muitos fatores são mais de 

caráter sociológico do que biológico ou psicológico. A cultura determina sobremaneira até o nosso 

modo de sentir, e se considerarmos a revolução sexual iniciada ainda na primeira metade do século 

XX, a ideia generalizada de que devemos nos libertar das repressões morais, de que a vida deve ser 

uma aventura cheia de prazeres, de que o amor não conhece limites, e tanto e tantos chavões, talvez 

encontremos algumas razões para esse tipo de comportamento. As ideologias determinam 

consideravelmente as pessoas, mesmo que elas não sejam nem letradas.  

     Com a minha simplória consideração, nas meditações que te enviei, não pretendo mesmo que seja 

uma certeza absoluta, e que nem explique todos os casos, mas acredito sim que é aplicável há muitos 

indivíduos. 

     Se repararmos bem, eu nem sequer apresento uma teoria, não estou tentando explicar o fenômeno, 

mas julgá-lo moralmente, apreender o seu valor em face do destino espiritual do homem. Por isso 

não acho precipitado, porque, mesmo havendo um propósito que possa ser descoberto pela ciência no 

futuro, acho que é uma constatação que a homossexualidade é um gênero de apego à vida terrena, e 

que um Espírito superior, que devemos também ser um dia, já não sofre nenhum tipo de identificação 

com a vida terrena. Ele encarna, exerce sua atividade e cumpre com seus deveres, tudo feito numa 

cadência harmoniosa, sem exageros sensualistas e espiritualistas.  

     Sabemos, através da doutrina, que mesmo um criminoso participa de um propósito na ordem geral 

dos acontecimentos, que Deus o utiliza como instrumento de sua justiça e permite que seu ato 

criminoso alcance aquele que precisa sofrer, expiar ou ser provado. Porém, o comportamento do 

criminoso não deixa de ser moralmente mau por participar de um propósito que transcende a si 

mesmo; ele, por sua vez, sofrerá as consequências de seu comportamento. É nesse sentido que tento 

avaliar moralmente o comportamento homossexual: assim como o Espírito de um criminoso terá que 

renunciar definitivamente o crime para avançar na escala espírita, o Espírito de um homossexual terá 

também que renunciar, ou melhor, superar de fato o seu apego a determinado sexo, para avançar na 

mesma escala espírita, uma vez que isso é um evidente indício de preponderância da matéria sobre o 

Espírito.  

    Enfim, embora eu possa parecer cheio de “verdades” e certezas, tento me manter aberto a novas 

análises e não transformar a minha tentativa de exame analítico em ideia fixa e pensamento viciado.  

    Então, sim, no geral, acho que chegamos a um consenso! 

 

 

 

O acadêmico: 

 

 

Pois é. 

 



Eu concordo que a ideia que se faz do sexo atualmente é bastante distorcida. Nós saímos de uma 

época de repressão e hipocrisia para uma época de total libertinagem em que tudo é permitido. 

Coisas como sexo casual e essa ideia de que sexo responsável se resume ao uso de preservativos, 

para mim, são claramente erradas. 

 

E também está evidente para mim que essa história de cada dia criarem um novo gênero (já são mais 

de 50) também demonstra uma total falta de bom senso. 

 

Outra coisa é a banalização do divórcio. O Espiritismo não proíbe nem se opõe a ele, mas essa ideia 

de que se trata de algo completamente natural, como se os casamentos tivessem um prazo de 

validade e as pessoas já se unissem contando que vão se separar, certamente, também não está certa. 

 

O problema é sempre a radicalização para um dos lados: Ou o sexo é pecaminoso ou tudo é 

permitido. Dificilmente as pessoas estão no meio-termo, em equilíbrio. 

 

Tem coisas que, para mim, claramente são imorais, mas outras que não necessariamente. A 

homossexualidade, cai nessa categoria. Não me parece algo natural, mas ao mesmo tempo eu não 

acho necessariamente imoral. Acho que ainda me falta conhecimento para poder julgar melhor essa 

questão. 

 

Vejo evidências mais que suficientes para me convencer que o sexo casual é imoral e deletério, mas 

não vejo o mesmo no caso da homossexualidade. Por isso tenho essa opinião. 

 

 

Rafael Meneses: 

 

 

     Sim, tem tanta coisa distorcida! Podemos dizer que a era da informação tem um pseudônimo: a 

Era da Distorção... brincadeira, rs! 

     Daqui para frente eu só seria repetitivo. As razões que julgo importantes já estão lá nas 

Meditações. Só ressalto que, me beneficiando de sua paciência, outros fatores denotam, para mim 

são evidentes, que o comportamento homossexual é algo bem problemático para o Espírito 

encarnado: além da necessidade do progresso espiritual e a conquista de uma posição na segunda 

ordem dos Espíritos, há o ser do corpo, que ele não é simplesmente uma coisa; há o gênero de vida 

que ele oferece como condição para o progresso, que a sabedoria de Deus instituiu a diferença dos 

sexos e o ser-homem e ser-mulher, e isso deve ser muito relevante na ordem universal; que há um 

estudo detalhado antes da encarnação sobre os gêneros de experiências que o Espírito precisa passar 

para superar a si mesmo, e a experiência de um determinado sexo com certeza é considera nesse 

estudo. Enfim, tudo isso está implicado no que nós chamamos de “o fenômeno da encarnação” – no 

advento de uma pessoa no seio da natureza. Tudo isso faz parte da cosmovisão espírita. 

     Neste caso específico, não vejo que a autonomia do saber espírita te passa confiança para você 

avançar no reconhecimento de algumas “certezas analíticas”, e sair do estado de simples aposta. 

    Repito, creio que entendo as importantes razões de sua sólida prudência intelectual. Isso ao menos 

evita o dogmatismo, o fanatismo e o moralismo. 

 

Rafael 
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Acho que esclarecemos as questões então. Naturalmente, não concordamos sobre tudo, mas no geral 

estamos de acordo! 

 

 

 

FIM 


