
Debate sobre Espiritismo e os modelos utópicos de sociedade 

 

 

Breve explicação 

Caro leitor, segue um breve debate sobre o verdadeiro objetivo prático do Espiritismo e porque hoje 

ele se opõe ao socialismo ou a mentalidade progressista. 

Esse debate parte da discussão de um vídeo que produzi em 2018, intitulado Espiritismo contra 

Socialismo, Comunismo e mentalidade progressista. Abaixo está o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1-

I8RhZaBw&lc=UgxVFwz4ZEl9RsNAhIx4AaABAg&ab_channel=OEsp%C3%ADritoeoTempo 

Boa leitura. 

Rafael Meneses 

São Paulo, 19 de abril de 2021 

 

 

Julian: 

Falou e falou em nome do "Espiritismo", mas pouco disse e trouxe várias ideias vazias . Quando 

indagado sobre o capitalismo, disse que não estudou o tema. Aí é fácil, né? Sugiro que leia o que 

Leon Denis falou sobre a ligação entre o socialismo e o espiritismo. Os escritos dele são anteriores à 

popularização dos estudos de Marx, por exemplo. 

 

"Com raízes operárias e ele próprio trabalhando de dia para garantir os estudos de noite, Leon Denis 

pôde mais tarde dedicar-se ao movimento cooperativista e ao serviço beneficente do ensino. Por 

isso mesmo não lhe foi difícil compreender, conforme expõe neste trabalho, que “Socialismo e 

Espiritismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta a 

mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal sem 

o qual este último corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da 

anarquia”. E reforçou essa afirmativa acentuando que “o Socialismo poderá tornar-se uma das 

alavancas que levará a humanidade para destinos melhores”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1-I8RhZaBw&lc=UgxVFwz4ZEl9RsNAhIx4AaABAg&ab_channel=OEsp%C3%ADritoeoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=A1-I8RhZaBw&lc=UgxVFwz4ZEl9RsNAhIx4AaABAg&ab_channel=OEsp%C3%ADritoeoTempo


A procura de uma nova ordem social em que o homem não seja o lobo do homem, mas o seu irmão, 

é o sonho de toda a humanidade. Nenhum cidadão de sentimentos firmados nos princípios do 

Cristianismo pode aceitar, sem uma justa reação, as disparidades sociais e econômicas que colocam 

fabulosas riquezas – em geral mal ganhas e mal utilizadas - ao lado de agrupamentos de párias que 

não têm o mínimo para sobreviver", trecho do prefácio, retirado da obra traduzida.  

Não há dúvidas de que o Socialismo não é perfeito e que fracassou nos locais em que foi implantado, 

mas a culpa disso é menos do ideal e da sua estrutura: o que faltou foi desenvolvimento moral para 

que fosse feito com a extensão aliada à fraternidade. Mas sua essência é muito mais nobre, de longe, 

que a do capitalismo.  Da mesma forma que o cristianismo em essência é perfeito, mas a prática 

levou a deturpações de toda ordem. O socialismo, ou algo inspirado nele, é algo que requer 

maturidade espiritual, o que falta ao homem em sua condição atual. 

Mas não venham me dizer que o capitalismo funciona. Não mesmo, deu errado também e foi 

responsável por ecatombes comparáveis ou maiores que as dos tiranos dos regimes socialistas. 

 

 

Rafael Meneses: 

Você comenta sobre minha “falação”, mas também está perdido no nevoeiro de palavras e citações 

que expõe, a fim de justificar sua opinião. Você não percebeu o seu próprio pensamento viciado: 

A questão não é Capitalismo ou Socialismo, e nenhum modelo ideológico de sociedade. O 

Espiritismo não se ocupa com isso, ele atua sim nas causas substanciais, respeitando o antigo adágio 

que diz: sublata causa, tollitur effectus (suprimida a causa, cessam os efeitos). Ou seja, enquanto a 

imperfeição moral for predominante nos indivíduos, nenhum sistema econômico irá retificar a 

natureza moral humana e as suas necessárias consequências no plano social; a ordem moral precede 

a ordem econômica, pois a fraternidade, a caridade não se impõem, muito menos se decretam. 

Ultimamente, o esforço por um “mundo melhor” é compreendido através da instalação de uma 

ordem jurídica e econômica, mas que não passa de uma forma burocrática que se inspira em 

pretensos ideais humanitários que são constantemente violados pela elite política e intelectual. O 

Espiritismo não opera no plano dos efeitos, e sim nas causas fundamentais e legítimas que 

promovem o melhoramento, o movimento qualitativo do ser: 

“Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade; se elas não estão no coração, o 

egoísmo as sufocará sempre; fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo.” (Allan Kardec, 

Observai os pássaros do céu) 

Uma vez que se trabalha no plano das causas efetivas, da transformação moral, pouco importa qual 

será o modelo econômico do futuro, porque as verdadeiras bases da justiça social estarão de fato 

implantadas e serão inamovíveis, porque repousam nas leis divinas e na realização substancial do 

homem. Ou seja, a qualidade elevada da causa determinará a qualidade elevada dos efeitos.  



Por outro lado, os fatos históricos demonstram a brutalidade dos regimes políticos inspirados no 

socialismo e no comunismo, de forma que atrelar o espiritismo a esse cortejo de sangue e barbárie é 

hoje inadmissível. A ideia de um mundo melhor só vem derramando sangue e brutalizando as 

criaturas -  o espiritismo não tem nada com isso.  

Além do mais, é muito provável que se houvesse uma radical e elevada transformação moral do 

homem, única finalidade prática do espiritismo, a necessidade de um Estado centralizador e 

totalitário praticamente seria nula, pois os homens, impelidos pela sua própria consciência moral e 

concreta dignidade, se organizariam livremente visando a solução das mais variadas demandas 

sociais, isto é – a sociedade civil se sobreporia drasticamente ao Estado, sendo reduzido a gestão de 

funções muito específicas.  

 

 

Julian: 

Curioso é ver a parcialidade no que diz "a brutalidade de regimes inspirados no socialismo e 

comunismo", como se tais brutalidades não fossem repetidas diariamente nos modelos diversos 

desses, entre os quais o capitalismo predatório vigente em nosso país, um dos mais desiguais do 

mundo. Desigualdade aqui é bruta, e isso significa fome. Significa falta de dignidade, significa 

morte. O espírito evolui em todo tipo de contexto? Sim, mas ninguém necessariamente nasce para 

passar fome, para viver sem o mínimo de dignidade. E qualquer interpretação da lei de causa e efeito 

que tente contornar isso é letra desconectada da realidade. As colocações do vídeo e na resposta ao 

que eu disse trazem, na essência, um ideal de combater o inimigo imaginário chamado "comunismo", 

que desde os anos 60 justifica todo tipo de coisa por aqui, entre elas a ditadura militar, tortura e o 

extremismo atual, que leva o país ao colapso. É possível atrelar, sim, o espiritismo ao socialismo 

utópico defendido por Leon Denis, não há contradição alguma. Contradição das boas é achar que 

devemos esperar todos os seres humanos se reformarem moralmente para tentarmos um modelo 

alternativo de sociedade, que diminua a miséria, só porque tiranos deturparam uma ideia que, na 

essência, era boa. O cristianismo também foi deturpado: até hoje se mata em nome dele. O 

socialismo utópico defendido por Leon Denis é totalmente diverso e não tem qualquer ligação com 

isso que a galera adora encher a boca pra atacar. Não que deva ser o modelo adotado pela sociedade 

atual, mas certamente traz um balizamento muito mais humano do que o capitalismo selvagem 

propõe. 

 

Rafael Meneses: 

 

Você quer debater os meios utópicos de se melhorar a sociedade. Insinua que pelo simples fato de eu 

me opor ao socialismo, sou a favor da tortura, da fome, da miséria, e quem sabe de todas as 

desgraças. Não compreende que por mais bonitinhos que sejam os ideais que um modelo de 

sociedade pretende implantar, eles não se concluirão de fato porque estão dependentes, em ultima 



instancia, do livre-arbítrio humano. É incapaz de perceber que a ordem moral precede a ordem 

econômica e a ordem jurídica, do ponto de vista do indivíduo e que é este que importa ser 

melhorado, esclarecido, transformado. Ou seja, como é típico da mentalidade esquerdista, você se 

impõe com o monopólio da bondade, se achando cheio de humanidade, e, provavelmente, é também 

incapaz de perceber, ou melhor, simplesmente constatar, que no meio das contradições de uma 

sociedade capitalista, existem uma infinidade de empresários dignos, profundamente honestos, 

comprometidos com suas famílias e seus funcionários, que geram inúmeros empregos, que 

estimulam direta ou indiretamente o aperfeiçoamento profissional de muitas pessoas, que se arriscam 

em inovações, que estimulam a criatividade nas mais diferentes direções, que estimulam o avanço 

tecnológico e científico, e desta forma e ao seu modo também combatem a fome e a miséria. Mas é 

evidente que você sofre de maniqueísmo econômico, onde o bem só está de um lado, e é claro que é 

do seu lado. Enfim, você ou o Leon Denis são livres para pensar nos mais lindos modelos de 

sociedade, mas isso não irá mudar o fato de que o escopo, o objetivo primordial do Espiritismo com 

Kardec é fomentar o advento do “homem de bem”, é agir na alma e purificar o coração dos homens 

pela persuasão e fé racional, e não ficar elucubrando que tipo de economia vai tornar o homem 

menos egoísta, como se bastasse inserir o homem num ambiente juridicamente perfeito para que ele 

se tornasse um anjo. A influência do meio, o determinismo histórico, cultural e genético não 

suprimem o livre-arbítrio nem moldam em absoluto o caráter.  Para ser bom, o homem tem querer 

ser bom, e nisso há um grande risco – é o preço da liberdade. O espiritismo trabalha com a realidade, 

e não com a utopia, e por isso age nas causas da verdadeira justiça social: o desenvolvimento moral 

do homem. Eu só exponho a cosmovisão espírita, dentro dos meus limites e das minhas 

imperfeições, e até o momento não vejo o espiritismo acalentando nenhuma utopia, mas sim atuando 

lenta, porém decisivamente, na vida concreta dos que com ele se ocupam e se comprometem.  

  

Julian: 

Não me imponho como ideal de bondade de forma alguma. Eu só quero saber onde está o seu vídeo 

em que também comenta as desgraças do capitalismo. Esse é o ponto. O comunismo e o socialismo 

são coisas distantes da nossa realidade, simplesmente nao existe essa ameaça, o Brasil sequer flertou 

com isso. Qual então é a proposta de um vídeo como esse? Combater um inimigo inexistente? Cadê 

as denúncias da sociedade perversa que enfrentamos hoje? Isso sim é combate justo e verdadeiro de 

ideias. Ou foi só um click bait para atrair o movimento espírita, que, em muitos lugares, 

vergonhosamente abraçou o governante exaltador da tortura?   São perguntas que não querem calar. 

Aí sou simplesmente tachado como esquerdista, sendo que, na real, nem sou nos moldes que existem 

aqui. Não sou marxista, não sou comunista, nada disso. Apenas admiro a ideia do socialismo utópico 

e das relações traçadas por Leon Denis, de algo voltado mais para o social, mais igualitário, mas sem 

tiranos. Não apoio ninguém que proponha tirania, to fora disso. Espírita não aplaude tirano, mas 

tampouco passa pano para torturador ou quem exalta a tortura, visto que Jesus, o modelo de ética, foi 

torturado. 

 

 



 

Rafael Meneses: 

Não disse que você se impõe com o “ideal”, mas com o monopólio da bondade – consegue entender 

o que isso significa? Dizer que o comunismo e o socialismo são distantes de nossa realidade é 

esquizofrenia intelectual, é estar totalmente deslocado da realidade. A sua presença mais gritante se 

revela pelo marxismo cultural, influenciado pela Escola de Frankfurt e pelo conceito de intelectual 

orgânico, de Gramsci. Com efeito, a famigerada luta de classes é contemporaneamente trocada pela 

revolução cultural, pela destruição dos valores tradicionais, pela eliminação do sentido transcendente 

da existência humana, mergulhando o homem no imanentismo e no historicismo asfixiante; os 

caminhos para a instalação de um Estado totalitário passa antes pela revolução cultural, pela 

manipulação e deturpação do imaginário. Por isso, é evidente que o Espiritismo é contra essa agenda 

cultural que está ligada necessariamente ao projeto de instalação de um Estado Socialista. Não 

importa dizer que o Estado brasileiro não é socialista, o que não é verdade, se as universidades, a 

mídia, a imprensa e até alguns meios religiosos exalam continuamente, por todos os seus poros, o 

marxismo cultural. Existem vários teóricos do marxismo cultural e de sua hipótese econômica, você 

pode se esclarecer melhor lendo Olavo de Carvalho, que demonstra que o comunismo sofre muitas 

mutações e não se resume a planificação da economia; pode ler também Ludwig Heinrich Edler von 

Mises, economista da escola austríaca que demonstra a impossibilidade material da economia 

proposta pelo socialismo. Uma vez que a revolução cultural vigente exalta os valores puramente 

materialista, é evidente que o Espiritismo nele vê um inimigo a ser combatido. Você ainda parece 

estar sonhando com um socialismo pré Marx, ao passo que a nossa realidade cultural atual está se 

debatendo francamente com uma revolução cultural instaurada há anos. O meu vídeo simplesmente 

busca responder a seguinte pergunta implícita: pode o espírito realizar a transcendência assumindo a 

agenda do marxismo cultural e os seus pressupostos? Como você está deslocado da realidade, acha 

que o meu vídeo é apenas uma jogada de marketing, mas na realidade esse é o assunto do momento, 

uma urgência histórica. Bem-vindo a realidade.  

 

Julian: 

Mas, cara, vc não acha também presunçoso dizer que o espiritismo trabalha com a realidade , mas 

não com a utopia? o espiritismo se autodenomina terceira revelação.. oi? O espiritismo se coloca 

como uma doutrina que supostamente tem resposta pra tudo. Com toda honestidade: o espiritismo 

tem pouquíssima representatividade para ser uma mola propulsora de alguma transformação 

minimamente significativa e relevante em escala global. Sou espírita, mas é questão de ser realista. 

Parece mais factível um modelo de vida diferenciado, que estimule solidariedade e alguns passos na 

direção da igualdade social, ainda que por força de lei, do que 3,8 milhões de adeptos em um 

universo de 220 mi, no caso do Brasil,  ou 13 milhões mundo afora, de quase 8 bi, né? 

 

 



 

Rafael Meneses: 

Você diz: “O espiritismo se coloca como uma doutrina que supostamente tem resposta pra tudo” – 

Cara, nisso você também está fora da realidade. Kardec define o espiritismo como uma ciência 

filosófica que estuda a natureza, a origem e a relação dos Espíritos com o mundo corpóreo, isso está 

escrito no livro O que é espiritismo. A partir dessa definição se entende o objeto de estudo do 

espiritismo, então, como você consegue concluir que ele tem resposta pra tudo? Definitivamente, 

você trata com ideias inventadas, e não com a realidade. Até o espiritismo é alguma coisa que surge 

da sua incrível imaginação. 

E quem disse que o Espiritismo deve ser a única “mola propulsora” para a transformação da 

humanidade? Acaso você abarca toda a complexidade e a totalidade da ação da providência divina na 

história humana?  

 

 

Julian: 

Espiritismo é uma filosofia (busca respostas), uma ciência de observação (dos fenômenos) e tem 

finalidades morais. Essa é a definição de Kardec. Na real, foi modo de falar, mas o correto mesmo 

seria melhor eu ter colocado: como o movimento espírita geralmente proclama: tem resposta pra 

tudo, terceira revelação, "o espiritismo matou a morte", bobagens desse tipo. Eu só acho que espíritas 

deveriam ter muito mais responsabilidade em ter um canal, e falar em nome do Espiritismo, ainda 

mais fazendo um vídeo com claro viés ideológico, mas que busca disfarçar a intenção com um tom 

de erudição e citações de Kardec. Só acho isso. Você prega uma apartidarismo que, na prática, você 

não coloca na sua retórica. 

 

 

 

Julian: 

Agradeço a atenção dispensada, mas é impossível, com todo respeito, tentar qualquer diálogo com 

quem indica Olavo de Carvalho. A conversa perde qualquer sentido de seriedade ao recomendar a 

leitura de um astrólogo, autoproclamado filósofo, de palavreado chulo, um cara sem moral e com 

pensamento raso. Falar é fácil, mas prove que a mídia / imprensa está repleta de marxismo cultural. 

Já as universidades públicas, maiores pólos de conhecimento do país, muitas delas figurando entre as 

melhores do mundo, como USP e UFRJ, e quase que responsáveis pela totalidade do pensamento 

científico do Brasil, é realmente compreensível porque tendem à esquerda: não lêem Olavo de 

Carvalho. Ele sequer tem gabarito para pisar em algum desses espaços. Aliás, você recomendar 

Olavo de Carvalho e ter postado esse vídeo após as eleições de 2018, já é autoexplicativo. Abraços 



 

 

 

 

Rafael Meneses: 

Cara, estou a todo momento dialogando numa boa. Mas você a todo momento se impõe como 

alguém cheio de bondade e cheio de sabedoria. E é capaz de ridicularizar o maior intelectual e 

filósofo brasileiro. Deveria ter vergonha, usando esses chavões. Com certeza você não leu sequer 

uma obra do Olavo. E qual o problema de ser astrólogo, um dos maiores cientistas da modernidade, 

Newton, se ocupava quase que inteiramente com questões ocultistas; e o matemático, cientista e 

filósofo, René Descartes, que queria provar a possibilidade natural da transubstanciação na 

eucaristia, você se incomoda com isso? Esses fatos não diminuem o gênio desses homens.  

Olavo de Carvalho é o filósofo que simplesmente responde essas importantes questões filosóficas 

com grande propriedade:  

1- O que é fragmentação entrópica e como ela concorre para o aumento do Estado e dos seus meios 

de opressão? 

2- Qual a relação entre tipologia espiritual e distribuição do poder na sociedade? 

3- A superação de uma afetividade vitimista seria um dos primeiros passos para diminuir o 

crescimento do Estado moderno? 

4- O que significa dizer que a consciência e a realidade estão no Absoluto, que a realidade conhecida 

vaga no desconhecido infinito? 

5- O Absoluto é a condição da experiência? 

6- O que é o imaginário? 

7- Não pensamos as coisas, mas as imagens das coisas? 

8- Quem domina o imaginário é quem tem o poder real e não penas nominal? 

9- Por que o milagre não é uma derrogação das leis da natureza? 

10- O que é a verdade? Ela é uma pessoa? 

11- Por que as substancias ditas secundárias tem um estatuto ontológico? 

12- O que se pode entender da pretensa cisão entre fé e razão? 

13- Qual a diferença entre fé em uma pessoa e fé em uma doutrina?  

14- Qual o maior erro da Igreja Católica? 



15- É preferível um Estado teocrático a um Estado leigo? 

16- Por que a intuição tem primazia na ordem do conhecer? 

17- O que seria a islamização do monoteísmo cristão? Isso seria pernicioso para a alma? 

18- Por que o evolucionismo não invalida o criacionismo? 

19- Por que a confissão e a sinceridade são imprescindíveis ao método filosófico? 

20- O egoísmo pode estar presente em qualquer das 12 camadas da personalidade ou há alguma que 

consiste em sua própria eliminação? 

21- O que significa integrar as circunstâncias que se apresentam em nosso projeto existencial? 

22- O que é conhecimento por presença? 

23- A filosofia de Louis Lavelle é sustentada por uma ascética e mística? 

24- Por que o profetismo é um dos mais importantes fatores civilizatórios? 

25- O que significa dizer que o cristianismo inaugurou a consciência histórica? Qual a sua 

importância? 

26- Por que o cristianismo supera as religiões cosmológicas? 

27- Por que a ideia de progresso é um dos produtos da divinização do tempo? 

28- Qual a relação entre sexo e intimidade espiritual? 

29- Com a revolução sexual, porque o sexo é comumente reduzido a um modo da masturbação? 

 

Fim 

 

 


