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Oração Inicial: 
 
<_Moderador_> Mentalizemos Jesus e imaginemo-lo conosco, em 
mais esse encontro através da net, abençoando-nos a todos, 
aqui presentes, e aos que não puderam chegar, aos encarnados 
e desencarnados, para mais uma oportunidade de aprendermos 
sobre os seus ensinamentos, roteiro para nossas vidas, 
relembrados pela Doutrina Espírita, e que nos serão trazidos 
nessa noite, em especial, por nosso companheiro Bluapsiko, 
para quem pedimos Jesus, o ilumine, ampare, Assim seja! (t) 
 
Considerações Iniciais do Palestrante: 
 
<Bluapsiko> Quero agradecer a toda coordenação a oportunidade 
de aqui estar e dizer da importância dessas experiências 
virtuais pediremos ainda que faça suas considerações iniciais 
a respeito do tema que vamos estudar hoje: Violência, 
Sociedade e Espiritismo. 
Sou operador do irc-paltalk e o meu nick Bluapsiko é uma 
palavra em esperanto que significa "mente azul" uma homenagem 
aos amigos espirituais. Sou expositor Espírita aqui na região 
onde moro, Goiânia. 
O Tema proposto é de grande importância, pois, nos remete a 
reflexões éticas profundas, sobre a vida humana e de tal 
forma que nos obriga a uma tomada de posição firmados nos 
postulados evangélicos. 
A sociedade humana deve urgentemente buscar uma religação com 
o divino. E a doutrina Espírita é um caminho uma oportunidade 
luminosa para isso! 
Violência, Sociedade e Espiritismo. 
 
Jesus nos chamou a tenção para necessidade da paz. No sermão 
do monte ele nos diz: Bem-aventurado os que são brandos, 
porque herdarão a terra (Lucas 6:20-26). 
O que é ser brando? Temos o exemplo histórico do ultimo 
século do de fatos de “duelo”. Pessoas que se ofendiam e a 
partir daí chamava seu ofensor para uma luta com armas. 
Seguramente não há nesse fato do duelo exemplo de brandura. 
Mas será que o duelo acabou ou o vemos, todos os dias, pelos 
meios de comunicação ou perto de nos os duelos atuais? Onde a 
brandura que é o oposto da violência? 
Quando olhamos o exemplo de Jesus vamos encontrar exemplos 
palpáveis de brandura real, ou seja, tinha palavra certa para 
todas a situações, e, não se rendia a provocação do mal. O 
mal era a violência sobre todas as formas, moral e física. 



Vive-se em pleno inicio de século XXI e a sociedade humana 
não conseguiu resolver seu problemas sociais, especialmente, 
o da convivência. 
Hoje temos o terrorismo assombrando as pessoas de todo mundo. 
Temos a intolerância religiosa, o radicalismo político, 
teórico, acadêmico. 
Tudo isso pequenas e grandes violências: intelectuais, morais 
e físicas. 
Há uma profunda crise ética na sociedade atual. E, sem 
dúvida, a solução para ela esta na educação ética do ser 
humano. 
Como a crise na intuição familiar, base de toda a sociedade, 
estase vendo ruir os alicerces da harmonia. 
E na educação da criança, do jovem e que vamos conseguir 
vencer a violência. Violência que não é gerada pelas questões 
econômicas, pois se assim, fosse não teríamos jovens da 
classe media assassinando pais. 
É uma crise ética gerada pela falta de amor, de fraternidade. 
O Espiritismo, sem sobra de dúvida, é uma das mais poderosas 
contribuições para melhorar esse estado de coisas. 
Tem-se o caso de um trabalhador espírita em Goiânia que se 
dedicava à distribuição de mensagens. Um dia, numa 
rodoviária, alguém o parou para agradecer e ele perguntou, 
curioso, o motivo do agradecimento. 
Logo foi informado que a pessoa em questão, que o agradecia, 
havia lido a mensagem que ele havia entregado um outro dia, 
e, graças à leitura daquela mensagem recebida, um crime foi 
evitado, uma violência foi evitada. 
O individuo iria cometer homicídio, mas, se deteve de sua 
intenção depois de esclarecido, consolado pela mensagem 
espírita. 
O Espiritismo tem implicações sociais formidáveis. E por ele 
será possível promover o desenvolvimento moral das criaturas 
e que é, na verdade, à volta a mensagem cristã. 
Porém, com avanços, um novo horizonte espiritual se abre nos 
mostrando as grandes verdades espirituais. 
A noção de fraternidade universal aplaca ódios entre povos e 
comunidades, harmoniza lares, base do progresso social, 
fortalece e amplia a solidariedade. 
Assim, o grande o quadro de violência na sociedade em que 
vivemos será modificado à medida que a mensagem espírita for 
entendida e vivida, que é na verdade a mensagem cristã. 
Uma nova sociedade irá sendo forjada na lida da vida, uma 
sociedade mais justa e mais humana. E, como disse Jesus: “... 
brandos herdarão a terra”. Jesus nos ilumine! Essas são 
minhas considerações sobre o tema! 
 
Perguntas/Respostas: 
 



<_Moderador_> [01] - <Higiea> Falando em violência, qual a 
orientação que a Doutrina Espírita oferece em relação ao 
referendo que vai acontecer no dia 23/10/2005? 
 
<Bluapsiko> Os Espíritos nos orientam para a vivência da Paz. 
A doutrina Espírita é uma doutrina da Paz. A Espiritualidade 
é clara quando nos alerta de nosso livre arbítrio e de que a 
sociedade deve criar leis adequadas a uma boa convivência. Em 
o Livro dos Espíritos vamos encontrar base para importantes 
reflexões! Jesus nos dizia quem fere pela espada pela espada 
pereceria. Nos dando clara dimensão das questões éticas que 
circundam tal questão. 
André Luiz tem uma imagem que gosto muito. Ele fala de uma 
antiga parábola hindu sobre uma serpente que atacou um 
eremita. E este, por sua vez, a reprimiu por tal ato. A 
partir de então a serpente não mais atacou ninguém... Foi 
maltratada por todos. Um dia o eremita volto pela região onde 
morava a serpente. E, diante da situação de penúria dela que 
era ofendida, lembrou-a que ele havia dito para ela não 
atacar ninguém, mas, que deveria se defender! 
Mas, por outro lado, temos que ter em mente que vivemos num 
mundo de provas e expiações. 
Desta forma devemos ter uma força policial atuante, 
organizada, para poder-se enfrentar os irmãos ainda 
endurecidos na crueldade. 
Devemos ter um exercito alerta, forte e bem armado. 
Infelizmente é essa a realidade. 
André Luiz nos fala de um destacamento militar no mundo 
espiritual que "abriu fogo" contra espíritos agressivos... 
No livro Os Mensageiros - FEB. Os Espíritos sempre falam de 
"cercas magnéticas", campos de proteção! Penso que não seja 
importante analisar-se isso! (t) 
 
Considerações Finais do Palestrante: 
 
<Bluapsiko> Diante do exposto, é importante que todos os 
participantes pesquisem mais sobre o tema aqui proposto! 
A doutrina Espírita é muito rica de informações. Assim, fora 
da caridade não há salvação! A vivência do amor é fundamental 
nesses dias atuais. Vivermos com brandura, mansidão! Como 
ensinou-nos o Cristo! E que Deus nos ilumine nesses objetivos 
levados nos ajudando a vencer e crescer para luz! 
Grato pela oportunidade participar nesse espaço iluminado 
pelos bons Espíritos! (t) 
 
Oração Final: 
 
<_Moderador_2_> Senhor Jesus! Agradecidos pelo teu amparo, 
pedimos que abençoe o nosso amigo Wanderley que tão 
amorosamente esteve aqui conosco esta noite. 



Ampara os amigos espirituais que aqui estiveram e nos despede 
na tua paz. 
Que possa ser em Teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus 
que possamos encerrar os nossos estudos da noite de hoje. 
Graças a Deus (t) 


