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Então, trazendo consigo, inconscientemente, mas presentes, suas carências, suas 
necessidades de progresso, recncetam o caminho, salvo quando, frágeis as estruturas do 
espírito, deixam-se novamente seduzir pelo mal sob qualquer dos seus atributos, falazes, 
ainda que, em princípio, menos capitais, a desonestidade em seu espectro mais amplo, a 
intriga, a farsa intelectual, a mentira, a dissimulação, a maledicência, a soberba, exagero 
no apego às coisas materiais, o dinheiro a qualquer custo, o egoísmo, a provocarem nos 
espíritos de boa inclinação, mas fracos, incessantes "idas e vindas".  

 
Não confundir; fora do Kardecismo não há espiritismo, adverte José Carlos Leal. 
 

(Nascido no Rio de Janeiro, é graduado em Ciência da Literatura pela 
Universidade Federal do Estado, livre-docente em teoria da literatura e 
professor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil - ICEB. A citação é do 
seu livro ' O Que não é Espiritismo ', Edições CELD, Rio de Janeiro, 2004, 
p. 18) 
 

Umbanda e Quimbanda são cultos afro que ganharam roupagens incaracterísticas 
em suas práticas para superar restrições da intolerância religiosa, elitista e exclusivista, 
daí se originando em suas manifestações o sincretismo com os rituais e santos da Igreja. 
Nada têm, porém, em comum com o Espiritismo, cujo repositório doutrinário está única 
e exclusivamente no Kardecismo. 

  
Referências feitas a fatos de conhecimento geral, a lugares de nascimento, não se 

confundem com invasão de privacidades ou devassa da intimidade das pessoas. Richard 
Dawkins nasceu na África; a despeito de sua cidadania inglesa, é um africano de origem 
e de primeiras informações. Até que ponto estarão registradas em seu subconsciente as 
coisas da África eventualmente sublimadas por força da educação formal e religiosa, um 
recurso do cérebro para preservar dados "catalogados" como relevantes? Não adviria daí 
a sua fúria quase irracional e demolitória contra a religião, e os descuidos que o levam a 
admitir inconscientemente "aquele estado anterior do qual a enorme maioria jamais 
nem saiu", a continuidade da vida após a cessação existencial, cerebral e orgânica? Não 
adviria, também, daí conflito interior que o leva ao desespero de, cientista, obrigar-se a 



privilegiar o aqui e agora do materialismo em detrimento da associação de uma entidade 
maior com a ideia de Deus, uma forma de não encontrá-Lo, ou recusar-se a admiti-Lo, a 
tortura da negação, pura dialética, de algo admitido em seu mais profundo inconsciente?  

 
Somos definidos por um atributo essencialmente humano, a consciência, definida 

por Steven Rose em termos de soma total da atividade cerebral de um indivíduo desde o 
nascimento — ou de algum outro ponto de partida adequado — até o momento corrente 
(O Cérebro Consciente, Alfa-Ômega, São Paulo, Tradução de Raul Fiker, Supervisão  
Técnica da Tradução Sérgio Paulo Rigonatti, pp. 41 e 190). Essa "visão" da consciência 
não se tem modificado nas últimas décadas e permanece estabelecida à consideração da 
interação do indivíduo com o meio ambiente. Rose observa que sua utilização do termo 
"consciência" está mais próxima da visão de Marx, para quem  

 
(continua) 

 
      

 	  


