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Gostaria de deixar aqui um ponto que acho fundamental ser trabalhado pois ainda se vê caridades
por aí que muito mais prejudicam do que ajudam quem precisa , O ASSISTENCIALISMO.
A caridade incondicional que Jesus coloca não significa que temos que abrir a porta para qualquer
"um" e deixar entrar sem propósito de um auxilio que proporcione resultados construtivos naquela
pessoa.
Devemos oferecer o pão da carne e também o pão do espírito.
Muitos sabem que aquele que acostuma-se a receber tudo gratuitamente e sem esforços acaba não
despertando para uma outra realidade, a da necessidade de Evoluir e crescer moralmente.
Sem falar que muitas vezes usam de suas condições vitimizantes para obter vantagens.
As vezes apenas falamos para as crianças do aspecto positivo da caridade incondicional e
esquecemos de que nos dias de hoje devemos também explicar os riscos quando alguma coisa não é
bem feita e bem analisada.
Antes eu também pensava que devia abrir as portas e atender todo mundo que batia , hoje penso
diferente e acabo percebendo que muitas vezes mais prejudiquei do que fiz bem a alguns seres que
assisti materialmente.
Um exemplo:
Dia desses alguns meninos bebiam em plena 3 horas da tarde em frente ao portão da empresa , uma
garota que trabalha conosco achando que eles estavam alí bebendo água por estarem com fome fez
alguns sanduíches e levou até o portão para eles ,
Antes disso ela criticou os outros colegas de trabalho por "terem o coração" sem compaixão e não
fazerem nada por aqueles rapazes
Foi até lá e deu os sanduíches , um deles levantou e mandou ela colocar os sanduíches em outro
lugar , que queriam dela outra coisa ...
começaram a rir e falar um monte de bobagens ...
Ela entrou sem graça e disse que Deus sabia de suas intenções ...
Pois é gente , louvável atitude , mas será que as vezes não é melhor analisar muito bem antes de sair
por aí acolhendo a todo mundo ?
Paty Bolonha
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EVANGELISMO, ASSISTENCIALISMO E DOGMATISMO
Outros indícios de igrejificação encontram-se no surgimento e expansão de verdadeiras confrarias
com seus ritos de iniciação doutrinária e controle estatístico da reforma moral dos aprendizes, das
cidades “espíritas” com seu fanatismo mediúnico, das confraternizações de devotos e místicos e dos
pregadores evangélicos aprisionados às passagens bíblicas distanciadas da interpretação espírita.
Em área mais delicada, desenvolvese a concepção de um Espiritismo voltado somente para os
pobres e necessitados, incompreensivelmente alérgico às esferas do intelecto, na falsa interpretação
de que “os sãos não precisam de médico”, daí decorrendo todo um trabalho assistencialista, do tipo
paternal e acomodador, em contraste com a proposta libertadora da Doutrina.
A postura dogmática que o Espiritismo rejeita infiltrase, também, entre os dirigentes espíritas, ora
refletindosena crença cega no que dizem os espíritos e médiuns, numa recusa à análise e à crítica,
ora cerceando o livreexame, pela proibição de leituras ou de discussão de temas ditos “polêmicos”.
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O Centro Espírita é também um posto de socorro material e espiritual. Seu trabalho no campo
assistencial tem por base o lema: "Fora da caridade não há salvação".
Nesse sentido, cabe à Casa espírita promover o serviço de assistência social espírita, assegurando
suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e a
espiritual e fazendo com que este serviço se desenvolva concomitantemente com o atendimento às
necessidades de evangelização.
Se o Espiritismo é combatido pelas diferentes religiões cristãs no que diz respeito à Doutrina, é
tolerado, respeitado e até ajudado no campo da assistência social, onde desenvolve um trabalho
importante. Temos de compreender, contudo, que a caridade, tal como conceituada no item 886 d' O
Livro dos Espíritos benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros,
perdão das ofensas constitui algo que transcende a esmola e o mero assistencialismo.
Na tarefa espírita, devemos ter em conta que a meta é a evangelização da pessoa; as demais
atividades são meios.
Ao promover o serviço de assistência social espírita, o Centro incorpora-se à vida da comunidade,
coopera com o poder público e concorre para amenizar e minimizar os problemas sociais e o
sofrimento dos menos afortunados. É mais espiritual que material essa assistência, porque visa
ensinar o indivíduo a pescar e não apenas dar-lhe o peixe.
O espírita não é melhor que os outros: o espírita é apenas diferente no enfoque dos problemas
humanos, pois o verdadeiro espírita quer servir, não servir-se, e sabe que os indivíduos maus estão
exercendo seu livre arbítrio contra os outros, agravando o seu futuro, enquanto os bons exercem seu
livre arbítrio a favor dos outros.
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As ocupações materiais tornaram-se exageradamente importantes para os adeptos, acabando por
fazê-los crer que elas eram a primeira via de salvação, induzindo os centros ao assistencialismo.
Sob o olhar complacente da caridade, hábitos mundanos persistem em vários trabalhadores dos
núcleos. Há quem, usando de uma estranha caridade, defenda princípios estranhos ao bem. Desde
vícios comuns, como o fumar e beber, até hábitos mais graves, como o jogo, o adultério, a
prevaricação e a soberba. Isso vem sendo visto com inquietante naturalidade.
Allan Kardec, no Evangelho Codificado, ressaltou os princípios éticos da caridade e das obrigações
morais do cristão. Este importante tratado de conduta anda meio esquecido. O que vem acontecendo
é algo parecido com o que houve no seio da Igreja primitiva: uma desvirtuação dos fundamentos da
fé racional.
No começo, o principal motivo da existência da religião era o aperfeiçoamento moral da criatura,
tendo em vista seu equilíbrio na vida, um preparo para a felicidade no mundo divino. Este nobre
objetivo, que hoje é o do Espiritismo, deu lugar à religião das aparências, onde as formas aos poucos
substituíram o sentido. Tudo indica que o movimento caminha neste rumo. A casa de caridade hoje é
conhecida por suas tarefas visíveis. As obras de caráter espiritual permanecem quase que inativas,
prejudicando o entendimento das pessoas sobre seu lado imortal.
Há que haver uma conscientização dos homens que amam a verdade. Críticas sinceras serão feitas.
Como agimos movidos pelo amor ao Evangelho, não teremos vergonha em corrigir rumos se amanhã
nos descobrirmos em erro.
Aos leitores, pedimos o uso da razão para apreciarem nossas idéias. Allan Kardec e Paulo de Tarso,
servos de Jesus, recomendaram o exame de tudo e a retenção do que julgássemos benigno. É o que
propomos neste trabalho. O que for bom, seja incorporado ao patrimônio intelectual. O que não for,
seja deixado de lado.
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Existem assim duas tendências evidentes manifestadas no Espiritismo brasileiro:
— uma que dá prioridade ao aspecto religioso, ao assistencialismo social, ao movimento institucional,
com tendências mais ou menos burocráticas e autoritárias e outra, que vê o Espiritismo como
proposta pedagógica essencialmente, como contribuição para transformações socioculturais.
A primeira reduz a questão educacional espírita aos centros, com cursos internos para adultos sobre
Espiritismo e a chamada “evangelização” das crianças, cujo nome já indica o caráter
predominantemente religioso e mesmo catequético.
A segunda propugna pela criação de escolas, centros culturais, universidades espíritas, sem caráter
sectário.
Numericamente, a primeira tendência é maior, porque possivelmente arraigada na mentalidade
brasileira, pouco afeita às questões culturais e pedagógicas.
A segunda, porém, apresenta muito maior consistência teórica e já tem se manifestado em
experiências práticas e ensaios teóricos.
Dora Alice Colombo – Pedagogia Espirita
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