
 

2º Encontro ECK de Livre Pensar Espírita 
SP Brasil            

 
CARTA DO LIVRE PENSAR ESPÍRITA 

 

Os participantes do LiPE 2020 – Encontro do Livre Pensar Espírita, promovido pelo Grupo “Espiritismo 
COM Kardec – ECK”, em 25 de janeiro de 2020, nas dependências do Grupo Espírita Manoel Bento 
(GEMB), na cidade de São Paulo (SP), 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

• Que o conteúdo da Doutrina dos Espíritos, desenvolvida por Allan Kardec no período 

compreendido entre 1857 e 1869, permanece atual em seus princípios e fundamentos; 

 

• Que o Espiritismo simboliza uma proposta de transformação individual e social, por sua 

filosofia de bases científicas e consequências ético-morais; 

 

• Que suas características, enquanto movimento de ideias a partir do intercâmbio entre os seres 

encarnados e desencarnados, são o livre-pensamento, a laicidade, o humanismo, a 

fraternidade e a progressividade dos conceitos e práticas espíritas, 

 

DELIBERAM 
 

- A necessidade do resgate do pensamento fiel de Kardec, valorizando sua produção intelectual e 
filosófica, sem adulterações ou complementos que lhe desnaturem ou descaracterizem a essência e a 
natureza; 
 

- A oportunidade de incentivar a retomada da evocação das Inteligências Superiores, como o fez 
Kardec, inquirindo-lhes acerca dos temas de interesse da atualidade, para conhecer melhor os 
mecanismos das Leis Espirituais; 
 

- O incentivo a núcleos produtores de conhecimento espírita e espiritual, centrados no livre debate e 
no respeito à diversidade de pensamentos, combatendo fraudes e distorções da mediunidade, 
buscando as concordâncias possíveis, realizando o papel que nos cabe enquanto espíritos encarnados, 
no intercâmbio com os desencarnados; 
 

- O compromisso do agir social, empreendendo esforços no sentido de minimizar problemas e 
conflitos, engajando-se em projetos e realizações sociais, imbuídos dos princípios de fraternidade, 
solidariedade, tolerância e justiça social, preconizados pela Doutrina dos Espíritos. 
 
 

Em assim sendo, os presentes se comprometem pessoalmente em disseminar as premissas acima 
expressas nos núcleos, grupos (virtuais ou presenciais) e instituições espíritas, a fim de contribuírem 
para o aperfeiçoamento das ambiências espíritas e para a construção de uma sociedade fraterna, 
solidária, humanista, plural, progressista e espiritualizada. 
 

 
 

São Paulo (SP), 25 de janeiro de 2020. 


