
 

A Herança Espiritual do Brasil 

 

Continuando... 

 

Se somente os europeus durante a Idade Média ignoravam a existência das Américas 

(incluindo o Brasil), enquanto outros povos sabiam desta, e tinham até mapas e rotas de 

navegação para esta, qual a razão disto? A razão disto é a Igreja Católica. Enquanto os 

chineses ee árabes produziam mapas que indicavam a rota para "Fad Sang" (nome da 

América dados pelos chineses antigos), a Igreja fingia não saber disto e reprimia 

qualquer pesquisa sobre. Foi sob os panos que Marco Polo, o viajante italiano 

independente, provavelmente, trouxe mapas secretos da China, da Arabia e da India, 

que provavelmente foram repassados aos gnósticos e Templários - e que, secretamente, 

foram parar nas mãos de Colombo, Vasco da Gama, Cabral e outros. Estes, apenas 

seguiram estes mapas. Provavelmente, na Alexandria pagã, havia mapas indicando a 

América - perdidos quando a biblioteca foi incendiada por cristãos fanáticos. 

Há evidências de que antes da oficialização do catolicismo como religião do estado 

romano, por Constantino, no  século IV, exploradores romanos estiveram nas 

Américas. Esta incursão passou a ser ignorada, proibida ou ocultada justamente com a 

oficialização da Igreja. Uma evidência disto seria o encontro, por arqueólogos, de 

moedas romanas em solo norte-americano e da curiosa descoberta de ânforas romanas e 

de uma galera romana afundada na Bahia de Guanabara, Rio de Janeiro, em 1983. Não 

fosse a Igreja, as Américas teriam sido província romana, provavelmente, já nos séculos 

IV-V depois de Cristo. Há evidências de que, depois disto, exploradores pagãos 

nórdicos - como vikings, galeses e irlandeses - continuaram vindo à América, e mesmo 

alguns cristãos correndo o risco de heresia (como é o caso de Brandon, o irlandês - São 

Brandão - que teria vindo com 7 navios à América). A América só não foi previamente 

invadida por europeus devido às dificuldades da longa e perigosa viagem. Mas, por que 

a Igreja ocultava a América? 

 

                 

    Ãnforas Romanas no Rio     Moedas Romanas achadas em Ohio, USA (260 DC) 

 

Rudolf Steiner diz que a Igreja (embora ele fale em "Iniciados") ocultava a existência da 

América para evitar que houvesse uma precoce ahrimanização das almas. O europeu 

acordaria de seu sono celta-germânico catolicizado e despertaria cedo demais para uma 

consciência do mundo materialista - e isto não poderia ocorrer antes do século XVI. Faz 

sentido. Mas, como todo fato histórico geralmente tem mais de um ângulo de visão 

(além daquele ângulo que é o do que conta a história), também poderiamos pensar no 



fato de que a Igreja lançou a Europa num profundo obscurantismo muito útil ao poder, 

durante mil anos (até o Renascimento, quando seu poder começou a enfraquecer), O 

contato com a Asia e mesmo o África subsaariana, assim como com a América, também 

foi dificultado ao máximo. E este contato traria o risco de abrir horizontes, de despertar 

novos valores, de ampliar a consciência do europeu para fatos e verdades que a 

cosmovisão eclesiástica medieval não teria como dominar. Como controlar o rebanho se 

as ovelhinhas se tornassem livres-pensadores e questionadores, ampliadas por uma 

visão de mundo mais ampliada e cosmopolita? Daí também o medo dos árabes, esta 

etnia mercurial que traz informações de lá pra cá e v.versa. Medo tão forte que produziu 

as Cruzadas e a expulsão dos árabes da Espanha em 1498, logo perto do "descobrir" da 

América. 

De qualquer forma, os europeus chegaram, trazendo no bojo das caravelas a Igreja e 

seu  braço de poder, a Companhia de Jesus - já preparada para organizar a situação nova 

que se apresentava. Veio também a Inquisição junto, e logo se instalaram na India, na 

África e nas Américas os postos de dominicanos inquisidores, e negros e indios 

começaram a ser queimados por bruxaria. Durante os 500 anos seguintes, a Igreja 

adquiriu nas Américas, na África e na India (Goa, no caso) um poder que de certa forma 

há havia perdido no solo europeu. E foi esta versão do cristianismo, exotérica e 

deturpada, que os colonizados receberam como herança espiritual por parte dos 

espanhois e portugueses. Uma instituição cruel, saqueadora, racista e interesseira, que, 

ao mesmo tempo, pregava a mensagem de Jesus Nazareno. Em algumas ocasiões, 

eclesiásticos católicos protegeram os índios contra a crueldade de seus conterrãneos, 

mas somente se estes fossem já convertidos ao catolicismo. Grande parte da fortuna 

atual do Vaticano proveio do saque colonial. Apesar disto, índios, negros, brancos neo-

americanos e mestiços desenvolviam uma forma peculiar de espirualidade sincrética 

entre o cristianismo e a espiritualidade tribal indígena e africana. 

 

 
Índios cruelmente exterminados por obra do administrador da Coroa 

 

A CRENÇA NOS ESPÍRITOS E NA REENCARNAÇÃO NO BRASIL 

Enquanto a Igreja impunha seus dogmas exotéricos na Europa, indios e africanos 

tinham uma herança espiritual na qual cabia a noção de carma, reencarnação e de uma 

vida complexa após a morte física. Para a maioria dos povos africanos em sua origem na 

Mama Africa, a reencarnação aconteceria no contexto dos ancestrais - seus clarividentes 



(Babalorixás) ensinavam que numa mesma linhagem familiar as almas voltam, de forma 

que o bisavô reaparece como seu próprio bisneto, por exemplo. E isto porque era muito 

forte, entre a maioria das etnias africanas, a noção de uma ligação sanguínea que 

prendia as almas à reencarnação fechada na hereditariedade. Isto se chama "culto dos 

ancestrais".(ou Eguns). Para o africano, o mundo visível era visto como um fino véu 

através do qual os Eguns e os espíritos da natureza, Orixás, se manifestavam a todo 

momento. E isto veio para o Brasil, mas logo foi modificado. O culto dos Orixás e 

Eguns existe no candomblé, já bem mais diluído do que na África,e muito mais diluído 

na Umbanda. A noção africana original já ensinava algo como a metempsicose, um 

pouco diferente da reencarnação, que propõe que o ser humano se decompõe em várias 

partes anímicas, além de um espírito eterno, e estas outras partes anímicas (o que nós 

denominamos de corpo astral e corpo etérico, além do duplo físico) seriam recicladas 

em outros seres da natureza- os indios têm, em sua maioria, em especial, de forma bem 

clara, os Guarani e alguns Tupi, crenças semelhantes. Na reencarnação somente o Eu 

volta, na metempsicose, o Eu volta em outro ser humano mas suas outras "partes" 

podem voltar em forma de outros seres naturais.  A implicação disto é um sentimento 

profundo de unidade entre o africano e o índio e a Natureza - o animal, a planta e até o 

fenômeno natural, como um rio, um ventania, o fogo - podem encarnar almas humanas 

que já viveram sob forma de indivíduos. Ou seja, os "ancestrais" estão por toda parte ao 

nosso redor. A Natureza inteira é constituída por pedaços dos nossos ancestrais. Esta 

crença indígena e africana foi reprimida como bruxaria, pelos jesuístas e por outras 

ordens católicas, até meados do século XX. Porém, eu diria que a crença se tornou um 

"sentimento", uma "intuição', profundamente arraigada na alma brasileira, desta unidade 

entre a pessoa humana, como ser animico, e a Alma do mundo. Somente os hereges 

europeus, gnósticos e alquimistas, compreenderiam a verdade e a profundidade destas 

crenças nativas indígenas e africanas.  

O resultado disto é que 84% dos brasileiros acreditam em alguma coisa espiritual 

(pesquisa do Gallup, recente), ao contrário, por exemplo, de 20-25% de franceses, 

norte-americanos ou ingleses. Só se equiparam tais índices aos 90% da India ou da 

Indonésia a percentagem de espiritualistas que acreditam em espirito, carma e 

reencarnação. Um país ocidental que se iguala ao Brasil é a Hungria.  Depois da India, o 

Brasil é o segundo país do mundo onde se acredita em reencarnação, igualado,na 

Europa, à Hungria. 

Aconteceu também que o europeu para cá migrado, em muitos e muitos casos, adotou a 

espiritualidade afro-indígena de forma consciente ou inconciente. Isto explicaria a 

incrível preponderãncia do espiritismo kardecista no Brasil  e o fato de que aquilo que 

chamamos "espiritismo" aqui no Brasil é muito diferente daquilo que se apresenta na 

Europa, estando bem perto de uma cosmovisão esotérica completa, enquanto que, na 

sua origem francesa (Allan Kardec) era algo mais restrito a contato mediúnico.Alguns 

europeus tornaram-se, ao longo do tempo, iniciados na espiritualidade afro-indígena. 

Dois casos famosos são a do Babalorixá francês Pierre Fatumbi Verger, e do "alemão 

índio" Kurt Nimuendaju, um alemão que se tornou índio Guarani e acabou sendo 

iniciado nas tradições secretas do Aivu Rapita (a tradição esotérica oral dos Guarani). O 

mesmo aconteceu com Leo Cadogan, outro branco que virou índio e foi iniciado na 

tradição secreta do Aivy Rapita. 

 



                     

    Pierre Verger,                                        Kurt Nimuendaju (alemão tornado guarani, 

    Babalorixá branco                                  o primeiro sentado com algo na cabeça 

 

Não é bem o fato de que herdamos do índio e do africano uma herança mediúnica. Esta 

forma espiritual, que Steiner chamaria de "atávica" liga-se ao feminino da alma que se 

abre á toda sorte de influencia sutil. A questão é mais complexa. A Alma brasileira 

herdou do indio e do africano, seja culturalmente, seja via genética, uma sensibilidade 

femininia ao espírito, uma propensão a perceber que não é pelo cérebro que se toca o 

mundo vivo e animado no entorno, mas pela sensibilidade do coração. 

 

FORÇAS CULTURAIS CONTRÁRIAS 

Contra este panorama espiritual do Brasil, a Igreja católica já arrefeceu um tanto há 

algum tempo na luta contra a "heresia espírita" ou a "heresia da macumba". Houve 

tempo em que a lei apoiava a igreja, não sendo raro o caso de iniciados na umbanda e 

candomblé presos pela polícia, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, a mando de 

bispos ou políticos pró-Igreja. De alguns anos para cá, as forças contrárias a esta 

espiritualidade advém dos Estados Unidos, que enviam messionários a toda parte do 

mundo, com a "missão evangélica" de fundar igrejas e confissões - chamadas 

"Evangélicas" - e propagar uma interpretação literal, velho-testamentária mais do que 

neo-testamentária, e com boa dose de agressividade e intolerãncia para com aquela 

espiritualidade. Em território indígena amazônico, não é raro vermos "missionários 

evangélico" convertendo os índios. Minha orientadora de pesquisa em antropologia 

especializou-se neste assunto e constatou um fato incrível; quando os missionários 

convertem os índios, estes são facilmente conversíveis. Mas logo que os missionários se 

vão, felizes por sua missão bem sucedida, os índios ou voltam às suas crenças originais, 

sem qualquer conflito, ou misturam suas crenças originais com novos elementos 

evangélicos, criando alguma coisa meio lá, meio cá. A razão disto é que, para o índio, 

religião não é uma questão cerebral de crença, mas uma vivência, uma vidência, uma 

experiencia corporal e anímica com o supra-sensível. Da mesma forma para o africano. 

Não se crê ou se descrê em Espírito, sente-se ou não se sente, percebe-se ou não se 

percebe. E isto, é parte de uma herança espiritual que não poderá ser removida jamais, 

está fortemente arraigada na Anima Brasilis. E assim, se produz por estas terras tupis 

um Cristianismo diferente - como observou um teólogo católico famoso - "que tem 

muita festa e pouca missa, muita reza e pouco padre'. 

Como diria Mário de Andrade, "tudo isto ainda está em incubação no panelão da 



Cunhã"....para um futuro, quem sabe. 

 

Axé Ikatu amém 

 

Wesley Aragão 

 


