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Carlos Eduardo Accioly Durgante

   O QUE
  TEMOS DE

Melhor
  EM NÓS





A solidariedade liga todas as existências do 
mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo 
e os seres de todos os mundos (Allan Kardec).



Prefácio
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O que temos 
de melhor em 

nós? Com essa 
pergunta, que de-

safia nossa existência, 
Durgante nos brinda com 

mais um trabalho excelente 
e vital para todos que estão 

imbuídos de uma busca de 
transformação espiritual. Este 

livro nos oferece inúmeros re-
cursos diante do cenário contem-

porâneo que vivemos, mas quero 
salientar três aspectos que considero 

mais importantes.

Primeiro, o livro preenche um espaço im-
portante dentro da proposta de Kardec no 

que se refere aos processos que o espiritismo iria 
passar e seu papel no mundo. De fato, depois de 
vários períodos, Kardec afirma que o espiritismo 
entraria num quarto período, o religioso, como 
força atuante sobre a Humanidade, para depois 
termos um quinto e, por último, o sexto período, 
que será o da regeneração social, que abrirá a era 
do espírito. Este é um livro para esse sexto período, 
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visto que oferece, a nós e às novas gerações, ideias 
e um rico manancial favorável para inaugurar o 
triunfo definitivo da união, da paz e da fraternida-
de entre os homens, sintonizados pela compreen-
são e prática da lei evangélica. 

Segundo, este livro é sobre como ser feliz. A 
felicidade é uma das grandes questões da humani-
dade. Considerando o índice de felicidade dos paí-
ses e as pesquisas em torno do assunto, uma carac-
terística se sobrepõe às demais quando se fala na 
sua busca: a solidariedade. É ela o fator significati-
vo para que uma comunidade atinja altos índices 
de felicidade. E quem não quer isso para si? Pois 
Durgante, com muita propriedade, vai nos abrindo 
o horizonte para chegarmos a essa tão esperada 
realidade.

Terceiro, e não menos importante, se refere 
aos temas, que trazem uma questão psicológica 
chave que sustenta sua proposta: a questão da fa-
miliaridade. Como nos coloca tão bem Nilton Bon-
der, só quando passamos com o outro as mesmas 
dores e realidades e enxergamos no outro a vítima 
do infortúnio é que conseguimos desfazer a inimi-
zade e reconhecer que um elo nos une. Se doesse 
em você o que dói no outro; se você sentisse o que 
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o outro sente e se estivesse no lugar do outro, você 
seria igual ao outro. Não seria parecido, mas igual 
ao outro. A familiaridade desarma. Ela faz os olhos, 
os ouvidos e o olfato adocicarem o medo. Percebe-
mos que aquelas pessoas que odiamos, em sua ro-
tina, não são inimigas de ninguém. Compartilham 
da mesma luta humana pela sobrevivência, tanto 
no aspecto físico quanto na manutenção da digni-
dade. O caminho é global, mas agimos de maneira 
local. O desafio está na hospitalidade, em abrir um 
lugar para o outro. O anfitrião, ao ser deslocado, 
encontra valores e parâmetros dentro de si que o 
enriquecem. 

O que temos de melhor em nós? Com essa 
proposta, nosso colega da AMERGS, Carlos Dur-
gante, que tem uma longa experiência em con-
ferências e livros, como esse sábio anfitrião, nos 
acolhe, ajudando a tecer essa rede de implicações, 
trazendo à consciência a proposta de uma respon-
sabilidade recíproca que começa com o desafio do 
autoamor e avança para a empatia, compaixão e 
solidariedade.

A tarefa é transformar espaços em locais de 
alma, um valor, um propósito espiritual. Os valo-
res serão sempre determinados pela relação e pelo 
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movimento. Tudo no universo é relação. Será em 
sua circulação pelo mundo, em seu intercâmbio 
com os outros que o homem perceberá valores e 
atribuirá valores à sua vida. O caminho, mais do 
que estradas, é feito de encontros e interações.

Agradeço ao Durgante a sensibilidade e pres-
teza de nos apresentar este rico material e espero 
que os leitores possam se beneficiar dessas pági-
nas, pois são como orvalho que descem dos céus 
para renovar a paisagem terrena, que possam tocar 
nossos corações sedentos de harmonia e de paz.

Gelson Luis Roberto,  

psicólogo, analista Junguiano.
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1
Quais são os

nossos
problemas?
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Amigo leitor, convido-o a uma 
reflexão, não sobre as misérias ou 

tragédias humanas, muito menos do 
que de ruim e vergonhoso temos em 

nós. O convite é exatamente o oposto, 
como o próprio título diz a que veio, a re-

flexão é sobre o que de melhor temos em nós.

Muitos filósofos e sociólogos pós-modernis-
tas têm falado e refletido sobre a qualidade das rela-

ções humanas na atualidade, como os celebrados Ed-
gar Morin e Zygmunt Bauman. Este último, há mais de 
uma década, antecipou o que denominou de o adven-
to da fragilidade dos laços humanos em um livro inti-
tulado Amor líquido1, no qual, brilhantemente, afirmou 
que “a líquida, consumista e individualizada sociedade 
moderna produz grandes dificuldades de relaciona-

1 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p. 84.
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mento entre os parceiros, os familiares e as pessoas em 
geral”. Para ele, essa fragilidade dos vínculos humanos 
é resultante do sentimento de insegurança que resulta 
de um dilema que estamos vivendo nos tempos atuais, 
que é o da necessidade de estreitar os laços interpes-
soais e, ao mesmo tempo, se assegurar de manter uma 
distância considerada conveniente do outro. Sim do 
outro, ele que é o nosso próximo.

Em seu livro mais recente, lançado no início de 
2017 no Brasil, logo após seu falecimento, Bauman2 
aborda com muita sensibilidade a questão do fenôme-
no migratório na Europa. Apesar de estarmos muito 
distantes desse continente e, por tabela, dessa proble-
mática, as questões que ela traz à tona são universais 
e ocorrem em qualquer bairro ou quintal deste vasto 
planeta. O autor fala das pessoas que estão por detrás 
das portas, se protegendo desses estranhos que batem 
pedindo algum tipo de ajuda. Para ele, “estranhos ten-
dem a causar ansiedade por serem ‘diferentes’ – e, as-
sim, assustadoramente imprevisíveis, ao contrário das 
pessoas com as quais interagimos todos os dias e das 
quais acreditamos saber o que esperar”.

O psicólogo canadense Paul Bloom, um profundo 
estudioso das emoções e dos comportamentos huma-
nos, afirma que, de uma forma geral, somos capazes de 
nos compadecer e, muitas vezes, conseguimos ser mais 
empáticos com a dor de pessoas próximas e/ou indi-

2 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2017.



17

víduos específicos do que com a dor de pessoas com 
quem não nos identificamos. Para ele, não é tarefa nada 
fácil sermos simpáticos ao sofrimento dos outros, pois é 
preciso que nos coloquemos efetivamente no lugar do 
próximo e, mais difícil ainda, olharmos o mundo atra-
vés dos olhos dessa outra pessoa.

Por isso, neste mundo tão conturbado, egoísta e 
desumano, onde cada vez menos enxergamos e ouvi-
mos o outro que permeia o nosso existir; neste mun-
do em que vivemos imersos nas relações interpessoais 
cada vez mais virtuais e, por isso, vazias, distantes e 
intangíveis; neste mundo do bizarro fenômeno da “so-
lidão em meio à multidão”, da legião de “invisíveis” e 
com tão pouco espaço e tempo para gestos e atitudes 
humanitárias, precisamos falar e refletir sobre a Solida-
riedade, a Empatia e a Compaixão.

Estas, como outras tantas virtudes que o ser hu-
mano é capaz de possuir, são como verdadeiros ma-
nanciais a sustentar, nutrir e renovar a vida, tanto a 
minha quanto a do viajor que trilha uma caminhada 
semelhante à nossa. Como dizia Francisco Cândido Xa-
vier: “ninguém cruza nosso caminho por acaso”. E digo 
mais, não só cruza, mas que pode ser vislumbrado pe-
los nossos sentidos físicos e extrafísicos, a curtas, mé-
dias ou longínquas distâncias.

Para a doutrina espírita, reencarnamos com uma 
cota de valores morais ou com um número aproximado 
de tarefas edificantes para cumprir nesta vida. Partindo 
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dessa consciência ampliada pela pluralidade das exis-
tências da alma, que, oxalá, tenhamos marcado um “X” 
nessa lista de tarefas em pelo menos estas opções: (X) 
Solidariedade (X) Empatia (X) Compaixão.

Antes de começar a vasculhar em nossa consciên-
cia por essas alternativas, convido-o, amigo leitor, a dei-
xar fluir os seus sentimentos, independentemente de 
que natureza forem, sobre o que esta, não menos des-
concertante, imagem a seguir suscitar em você!

Fonte: Coaching Express.3

E então? Você ficou surpreso? Triste? Envergonha-
do? Foi tomado por um sentimento de indignação? Por 
uma vontade enorme de fazer o bem? Refletiu sobre 

3 Disponível em: https://www.facebook.com/CoachingExpressCB/photos/a.17
6634592396420.44062.153102874749592/595722447154297/?type=3&theater. 
Acesso em: 20 dez. 2016.
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sua situação e agradeceu a Deus por sua vida? Seus 
problemas se apequenaram? Ficou indiferente?

O que não podemos é ficar indiferentes diante da 
condição humana indigna que muitos irmãos nossos 
em humanidade ainda enfrentam. Não podemos nos 
colocar à sombra de atitudes e posturas individualistas, 
porque simplesmente, pela “graça de Deus” ou sem a 
intervenção dele, temos saúde, um teto para morar, co-
mida, um bom plano de saúde, estudo, emprego, etc.

Vamos refrescar um pouquinho a nossa memória 
coletiva, pois sempre é bom lembrarmos da definição 
de certas virtudes que nós humanos adquirimos pela 
seleção natural da nossa espécie, como, por exemplo, 
a solidariedade. Esta é um substantivo feminino singu-
lar, com origem na palavra em francês “solidarité”, que 
significa uma responsabilidade recíproca.4 Como nor-
ma, a palavra “solidariedade” se refere a atos de bon-
dade, praticados com boa intenção e de forma gene-
rosa, ou seja, indica a qualidade de solidário. Atuar de 
forma solidária é ajudar o próximo ou quem necessitar 
sem discriminação de qualquer tipo. A solidariedade, 
portanto, prevê um ato de ajuda ao próximo sem es-
perar algo em troca, agir com justiça e igualdade, não 
procurando alcançar benefício a si mesmo, possuindo 
empatia pelo sofrimento do outro.

Se imagens como a da criança bebendo água em 
uma poça barrenta, ou daquele menino sírio encon-
4 Disponível em: https://www.significadosbr.com.br/solidariedade Acesso em: 24 dez. 2016.
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trado morto em uma praia do Mediterrâneo, quando 
fugia da guerra civil em seu país, ou a do papeleiro, 
do guardador de carro, do pedinte, do malabarista das 
sinaleiras, do idoso solitário, das crianças sem infância, 
do injustiçado ou do esquecido mobilizaram em você, 
assim como em mim, sentimentos altruístas e deu 
uma vontade enorme de fazer bem, ah, amigo leitor, 
o planeta agradece, pois nesse momento ele ficou um 
pouco mais iluminado!

Divaldo Franco5 nos ensina que mediante o há-
bito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os 
sentimentos inferiores e abrir o coração. Para ele, pou-
co importa se o outro, o beneficiado pela compaixão, 
não valoriza, não reconhece ou nem sequer identifica 
quem praticou esse ato. O que importa é o sentimen-
to de edificação, de alegria e contentamento pela rea-
lização, por menor que ela venha a ser, naquele que 
a experimente. Conclui afirmando que expandir esse 
sentimento é dar significação à vida.

Na medida das infinitas possibilidades que há 
em nós e pelos esforços pessoais que empenhamos a 
cada dia, poderemos fazer a diferença na construção 
de um mundo mais justo e com mais gestos e atitudes 
humanitárias. Afinal, Solidariedade, Empatia e Com-
paixão são os sentimentos que melhor demonstram o 
que temos de melhor em nós.

5 Disponível em: http://www.rededoutrina.com.br/revistadoutrina_4/ Páginas: 2-3. 
Acesso em: 17 dez. 2016.
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