Espiritismo e Tecnologia
Atualmente, o conceito de tecnologia está associado aos vários aparelhos utilizados por
milhões de pessoas diariamente, desde os menores microchips da informática até as máquinas
gigantes da engenharia de construção. Embora expressivo número de almas ainda vivam na miséria
e no analfabetismo ao redor de todo o planeta, aos poucos essas mesmas vão melhorando de vida e
adentrando-se neste mundo novo, graças ao progresso alcançado pelos países e aos esforços de
trabalhadores abnegados nas diversas áreas do conhecimento humano, e também à transição que o
planeta está passando, transformando-se em um mundo de regeneração, segundo os ensinamentos
de espíritos superiores.
Porém, de acordo com diversos dicionários da língua portuguesa, a palavra tecnologia é
empregada não somente como a conhecemos nos dias atuais, mas também para descrever toda e
qualquer maneira de realizar uma tarefa, empregando-se para tal técnicas e métodos específicos, e
em qualquer época da história da humanidade. Por exemplo, para a construção das Pirâmides do
Egito foram empregadas tecnologias diferentes das atuais, embora ninguém saiba como eram,
mesmo assim não deixando de ser um tipo de tecnologia.
Se a tecnologia é utilizada e empregada nas diversas áreas, na religião não poderia ser
diferente, e no Espiritismo (ou Doutrina Espírita) também não, visto que a mesma está dentro de
seu tríplice aspecto (ciência, filosofia e religião). Na época de Allan Kardec, os métodos empregados
para as psicografias eram lápis amarrados a cestinhas; depois utilizou-se o lápis diretamente na
mão do médium; e, décadas após, as máquinas de datilografia e até mesmo, mais recentemente, os
computadores, mostrando assim que o progresso é de todas as épocas, e está presente em qualquer
área do conhecimento humano.
De acordo com os aspectos apresentados, concluímos que a tecnologia é uma ferramenta
poderosa nas mãos dos seres humanos, que pode ser usada para o bem ou para o mal. Para o bem,
porque permite um progresso mais rápido nas pessoas, facilitando suas vidas com trabalhos menos
penosos e mais intelectuais; e para o mal devido ainda à inferioridade que existe em muitas almas
que vivem no planeta. A divulgação e propagação da Doutrina Espírita aumenta a cada dia com a
ajuda desses novos recursos valiosos (como a internet) e facilita ainda mais o intercâmbio entre as
pessoas, de qualquer lugar do planeta. Mas, assim como a tecnologia nos ajuda, também pode
influenciar negativamente, fazendo com que atue em nossas vidas a tal ponto de passar a dominar o
ser humano, como vemos hoje em dia com as redes sociais, os jogos eletrônicos e outros
entretenimentos, em que as pessoas, principalmente jovens, preferem ficar o tempo todo em um
computador e deixam de lado o convívio fraternal com seus familiares e amigos, esquecendo-se
assim de usar a tecnologia com equilíbrio, sensatez e utilidade.
Longo é ainda o caminho a percorrer, e muitas descobertas, das quais não conseguimos
imaginar no momento, surgirão conforme o avanço da sociedade. Um dia, toda a maldade que existe
no planeta desaparecerá, e somente permanecerá o bem e a verdade, pois como disse Jesus no livro
“Há 2000 anos”, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel: “...

...”.
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