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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO  –  (CAPÍTULO I)

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec
Capítulo I – Não vim destruir a lei

1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas; não os vim destruir, mas cumpri-
los; porquanto em verdade vos digo que o céu e a Terra não passarão, sem que tudo o que se
acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto.
(Mateus, 5:17 e 18.)

I. AS TRÊS REVELAÇÕES: MOISÉS, CRISTO, ESPIRITISMO.

Moisés

2. Na lei moisaica, há duas partes distintas; a Lei de Deus, promulgada no monte Sinai, e a lei civil
ou disciplinar, decretada por Moisés.
Uma é invariável;  a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o
tempo.

A Lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes:
 

I. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão.
    Não tereis, diante de mim, outros deuses estrangeiros.
    Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem

embaixo da Terra, nem do que quer que seja nas águas sob a terra.
    Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano.
II. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus.
III. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado.
IV. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o 

Senhor vosso Deus vos dará.
V. Não matareis.
VI. Não cometais adultério.
VII. Não roubeis.
VIII. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo.
IX. Não desejeis a mulher do vosso próximo.
X. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o 

seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam.

É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino.
Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo
de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e
preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às leis, houve de
lhes atribuir  origem divina,  conforme a  fizeram todos os  legisladores  dos povos primitivos.  A
autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus; mas só a ideia de um Deus
terrível  podia  impressionar  criaturas  ignorantes,  nas  quais  ainda  pouco  desenvolvidos  se
encontravam o senso moral  e  o  sentimento de uma justiça  reta.  É evidente que aquele  que
incluíra, entre os seus mandamentos, este: 
“Não matareis; não causareis dano ao vosso próximo”, não poderia contradizer-se, fazendo da
exterminação  um  dever.  As  leis  moisaicas,  propriamente  ditas,  revestiam,  pois,  um  caráter
essencialmente transitório.

O Cristo

3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a Lei de Deus; veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe
o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens.
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Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o
próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Ele, ao contrário, as
modificou profundamente,  quer  na substância,  quer  na forma.  Combatendo constantemente o
abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-
las passar,  do que as reduzindo a esta única prescrição:  “Amar a Deus acima de todas as
coisas e o próximo como a si mesmo”, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas.
Por estas palavras: “O céu e a Terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último
iota”, quis dizer Jesus ser necessário que a Lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse
praticada na Terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências.
Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio
de alguns homens, ou, ao menos, de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens,
todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude.

4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a
sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento; a autoridade
lhe vinha da natureza excepcional do seu Espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos
homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra, e sim a que é vivida no Reino dos
Céus; viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem
com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos
destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o
gérmen de verdades que, segundo Ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas.
Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de
algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem
a  chave  indispensável,  ideias  que,  porém,  não  podiam  surgir  antes  que  o  espírito  humano
houvesse alcançado um certo grau de madureza. A Ciência tinha de contribuir poderosamente
para a eclosão e o desenvolvimento de tais  ideias. Importava, pois, dar à Ciência tempo para
progredir.

O Espiritismo

5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis, a
existência e a natureza do espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo.
Ele no-lo mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças
vivas e sem cessar atuantes da Natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até
hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a
essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que Ele disse
permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual
tudo se explica de modo fácil.

6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação; a do Novo Testamento tem-na
no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da Lei de Deus, mas não tem a personificá-la
nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos,
que são  as vozes do Céu,  em todos os pontos da Terra,  com o concurso de uma multidão
inumerável de intermediários. É de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos
seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes
tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera.

7. Assim como o Cristo disse: “Não vim destruir a lei, porém cumpri-la”, também o Espiritismo
diz: “Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução.” Nada ensina em contrário ao que
ensinou o Cristo; mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda gente, o que
foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e
preparar  a  realização  das  coisas  futuras.  Ele  é,  pois,  obra  do Cristo,  que  preside,  conforme
igualmente o anunciou, à regeneração que se opera e prepara o Reino de Deus na Terra.
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II. ALIANÇA DA CIÊNCIA E DA RELIGIÃO 

8. A Ciência e a Religião são duas alavancas da inteligência humana: uma revela as leis do
mundo material e a outra as do mundo moral.
Tendo, no entanto,  essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se
fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade,
porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se
julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e
de  excesso  de  exclusivismo,  de  um  lado  e  de  outro.  Daí  um  conflito  que  deu  origem  à
incredulidade e à intolerância.
São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados; em que o
véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado; em que a
Ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual
e em que a Religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas
forças  que  são,  apoiando-se  uma  na  outra  e  marchando  combinadas,  se  prestarão  mútuo
concurso. Então, não mais desmentida pela Ciência, a Religião adquirirá inabalável poder, porque
estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos.
A Ciência e a Religião não puderam, até hoje,  entender-se,  porque,  encarando cada uma as
coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o
vazio que as separava,  um traço de união que as aproximasse.  Esse traço de união está no
conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo,
leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez
comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez: a fé dirigiu-se à razão; esta nada
encontrou de ilógico na fé: vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que
ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe,
em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os
espíritos.  Após  uma  elaboração  que  durou  mais  de  dezoito  séculos,  chega  ela  à  sua  plena
realização  e  vai  marcar  uma  nova  era  na  vida  da  Humanidade.  Fáceis  são  de  prever  as
consequências: acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém
terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso,
que é Lei de Deus.

III. INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS: A NOVA ERA.

9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só
dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu
Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo
destinavam-se  a  chamar  a  atenção  geral  e  a  fazer  cair  o  véu  que  ocultava  aos  homens  a
divindade.
Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o gérmen da mais ampla
moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em
toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os dez mandamentos de
Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que
a Humanidade tinha de percorrer.
A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam
os  povos  que  ela  se  propunha  regenerar,  e  esses  povos,  semisselvagens  quanto  ao
aperfeiçoamento da alma,  não teriam compreendido que se pudesse adorar  a Deus de outro
modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do
ponto  de vista  da matéria  e mesmo do das Artes  e  das Ciências,  a  inteligência  deles  muito
atrasada se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião
inteiramente  espiritual.  Era-lhes  necessária  uma  representação  semimaterial,  qual  a  que
apresentava então a religião hebraica.  Os holocaustos lhes  falavam aos sentidos,  do mesmo
passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito.
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O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de
renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos; que há de fazer brotar de todos os
corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade
comum; de uma perfeita  moral,  enfim,  que há de transformar  a Terra,  tornando-a morada de
Espíritos  superiores  aos  que  hoje  a  habitam.  É a  lei  do  progresso,  a  que  a  Natureza  está
submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a
Humanidade avance.
São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os
progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram
as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se
efetue  sem  lutas.  Não;  aquelas  ideias  precisam,  para  atingirem  a  maturidade,  de  abalos  e
discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a
santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da
vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho; Jesus continuou a
obra; o Espiritismo a concluirá. 
(Um Espírito israelita. (Mulhouse, 1861.))

10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as
trevas.  Esse  dia  foi  o  do  advento  do  Cristo.  Depois  da  luz  viva,  voltaram  as  trevas.  Após
alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente
aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está
abalado em seus fundamentos; reboará o trovão. Sede firmes!
O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias Leis da Natureza, e estai certos
de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo.
O vosso mundo se perdia;  a  Ciência,  desenvolvida à  custa  do  que é  de ordem moral,  mas
conduzindo-vos  ao  bem-estar  material,  redundava  em  proveito  do  espírito  das  trevas.  Como
sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à Ciência. O reino do Cristo, ah!
Passados  que  são  dezoito  séculos  e  apesar  do  sangue  de  tantos  mártires,  ainda  não  veio.
Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama; o amor o
enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado; os bons Espíritos vo-lo dizem
sobejamente; dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto
é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada
do esposo.
A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes Espíritos, mensageiros
divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa
voz  humilde,  porquanto  sois  o  grão  de  areia;  mas  sem  grãos  de  areia  não  existiriam  as
montanhas.  Assim  pois,  que  estas  palavras  “Somos  pequenos”  careçam  para  vós  de
significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício
de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes?
Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São
Bernardos, olhai e marchai para frente; a lei dos mundos é a do progresso.
(Fénelon, (Poitiers, 1861.))

11. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se por quase toda
parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa
falange dos Pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários
outros,  foi  arrancado  ao  paganismo,  ou  melhor,  à  impiedade  mais  profunda,  pelo  fulgor  da
verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração
que  o  fez  voltar  a  si  e  compreender  que  a  felicidade  estava alhures,  que não  nos prazeres
enervantes e fugitivos; quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a
santa voz a chamar-lhe: “Saulo, Saulo, por que me persegues?”, exclamou: “Meu Deus! Meu
Deus!  Perdoai-me,  creio,  sou  cristão!” E  desde  então tornou-se  um  dos  mais  fortes
sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse eminente Espírito
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deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu, depois da morte
de Santa Mônica:  Estou convencido de que minha mãe me virá visitar  e dar conselhos,
revelando-me o  que nos espera  na  vida  futura.  Que ensinamento  nessas  palavras  e  que
retumbante previsão da doutrina porvindoura! Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora
de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e,
por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam.
(Erasto, discípulo de Paulo. (Paris, 1863.))
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Estudo sistematizado da Doutrina Espírita I. As três revelações
 – Moisés, Cristo, Espiritismo

Nº 4 – 09/05/2007 
O Consolador – (Thiago Bernardes)

O caráter da revelação Espírita

1. Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum,  véu, significa literalmente sair de sob o véu e,
figuradamente, descobrir,  dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. A característica
essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido
um fato; se é falso, já não é um fato e, por conseguinte, não existe revelação. O caráter essencial
da revelação divina é, pois, o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros, ou sujeita à
modificação, não pode emanar de Deus.

2.  “O  Espiritismo,  partindo  das  próprias  palavras  do  Cristo,  como  este  partiu  das  de
Moisés, é consequência direta da sua doutrina.”, assevera Kardec no cap. I de seu livro  “A
Gênese.” Acrescenta ele, à ideia vaga da vida futura, ensinada por Jesus, a revelação acerca da
existência do mundo invisível  que nos rodeia,  define os laços que unem a alma ao corpo,  e
levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte.

3. A primeira revelação da lei de Deus está personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a
terceira não está personificada em pessoa alguma. As duas primeiras foram individuais; a terceira
é coletiva. Eis aí o caráter essencial da revelação espírita.

4. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém
pode,  por  conseguinte,  inculcar-se  como  seu  profeta  exclusivo,  porque  ela  foi  espalhada
simultaneamente  por  sobre  a  Terra,  a  milhões de  criaturas,  de  todas  as  idades e  condições
sociais, confirmando a predição de Joel, registrada em Atos dos Apóstolos (cap. 2, vv. 16 a 18):
“Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne; os
vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões, e os velhos sonhos.”

5. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas,
isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas
foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o
invadirem inteiramente. A terceira tem isto de particular:  não estando personificada em um só
indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou
focos de irradiação.

6.  Vinda  numa  época  de  emancipação  e  madureza  intelectual,  em  que  a  inteligência,  já
desenvolvida, não se resigna a representar papel passivo e em que o homem nada aceita às
cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa – tinha ela
que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre
exame.

7.  Os  Espíritos  não  ensinam senão  justamente  o  que  é  necessário  para  guiar  o  homem no
caminho da verdade, mas abstêm-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo,
deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão.

8. Em parte alguma, afirma Kardec, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão
grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões
mediúnicas  especiais,  que  impossível  era  achar-se  reunidos  num  mesmo  ponto  todas  as
condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os Espíritos dividiram o
trabalho,  disseminando  os  assuntos  de  estudo  e  observação  como,  em  algumas  fábricas,  a
confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários.
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9.  A  revelação  fez-se  assim  parcialmente  em  diversos  lugares  e  por  uma  multidão  de
intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada
centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação
de todos os ensinos parciais que constituíram a Doutrina Espírita.

10.  Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas,  sem
exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações anteriores, para chegar
ao desconhecido. Foi assim que os Espíritos procederam com relação ao Espiritismo; daí ser
gradativo o ensino que ministram.

11. Um último caráter da revelação espírita, que ressalta mesmo das condições em que ela se
produz, é que, apoiando-se em fatos, ela tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente
progressiva, como todas as ciências de observação.

12. Entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio de suas próprias
descobertas,  ela  assimilará  sempre  todas  as  doutrinas  progressivas,  de  qualquer  ordem que
sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da
utopia. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado.

13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, pois participa, ao mesmo tempo, da
revelação divina e da revelação científica. Numa palavra, é divina a sua origem e da iniciativa dos
Espíritos, sendo sua elaboração fruto do trabalho do homem.

14. A revelação cristã havia sucedido à revelação mosaica; a revelação espírita vem completá-la.
O  Cristo  a  anunciou,  e  ele  próprio  preside  a  esse  novo  surto  do  pensamento  humano.
Manifestando-se fora e acima das igrejas, seu ensino dirige-se a todas as raças. Por toda parte os
Espíritos proclamam os princípios em que ela se apoia, convidando o homem a meditar em Deus
e na vida futura.

15. Ela é, pois, a revelação dos tempos preditos. Todos os ensinos do passado, parciais, restritos,
limitados na ação que exerciam, são por ela ultrapassados. Ela utiliza os materiais acumulados;
reúne-os, solidifica-os, para formar um vasto edifício em que o pensamento, a vontade, possa
expandir-se.

16.  As Inteligências superiores,  em suas relações mediúnicas com os homens,  confirmam os
ensinos ministrados pelos Espíritos menos adiantados e expõem o seu modo de ver, as suas
opiniões sobre todos os grandes problemas da vida e da morte, a evolução dos seres e as leis
superiores do Universo.  Suas revelações concordam entre si  e  se unem para  constituir  uma
filosofia admirável.

17. O Espiritismo, pois, não dogmatiza, nem se imobiliza. Sem nenhuma pretensão à infalibilidade,
seu ensino é progressivo como os próprios Espíritos o são.

Bibliografia:

Kardec Allan, A Gênese, (cap. I.)

Denis Léon, Cristianismo e Espiritismo. 
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Crônicas e Artigos I. As três revelações 
Nº 303 – 17/03/2013 – Moisés, Cristo, Espiritismo
O Consolador – (José reis Chaves)

Examinemos as três revelações, sem as preconcebidas interpretações

Eis as três grandes revelações: de Moisés, de Jesus e a espírita – ou do Consolador prometido –
codificada por Kardec, que complementa e esclarece a de Jesus.
Para a Igreja, elas terminaram com o Novo Testamento, após o que só ocorreriam com os bispos
e o papa em concílios ecumênicos. Mas, para a Bíblia, existem outras revelações particulares,
embora sejam menos importantes do que as três citadas. E as revelações que, muitas vezes, têm
também a característica de profecias, podem ser falsas, se forem de Espíritos atrasados. Por isso,
os Espíritos devem ser examinados, o que fazem com rigor os espíritas. 
“Amados, não deem crédito a qualquer Espírito: antes, provai se eles procedem de Deus ou
do mal, para que não venhais a dar crédito a falsas profecias.” 
(1 João 4:1). 
Como se vê, as profecias ou revelações são feitas por Espíritos. E, na Bíblia, elas são feitas por
Espíritos através dos profetas (médiuns) ou videntes. Dizem alguns irmãos nossos não espíritas
que esse assunto de videntes é coisa do diabo. Quem está certo, eles ou a Bíblia? “Os profetas,
antigamente, eram chamados de videntes.”
 (1 Samuel 9: 9). 
Kardec ensina que, com a palavra médium, ele designava uma pessoa com poderes iguais aos
dos profetas bíblicos. 
E São Paulo chama de dons espirituais a esses poderes (1 Coríntios 12: 10) que, erradamente,
são atribuídos por um dogma ao Espírito Santo, Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Mas,
para São Paulo, esses dons são do Espírito Santo do próprio indivíduo. 
“Quando alguém ora em línguas, é o próprio Espírito dele que ora.” 
(1 Coríntios 14:14). 
Não é,  pois,  o  Espírito  Santo do dogma trinitário  que ora,  mas o espírito santo do indivíduo,
espírito esse que, por ser criatura criada por Deus, é mesmo santo pela sua própria natureza.
Respeitemos os dogmas,  mas eles são doutrinas polêmicas que vêm causando divisões nos
meios cristãos, desde que eles foram instituídos. E isso porque eles são doutrinas que não têm
base bíblica, apesar de os tradutores terem se esforçado ao máximo para adaptarem os textos
bíblicos  aos  dogmas.  E  as  divisões  dos  cristãos  causadas  pelas  doutrinas  dogmáticas  já
provocaram até guerras entre católicos e protestantes. 
E assim o Espiritismo tem suas razões para preferir os ensinos bíblicos aos dogmáticos.
Lembrando que carismático (carismata em grego) significa médium ou profeta, os carismáticos,
pois,  são  médiuns  ou  profetas,  sejam  eles  católicos,  evangélicos,  protestantes,  espíritas,
umbandistas, adeptos da maçonaria, do candomblé, da Seicho-No-Ie, da Rosa Cruz etc., e até
ateus podem ser instrumentos de revelações e profecias. 
“Quando vos  reunis,  um tem salmo,  outro,  doutrina,  este  traz  revelação,  aquele  outro,
língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para a edificação” 
(1 Coríntios 14:26). 
“Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro.” (1 Coríntios
14:30). 
“Segui  o  amor,  e  procurai  com  zelo  os  dons  espirituais,  mas,  principalmente,  que
profetizeis.” 
(1 Coríntios 14:1).
Correspondem a verdadeiras sessões espíritas, comuns entre os primeiros cristãos. E é o que
acontece hoje, nas casas espíritas, com uma clareza meridiana e com comprovações científicas!
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Crônicas e Artigos I. As três revelações 
Nº 131 – 01/11/2009 – Moisés, Cristo, Espiritismo
O Consolador – (Thiago Bernardes)

Moisés e a primeira revelação

A vida e a missão de Moisés, longe de fáceis, foram cheias de dificuldades.

1. Diz Emmanuel que a lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de
Termútis, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a
reunir  todos  os  elementos  úteis  à  sua  grandiosa  missão,  vulgarizando  o  monoteísmo  e
estabelecendo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação
basilar da Religião e do Direito, conquanto as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de
Deus único.

2.  A legislação de Moisés está impregnada de lendas e de crueldades compatíveis  com sua
época; mas, escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, sua figura é, de fato, a
de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais, porque foi ele o
primeiro homem a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos conquistados à custa
de longa e penosa iniciação, em que se vislumbra a síntese luminosa de grandes verdades.

3. A vida e a missão de Moisés, longe de serem fáceis, foram, ao contrário, cheias de atribulações,
traições  e  desconfianças.  Por  muitas  e  muitas  vezes,  o  povo  israelita  demonstrou  não  ter
confiança no poder salvador do Senhor Supremo, desobedecendo por vezes aos mandamentos e
chegando a rejeitar o próprio Moisés, que enfrentou problemas até em sua família, como mostra a
fraqueza de Aarão, seu irmão, no episódio do bezerro de ouro.

4.  Líder  autêntico  e  lúcido profeta,  Moisés  constituiu-se em modelo  de todos  os  verdadeiros
profetas que lhe sucederam, até a vinda daquele de quem foi o precursor. Ele foi chamado por
Deus não apenas para conduzir o povo de Israel até a Terra Prometida, mas igualmente para
tornar  conhecida  a  vontade  do  nosso  Pai,  o  que  Moisés  fez  ao  nos  outorgar  os  Dez
Mandamentos.

Há na lei mosaica duas partes distintas: a lei de Deus e a lei civil ou disciplinar

5. Na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, Moisés procurou concentrar seu povo para
a grande jornada em busca da Terra da Promissão. Médium extraordinário, realizou então grandes
feitos  ante  os  seus  irmãos  e  companheiros  maravilhados.  Foi  quando,  então,  recebeu  dos
emissários do Cristo,  no monte Sinai,  o Decálogo, que até hoje representa a base de toda a
justiça do mundo. E antes de abandonar as lutas terrenas, na extática visão da Terra Prometida,
legou à posteridade as suas tradições no Pentateuco,  iniciando – no dizer de Emmanuel – a
construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos.

6. Como ensina Allan Kardec, há na lei mosaica duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada
no monte  Sinai,  e  a  lei  civil  ou disciplinar,  decretada por  Moisés.  Uma – a lei  de  Deus –  é
invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. É por
isso que se torna impensável,  em nossos dias,  apedrejar  até  a  morte uma mulher  pega em
adultério. A circuncisão é outra prática que nem mesmo os mais fanáticos defensores da Bíblia
adotam.

7. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes (Ex., 20:1-17.):

1o.  Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás
deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de
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tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de cousa alguma que haja nas
águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto: porque eu sou o Senhor teu Deus,
o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem. E que usa de misericórdia até mil gerações com aqueles que me
amam e que guardam os meus preceitos.
2o.Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente
aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus.
3o. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás seis dias, e farás neles tudo o que tens
para fazer.  O sétimo dia,  porém, é o sábado do Senhor teu Deus.  Não farás nesse dia obra
alguma.
4o. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu
Deus te há de dar.
5o. Não matarás.
6o. Não fornicarás.
7o. Não furtarás.
8o. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
9o. Não desejarás a mulher do teu próximo.
10o. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem cousa alguma que lhe pertença.
Há na religião judaica, segundo Césare Cantu, três períodos ou idades

8. Ainda hoje, segundo Césare Cantu, os israelitas dividem seus livros em Tora [Do hebr. torah: A
lei mosaica; o livro que a encerra; o Pentateuco] constituída dos cinco primeiros livros da
Bíblia; em Nebum, que são os profetas, e em Quetubim, ou escritos em geral, ou seja, qualquer
outro livro. O Talmude chama di brê caballah, isto é, palavras da tradição, tudo o que não é Tora.
Os rabinos dizem que só a Tora é que constituiu uma verdadeira novidade em Israel, porque os
outros livros são apenas desenvolvimentos parciais do hieroglífico primitivo, encoberto debaixo
daquele nome.

9. Em síntese, podemos dizer que, segundo Césare Cantu, há na religião judaica três períodos ou
idades que  marcaram a formação religiosa  dos israelitas:  a  “idade de ouro”,  ou  a  do puro
hebraísmo bíblico, que compreendia os livros santos, antes da transladação para a Babilônia; a
“idade  de  prata”,  ou  a  do  hebraísmo  bíblico  tardio,  que  compreendia  os  livros  escritos
posteriormente à emigração, e a “idade de bronze”, ou a do hebraísmo tardio não bíblico.

10. Concluindo, resta-nos perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de David, para
levar a efeito suas divinas lições à Humanidade, um tema que Emmanuel examina no cap. VII de
seu livro “A Caminho da Luz”. É que, assevera Emmanuel, de todos os povos de então, embora
Israel fosse o mais crente, “era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista
e  pretensiosa.” “Muito  se  pedirá  de  quem muito  haja  recebido,  e  os  israelitas  haviam
conquistado muito, do Alto, em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau
correspondente de compreensão, em matéria de humildade e de amor.”

Bibliografia:

Kardec Allan, O Evangelho segundo o Espiritismo, (capítulo I, item 2.)
Emmanuel, A Caminho da Luz, (psicografia hico Xavier), (cap. VII, pp. 65 a 72.)
Emmanuel, Emmanuel, (psicografia Chico Xavier), (cap. II.)
André Luiz, Evolução em Dois Mundos, (psicografia Chico Xavier, Waldo Vieira,), (pp. 160 e 161.)
Cantu Césare, História Universal, (vol. 1, pp. 278, 279, 324 a 326.)
Douglas J. D., O Novo Dicionário da Bíblia, (vol. II, pp. 1.067 e 1.068.)
Êxodo, (cap. 20:1-17.)
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Especial II. Aliança da Ciência e da Religião
Nº 03 – 02/05/2007 
O Consolador – (Marcelo Borela de Oliveira)

Aliança da Ciência e da Religião: isto é possível?

O  progresso  da  Humanidade  constitui  um  dos  princípios  do  Espiritismo.  Todos  os  Espíritos,
afirmam os imortais,  chegarão  um dia  à  perfeição,  informação  da  mais  alta  importância  que
podemos colher nas questões seguintes d’ O Livro dos Espíritos, principal obra da Codificação
Kardequiana:
116. Haverá Espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores?
“Não; todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já
doutra vez dissemos, um pai  justo e misericordioso não pode banir  seus filhos para sempre.
Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos?”

117. Depende dos Espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição?
“Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e
a  submissão  que  testemunham  à  vontade  de  Deus.  Uma  criança  dócil  não  se  instrui  mais
depressa do que outra recalcitrante?”

118. Podem os Espíritos degenerar?
“Não; à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma
prova,  o  Espírito  fica  com  a  ciência  que  daí  lhe  veio  e  não  a  esquece.  Pode  permanecer
estacionário, mas não retrógrada.”
Como a Humanidade  é  constituída  dos  Espíritos  encarnados,  progredindo  estes  ela  também
progride e, da mesma forma que os Espíritos não podem degenerar, ela segue sempre para a
frente,  num curso evolutivo  que um dia  determina a modificação do próprio orbe que habita,
motivo pelo qual Jesus declarou que os mansos herdariam a Terra e, quando o final dos tempos
chegar, o Evangelho será ensinado em todos os lugares.
Foi a ignorância do homem e a sua incompreensão dos reais valores da vida que fizeram com que
a Ciência e a Religião jamais se entendessem. Com o advento das luzes, é evidente que ambas –
a Ciência e a Religião – se darão as mãos, não mais estarão em campos opostos e, unidas pelo
mesmo ideal, determinarão na sociedade terráquea transformações que não temos a capacidade
de prever.
Essa é a tese espírita, exposta magistralmente por Allan Kardec no texto que se segue, constante
do cap. 1, item 8, d’ O Evangelho segundo o Espiritismo:
"A Ciência e a Religião são os dois instrumentos da inteligência humana. Uma revela as leis do
mundo material e a outra as do mundo moral; mas como ambas têm o mesmo princípio, que é
Deus, não se podem contradizer. Se uma fosse a negação da outra, necessariamente que uma
estaria  fora  da  razão  e  a  outra  com ela,  pois  Deus não  viria  destruir  a  sua própria  obra.  A
incompatibilidade  que  se  supôs  haver  entre  essas  duas  ordens  de  leis  proveio  da  falta  de
observação  e  do  grande  exclusivismo de  cada  uma das  partes.  Daí,  o  conflito  que  gerou  a
incredulidade e a ignorância.
São chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem ter a sua execução, em que o véu
propositadamente  lançado  sobre  alguns  pontos  desses  ensinos  deve  ser  erguido,  em que  a
Ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual,
e em que a Religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, reconheça que
estas duas forças se amparam uma à outra  e seguem harmonicamente,  prestando-se mútuo
auxílio.  A Religião,  já  não  sendo  mais  desmentida  pela  Ciência,  adquirirá  então  uma  força
invulnerável, porque estará de acordo com a razão, e terá a seu favor a irresistível lógica dos
fatos."

As descobertas científicas só glorificam o Criador
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Falando a respeito do caráter da revelação espírita, em A Gênese, cap. I, item 55, Kardec afirma
que  a  doutrina  espírita,  por  apoiar-se  em  fatos,  tem  de  ser,  e  não  pode  deixar  de  ser,
essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua própria substância,
ela se alia à Ciência, que, sendo a exposição das leis da Natureza, não pode ser contrária às leis
de Deus, que é o autor delas. 
“As descobertas que a Ciência realiza  – observa Kardec, –  longe de o rebaixarem, glorificam a
Deus; unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de
Deus.”
Na mesma obra e no mesmo capítulo, adverte Kardec que o Espiritismo não estabelece como
princípio  absoluto  senão  o  que  se  acha  evidentemente  demonstrado  ou  o  que  ressalta
logicamente da observação. Por esse motivo, entendendo-se com todos os ramos da economia
social, aos quais dá o apoio de suas próprias descobertas, o Espiritismo “assimilará sempre todas
as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de
verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria.”
Reconhecendo  a  progressividade  do  conhecimento  e  o  papel  que  a  Ciência  representa  no
processo evolutivo da Humanidade, Kardec escreveu, então, estas sábias palavras que devem
nortear os passos de todos nós que estamos envolvidos no estudo e na divulgação da doutrina
espírita:
“Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas
descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria
nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará.” (A Gênese, cap. I, item 55.)

O Espiritismo, como sabem todas as pessoas que já se iniciaram em seu estudo, não se baseia
em  dogmas.  Seus  princípios  fundamentais  não  são  obra  de  concílios  ou  fruto  de  teses
acadêmicas. Resultam de fatos que se inscrevem nas próprias leis de Deus: a existência da alma,
a imortalidade, o progresso constante, a pluralidade das existências, a multiplicidade dos mundos
habitados, a lei de causa e efeito, as relações entre encarnados e desencarnados.
É por todos esses motivos que o Espiritismo talvez seja, no mundo em que vivemos, a única
religião que não teme as investigações científicas nem se furta à discussão de seus princípios em
congressos e simpósios promovidos por instituições ou indivíduos sérios.

Obra de Francisco Cândido Xavier antecipa a Ciência 

Em um estudo publicado nas págs. 27 a 34 da edição número 136-C da revista Planeta, toda ela
dedicada à vida e à obra de Chico Xavier, o confrade Hernani Guimarães Andrade - mostra que
inúmeras informações científicas transmitidas pelos Espíritos por intermédio de Chico Xavier e
consideradas  inicialmente  mirabolantes,  ridículas  ou  até  ingênuas  têm  sido  em  nossos  dias
cogitadas e mesmo confirmadas pela Ciência moderna.
Hernani lembra que, a partir da formulação da Teoria dos Quanta por Max Planck e da Teoria da
Relatividade por Albert Einstein, a Física vem sofrendo profundas transformações, cujo resultado
inicial  “foi  a  desentronização do pensamento  mecanicista  positivista  e  a  introdução  de novas
concepções que, em muitos aspectos, tocam as fronteiras da metafísica.”
Em seu artigo, faz ele diversas correlações entre ensinamentos colhidos na obra de André Luiz
(Espírito) e textos firmados por cientistas de nossa época, como o neurocirurgião Karl Pribam, de
Stanford, e os físicos David Bohm, Fritjof  Capra e Jean E. Charon, os quais revelam que em
muitos e variados pontos a obra psicografada por Chico Xavier tem-se antecipado à Ciência.

Duas das informações apontadas por Hernani Guimarães Andrade merecem serem lembradas:
1) No cap. III do livro Evolução em Dois Mundos, no subcapítulo “Primórdios da Vida”, André Luiz
diz ao pé da página que na esfera espiritual o elétron (ou eletrão, como ele prefere grafar) “é
também partícula atômica dissociável.” Como o livro é de 1958, é difícil imaginar que o médium
tivesse conhecimento dos trabalhos de Física teórica desenvolvidos por Gell-Mann, que obteve 11
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anos depois, portanto em 1969, o Prêmio Nobel por seus trabalhos em que se refere aos quarks,
componentes das partículas subatômicas.
2) No cap. 9 de  E a Vida Continua, obra psicografada em 1968, o Instrutor Cláudio diz à irmã
Evelina que qualquer aprendiz de ciência elementar, na Terra, não desconhece que a chamada
matéria densa não é senão a energia radiante condensada e que um dia o homem saberá “que a
matéria é luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus.”
Esta antecipação - destaca Hernani Guimarães Andrade – é impressionante, porque somente os
físicos bem avançados é que estão chegando agora a semelhantes conclusões, como Bob Toben
registra nas págs. 46 e 47 de seu livro  Space Time and Beyond: “A matéria não é senão luz
(energia)  capturada  gravitacionalmente.” Em  1968,  quando  a  expressão  luz  coagulada  foi
publicada, poucos físicos tê-la-iam levado a sério e muitos poderiam até mesmo valer-se da Física
para contestá-la, o que constitui uma prova insofismável da progressividade da Ciência, que a
Religião não pode deixar de acompanhar.

Os avanços da Ciência aproximam-na da Religião 

Os sinais da aproximação entre Ciência e Religião são muito claros e basta repassar o que tem
sido  publicado  nas  revistas  científicas  para  ver  que  um  volume  expressivo  de  pesquisas  e
trabalhos em diferentes setores da Ciência tem abonado ideias e valores geralmente vinculados à
Religião ou por esta defendidos.
Eis, a seguir, pequena amostra desses trabalhos, todos eles publicados pela grande imprensa nos
últimos dez anos, conforme indicam as referências apostas no final de cada tópico:
1)  Estudo  realizado com 232  pacientes  operados do  coração na Dartmounth  Medical  School
mostrou um percentual  de cura dos pacientes religiosos três vezes superior  ao dos que não
manifestavam  interesse  pela  religião.  Outra  pesquisa,  realizada  no  North  Carolina  Hospital,
demonstrou  que  a  depressão  e  as  doenças  físicas  têm  incidência  menor  em  pessoas  que
frequentam regularmente a igreja. (Fevereiro/1997.)
2)  O  afeto,  o  carinho,  o  toque  no  bebê  pode  programar  psicologicamente  seu  cérebro  para
responder ao estresse de sua vida futura. Quem o diz são cientistas da Universidade Mc-Gill, de
Montreal, Canadá. (Outubro/1997.)
3) Pesquisa realizada com 50 estudantes de Direito dos Estados Unidos, conduzida por Suzanne
Segerstrom,  da  Universidade  de  Kentucky,  revela  que  o  otimismo  pode  fortalecer  o  sistema
imunológico ou, pelo menos, reduzir os efeitos do estresse. (Julho/1998.)
4) A principal causa de agressividade das crianças, segundo o pesquisador americano Robert
Blum,  da  Universidade  de  Minnesota,  é  a  falta  de  amor.  Blum baseia  essa conclusão  numa
pesquisa feita com doze mil meninos, a pedido da Clínica Mayo, e é apoiado pelos psicanalistas
Fritz Redl e David Wineman. (Junho/1999.)
5) O neurocientista americano Gerald Eldman, Prêmio Nobel de imunobiologia em 1972, diz que o
comportamento violento dos adolescentes criminosos resulta de suas vivências quando bebê e
até mesmo quando eram simples feto. Segundo ele, tais vivências ficam arquivadas no corpo
como uma memória inconsciente que vai atuar pelo resto da vida do indivíduo. (Dezembro/1999.)
6) Pesquisa realizada pela Universidade do Texas (EUA) revela que as pessoas que praticam uma
religião apresentam melhores  condições de saúde.  Vários  são os motivos:  os fiéis  tendem a
afastar-se das drogas e das atividades que põem em risco a saúde e têm uma maior autoestima e
um círculo  de amizades com o qual  possuem afinidades,  o  que,  segundo o estudo,  ajuda a
prevenir doenças de fundo emocional. (Janeiro/2000.)
7) Trabalho realizado pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, afirma que os
que se irritam intensamente e com frequência têm três vezes mais probabilidades de sofrer um
infarto do que os indivíduos calmos.  Segundo Janice Williams, a influência do mau humor no
desencadeamento de doenças cardiovasculares é comparável à obesidade, ao tabagismo e ao
sedentarismo. (Junho/2000.)
8) Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas em Saúde, dos Estados Unidos, a fé faz bem ao
espírito e ao corpo e pode até mesmo prolongar a vida das pessoas. Os indivíduos que cultivam
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uma religião  vivem  mais  que  os  descrentes,  porque  a  fé  favorece  um  comportamento  mais
saudável, em que a tendência ao tabagismo, às drogas e à promiscuidade sexual é sensivelmente
menor. (Julho/2000.)
9)  Estudo elaborado pela Universidade de Emory (Estados Unidos) diz que abusos físicos ou
sexuais sofridos na infância, por alterarem a composição química do cérebro das mulheres, as
tornam  mais  vulneráveis  à  ansiedade  e  às  tensões  emocionais  quando  adultas.  O  trauma
psicológico sofrido na infância, diz o dr. Charles Nemeroff, faz com que o hormônio que regula a
resposta do organismo à tensão emocional se torne hipersensitivo, fato que comprova uma tese
antiga segundo a qual um bom ambiente familiar durante os primeiros anos da infância produz
excelentes resultados a longo prazo. (Setembro/2000.)
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Crônicas e Artigos II. Aliança da Ciência e da Religião
Nº 204 – 10/04/2011 
O Consolador – (José Carlos Monteiro de Moura)

O frade e o Espiritismo

“Uma vez que a alma não pode ser encontrada sem o corpo, e, todavia não é corpo, pode estar
neste ou naquele corpo e passar de corpo em corpo” – Giordano Bruno.

No dia 17 de fevereiro deste ano, completaram-se quatrocentos e onze anos da execução de
Giordano Bruno, queimado vivo, com suas obras, em virtude de sentença da Sacra Romana e
Universal Inquisição do Santo Ofício – nome oficial da Inquisição Italiana – que o condenou pela
prática de heresia. O crime que lhe foi imputado decorreu do fato de as suas ideias se colocarem
em total desacordo com a ortodoxia católica, principalmente no que diziam respeito à pluralidade
dos mundos habitados, à reencarnação e à salvação do homem através de seu relacionamento
direto com Deus, cuja imanência também defendia. A decisão condenatória, retrato característico
da intolerância e da ignorância da época, entendeu que se tratava de “um herege obstinado e
impenitente” e determinou a sua expulsão da 
“santa e imaculada Igreja porque se tornara indigno de sua misericórdia”. 
Suas obras, tidas também à conta de “heréticas e falsas”, foram devidamente inscritas no Index.

Não obstante todo o rigor com que se houve o Tribunal Eclesiástico, os cardeais que o integraram,
num rasgo de fingida generosidade,  acrescentaram um adendo à sentença e,  hipocritamente,
apelaram ao Tribunal  Secular,  “a fim de que não pusessem em perigo a sua vida,  nem que
sofresse  perigo  de  mutilação”.  Nesse  instante,  ao  perceber  a  pusilanimidade  dos  juízes  e  o
enorme remorso que já lhes carcomia, por antecipação, a relaxada consciência, disse-lhes, alto e
bom som: “Talvez vós que pronunciais a minha sentença estejais mais aterrorizados do que eu
que a recebo”.
Como  era  de  se  esperar,  a  “piedosa  súplica”  nenhum  efeito  produziu  e,  dez  dias  após  o
julgamento, foi executado no Campo das Flores, em Roma.
A Igreja  não podia  admitir  nem conviver  com ideias  semelhantes  às  que o  teimoso ex-frade
dominicano  insistia  em  sustentar,  defender  e  divulgar,  uma  vez  que  isso  significava  o  total
desmantelamento de sua estrutura, construída à custa de imposições e coerções, de concessões
de favores e privilégios temporais, e até de vidas e sacrifícios alheios.
Os  interesses  e  ambições  das  classes  dominantes,  em  que  os  poderes  civil  e  religioso  se
confundiam numa verdadeira e única amálgama, edificaram uma sociedade egoísta e corrupta,
alicerçada sobre um fanatismo religioso e uma ignorância quase que institucionais. Essa situação
convinha ser mantida a qualquer preço, porquanto era a que melhor se prestava ao comércio das
vantagens  materiais  e  espirituais  em  que  o  Vaticano  se  achava  empenhado.  Os  meios
empregados para sustentá-la e defendê-la não se preocupavam jamais em respeitar os direitos de
todos que se atreviam a pensar de modo diferente do adotado pelos seguidores do credo romano.
Sob esse particular aspecto,  os pretensos adeptos do Cristo legaram à humanidade, tristes e
lamentáveis  exemplos,  ainda  hoje  relembrados,  com  horror  e  repulsa,  como  é  o  caso  das
Cruzadas e do lugubremente famoso Tribunal da Inquisição.
Foi uma época caracterizada pelo terror religioso, em decorrência, sobretudo, da atuação desse
tribunal. A Europa vivia intimidada pelas verdadeiras atrocidades praticadas em nome de Deus.
Dominicanos e Jesuítas pontificavam em matéria da fé, imposta, inexoravelmente, à custa do “crê
ou morre”. As perspectivas de um mundo melhor eram mínimas e todos que ousavam lutar por
este ideal tiveram o mesmo destino de Bruno. Aliás, ele previu o seu fim, exatamente em face
dessa situação que imperava na civilização ocidental. Nos proêmios do DESPACHO DA BESTA
TRIUNFANTE e SOBRE O INFINITO, O UNIVERSO E OS MUNDOS, declarou-se perfeitamente
consciente  de  que  seria  “odiado  e  censurado,  perseguido  e  assassinado”.  Não  lhe  faltou  a
percepção de que não poderia esperar êxito com seu estudo e trabalho. Ao contrário, sabia que o
prudente seria “calar-se antes de falar”, mas a sua convicção na eternidade, que não via com as
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nuanças de um lugar de tédio, ociosidade e de omissão, o levou a esforçar-se para “fender a
corrente adversa do rio impetuoso, quando mais vê aumentada a veemência da mesma por seu
trajeto agitado,  profundo e precipitado”.  “Por isso, empenhou-se em luta encarniçada contra a
ignorância,  o  preconceito,  o  dogma  e  a  intolerância,  achando  ‘ser  digno  de  mercenários  ou
escravos e contrário à dignidade humana sujeitar-se e submeter-se”. 
(OS PENSADORES, Abril Cultural, São Paulo, 1972, Vol. 1, p. 230.)
Em meio a esse emaranhado de contradições e de paradoxos, a razão, contudo, ensaiava os
primeiros  passos  para,  pelo  menos,  concorrer  em pé  de  igualdade  com  o  obscurantismo,  a
ignorância e a superstição, uma vez que o seu triunfo era tarefa que demandava – como continua
a demandar – ingentes e demorados esforços. Alguns Espíritos mais esclarecidos retornavam ao
corpo, enfrentando dificuldades e lutas desiguais, visando ao esclarecimento do homem, que já
não podia mais ser iludido com as ridículas concepções que a “ciência de sacristia” consagrava e
impunha.
Giordano Bruno retornou ao mundo físico, vivendo esse ambiente, na pequena cidade de Nola,
perto de Nápoles, no ano de 1548. Seu nome de batismo era Filipe, mais tarde mudado para
Giordano quando vestiu o hábito de clérigo no Convento napolitano de São Domingos. Depois de
dez anos de vida conventual, doutorou-se em teologia, em 1575. Estudou, nesse período, entre
outros  assuntos  e  matérias,  toda a  filosofia  grega e  medieval,  a  cabala  judaica  e  a  obra de
Copérnico,  ao  qual  dedicava  profunda  admiração.  Impressionou-se  também  com  Ario,
principalmente em virtude de sua postura contrária à divindade de Jesus, e foi um leitor incansável
de Erasmo de Rotterdan. Esses estudos e essas companhias teriam que fatalmente afastá-lo da
ortodoxia católica, o que lhe ensejou constantes censuras e admoestações de seus superiores.
Como não se curvava a elas, foi, afinal, processado por heresia, mas conseguiu salvar-se fugindo
para Roma.  A partir  daí  sua vida foi  uma aventura constante,  porquanto,  depois  de pequena
demora nessa cidade, abandonou as vestes sacerdotais e passou a peregrinar pelo norte da Itália,
ensinando astronomia. Desterrado por força da perseguição das autoridades eclesiásticas, viveu
em Genebra, onde aderiu ao calvinismo. Todavia, sua permanência na nova corrente religiosa foi
muito pequena.  Dela logo se afastou em face da intolerância  sectarista dos seus adeptos.  A
seguir, peregrinou pela Europa, acabando por dar com os costados em Veneza, onde finalmente
foi  preso,  em  maio  de  1592,  graças  à  traição  de  João  Mocenigo,  em cuja  casa  se  achava
hospedado. Esteve recolhido ao cárcere até a sua execução. Durante todo esse período se viu
sob a tutela do Santo Ofício, sendo que a maioria do tempo, sete anos, em Roma.
Seu temperamento, combativo e resoluto, talvez tenha sido o seu maior adversário, numa época
em que,  mais  do  que  em outras,  predominavam  a  covardia  e  a  subserviência  em face  dos
poderosos. Muitas vezes primou pela imprudência e alguns historiadores entendem que lhe faltou
a necessária  diplomacia  e  que lhe  sobrou,  na mesma proporção,  um acentuado  destempero
verbal na divulgação e defesa de seus pontos de vista. Parece que, para isso, em muito contribuiu
a  sua  formação  religiosa,  mas  o  fato  é  que,  por  razões  que  não  ficaram bem esclarecidas,
interpretou literalmente a recomendação de Jesus, quanto ao seu falar e agir: “Seja, porém, o
vosso falar: Sim, sim; Não, não; porque o que passa disto é de procedência maligna”. (Mat. 4, 37.)
O seu vínculo inicial com a Igreja, principalmente a sua condição de integrante da Ordem de São
Domingos,  foi  outro  fator  primordial  do  acentuado  antagonismo  que  as  autoridades  do  clero
romano lhe dedicaram. A cúpula da Igreja depositava uma grande confiança nos “frades negros”,
como eram chamados os dominicanos. A defecção de Bruno significava um abalo profundo na
sistemática campanha que a ordem, como principal agente da Inquisição,  mantinha contra os
hereges de todos os tipos. Ela abriu uma brecha na fortaleza da fé que os “cães do senhor”
(domini canes) – como eram chamados pelo populacho – haviam erguido graças à violência e à
crueldade.  Jamais  poderiam,  pois,  admitir  a  hipótese  de  que  algum  de  seus  membros  se
insurgisse contra o que sustentavam e defendiam, em nome de possíveis interesses superiores da
ortodoxia  (a  respeito,  H.G.WELLS,  HISTÓRIA UNIVERSAL,  Companhia  Editora  Nacional,  SP.
1968, Vol. VI, p. 437).
Os  conceitos  que  defendia,  seus  pontos  de  vista  e  suas  ideias  falam  muito  de  perto  ao
Espiritismo. Muitos, guardadas as devidas proporções e levando-se em conta o desenvolvimento
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científico, filosófico e religioso do momento histórico em que viveu, harmonizam-se profundamente
com  os  ensinamentos  que  os  Espíritos  transmitiram  a  Allan  Kardec  na  Codificação.  A sua
concepção de Deus era extremamente adiantada para a época e está muito mais para O LIVRO
DOS ESPÍRITOS que para os erros e enganos do Escolasticismo dominante. “Fascinado pela
imensidão do universo, que a astronomia do seu tempo estava revelando, afirmou que Deus é
imanente nesse universo infinito, o princípio da atividade. Doutrinava que Ele é a união de todos
os opostos no universo,  uma união sem opostos  que o espírito  humano não pode alcançar.”
(S.E.Frost. Jr., ENSINAMENTOS BÁSICOS DOS GRANDES FILÓSOFOS, Ed. CULTRIX LTDA,
SP, 1958, p.120.)
Esse seu pensamento foi  várias vezes reafirmado. Segundo Victor  Matos de Sá, um de seus
estudiosos (“Introdução a Giordano Bruno”, que antecede a tradução portuguesa de ACERCA DO
INFINITO E DOS UNIVERSOS DOS MUNDOS, Fundação Galouste Gulbenkinn, Lisboa, 1967, p.
9 e ss.), a imanência de Deus se estendia a “um universo infinito e atual como consequência
natural do poder divino e criador”. Daí ele partiu para afirmar que a natureza é divina e para a
conclusão de que o universo é um todo em que nada é imóvel. Nessa movimentação universal,
incluía a Terra, assumindo a “execrável” postura de defensor da teoria de Copérnico, embora não
compartilhasse da visão que este tinha do mundo. Concordava com ele a respeito de a Terra não
ser o centro do universo, mas não acatava o seu raciocínio de este centro ser ocupado pelo Sol.
Admitia  também que o  movimento  seria  da natureza dos seres  vivos  e que todas as coisas
possuíam  um  princípio  anímico,  razão  por  que  se  acham  em  permanente  transformação,
adiantando-se, neste particular, por mais de cem anos, à lei de Lavoisier. Mutatis mutandis, o que
é  isto  senão  o  fluido  cósmico  universal,  de  que  falam  os  responsáveis  pelas  lições  da
Espiritualidade Superior?
A pluralidade dos mundos habitados, fato que, ainda hoje, não é bem recebido pela ortodoxia
romana, configurava uma heresia praticamente indefensável.  Ele teve a coragem de sustentá-la,
bem como a doutrina das vidas sucessivas. Entendia que o conceito da existência de mundos
infinitos abria as portas para o conceito de infinitas possibilidades humanas. A respeito escreveu:
“Se  existem  mundos  infinitos,  então  por  que  não  poderá  haver  infinitas  oportunidades  para
explorá-los? Uma pessoa, quer esteja dentro ou fora do corpo, nunca será completa. Ela tem a
oportunidade de experimentar a vida de muitas formas diferentes. Assim como existe à nossa
volta um espaço infinito,  também a potencialidade, capacidade, receptividade, maleabilidade e
matéria são infinitas”.  (Giordano Bruno,  in SOBRE O IMENSO E O INUMERÁVEL, citado por
Elizabeth Clare Prophet, REENCARNAÇÃO, O ELO PERDIDO DO CRISTIANISMO, Nova Era,
Rio, 1.999, p. 22/23.)
Ainda sobre a mesma questão, afirmou em ACERCA DO INFINITO: “Existe apenas um espaço
único, uma imensidão única e vasta a que podemos chamar Vácuo; nele existe uma infinidade de
mundos como este em que vivemos e nos desenvolvemos. Consideramos este espaço infinito;
nele existem mundos infinitos semelhantes ao nosso”. 
(Op. cit. p. 22.)
Um de seus argumentos que mais incomodou a Igreja era o que dizia respeito à possibilidade de
os homens se salvarem independentemente de qualquer vínculo com ela, uma vez que a salvação
poderia operar-se através do relacionamento direto com Deus. A questão já não se resolvia mais
apenas  em  torno  de  um  tema  de  teologia,  mas  passava  a  interessar  de  perto  à  própria
sobrevivência econômica do Catolicismo, que se sustentava,  em grande escala,  na venda de
indulgências ou de lugares no céu, de favores e benefícios divinos, numa autêntica exploração da
credulidade pública. A aceitação de sua tese implicaria um sensível e irreparável desfalque na
arrecadação de Roma, porquanto atingiria uma das mais rentáveis de suas fontes. Instituições,
normas, usos, costumes e determinações pontifícias, como é o caso do sempre lembrado LIVRO
DAS TAXAS DA SAGRADA CHANCELARIA E DA SAGRADA PENITENCIARIA APOSTÓLICA,
editado sob o pontificado de Leão X,  em 1518,  e  que,  segundo Emmanuel  (op.  cit.  p.  175),
continha “o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os
crimes mais hediondos”, perderiam sua eficácia, e todo o esforço despendido para que fossem
coercitivamente impostos ao homem nenhum resultado haveria de produzir.
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Contudo, nada há de novo nesta postura de Bruno, porquanto ele apenas observou o que Jesus
pregara a respeito, sobretudo quando deixou muito claro que a verdadeira religião prescinde de
formalismos e de rituais e que se encontra livre de todo e qualquer liame ou compromisso com
agrupamentos organizados e dirigidos pelos homens. (Mateus, 6: 5/8, e João, 4: 23/24.) 
Giordano Bruno entendeu, ao contrário da maioria dos pensadores da época, que o homem, na
sua escalada evolutiva, prescinde de filiar-se a esta ou àquela seita religiosa, competindo-lhe,
apenas e tão-somente, a fiel observância dos postulados fundamentais de nova lei que Ele veio
enunciar: –“Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos”.
(João, 8: 31.)
Não se pretende elevar a figura de Giordano Bruno a patamares hierárquicos incompatíveis com a
sua própria realidade. É evidente que ele não pode, sob o prisma dos dados referentes à sua
história, ser tido à conta de possuidor de um elevadíssimo grau de evolução, circunstância que o
situaria  entre  os  “Espíritos  Superiores”  da  classificação  kardequiana.  Isso  implicaria  o  mais
rematado  açodamento,  fruto,  quem  sabe,  de  uma  análise  superficial  de  sua  controvertida  e
impulsiva personalidade. É induvidoso, contudo, que foi um Espírito bastante adiantado para a
época, tendo em vista não só o seu vasto conhecimento nos campos das ciências e da filosofia,
mas, também, a ousadia e desassombro com que defendia e divulgava as suas ideias. Se não foi
um  “Espírito  Sábio”,  nos  termos  da  mencionada  classificação  de  Allan  Kardec,  esteve  muito
próximo disso. Altamente significativo foi o fato de que as suas conclusões acerca do universo,
principalmente  aquelas  que  dizem  respeito  à  infinidade  dos  mundos,  decorreram  do  seu
misticismo  e  de  seus  conhecimentos  filosóficos.  Esse  detalhe  que,  aos  olhos  da  crítica
materialista, poderia implicar um demérito na análise de sua obra, cresce de importância sob a
ótica espírita, uma vez que configura uma das primeiras tentativas concretas de se reconhecer,
como realidade natural, a aliança da ciência com a religião. Verificou-se, pois, na hipótese, uma
antecipação de algumas centenas de anos do início da missão a que, neste sentido, o Espiritismo
se  propõe,  conforme  se  vê  do  pronunciamento  de  Kardec.  (O  EVANGELHO  SEGUNDO  O
ESPIRITISMO, Cap. I, 8.) 

A física  moderna,  no que tange às novas conquistas sobre o infinito  e o universo,  corrobora
inúmeras  de  suas  ideias.  Essas,  por  sua  vez,  estão  em  profunda  conformidade  com  os
ensinamentos transmitidos a respeito do assunto pela Espiritualidade. Dentro, pois, de uma linha
de raciocínio lógico, a conclusão a que se chega é que a reencarnação de Bruno juntamente, com
a de outros Espíritos  de categoria  semelhante,  teve,  entre  outros objetivos,  a preparação do
terreno por onde o Espiritismo haveria de, três séculos depois, dar os seus primeiros e definitivos
passos. E, no caso específico de sua obra e de sua vida, elas não se limitaram apenas a um dos
três  aspectos  com  que  a  Doutrina  se  apresenta,  porquanto,  embora  não  tenha  cuidado  da
elaboração dos princípios científicos que regulam a comunicação entre os dois planos da vida,
entreviu diversos ângulos que interessam ao Espiritismo como ciência, e tratou expressamente de
temas que se filiam à filosofia e ao seu lado religioso.
Inimigo declarado da ignorância e da superstição – detalhe que, mais uma vez o aproxima de
Kardec e do Espiritismo – imputou às duas a responsabilidade por considerável número dos males
da humanidade. Os seus juízes acabaram por, involuntariamente, dar a este fato uma importância
que, parece, nem sequer foi por eles percebida. Na farsa de que constituiu o seu julgamento, a
única obra de sua autoria nele mencionada foi:
A EXPULSÃO DA BESTA TRIUNFANTE. A Igreja, preocupada em salvaguardar a qualquer preço
a figura do Papa, assestou contra ela suas mais poderosas e beatíficas baterias. Errou, porém, o
alvo. A “besta” nenhuma relação possuía com o chefe do Catolicismo, porquanto “representava o
lado malévolo da natureza humana, como a superstição e a ignorância. Ele defendia uma religião
baseada na razão, através da qual o homem pudesse purgar-se da ‘besta’ ” existente dentro de
si”. 
(Arthur D. Imert, in Introdução para THE EXPULSION OF THE TRIUMPHANT BEAST, tradução
inglesa, Nova Brunswick, N.J. Rutgers, University Press, 1964, p. 70.) Há, iniludivelmente, entre o
pronunciamento  de  Giordano  Bruno  e  aqueles  dos  Espíritos  e  do  Codificador,  exaltando  a
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necessidade  premente  de  se  processar  a  reforma  interior  do  homem,  uma  total  e  absoluta
semelhança.
Todavia, não por esse motivo, que jamais foi objeto de maior cuidado de sua parte, mas pelas
razões  retro  enumeradas,  a  Igreja  viu  nele  um artefato  perigosíssimo.  Reuniu,  então,  sob  a
presidência do Cardeal Bellarmino, um grupo de oito cardeais, cujo único objetivo era destruir tão
mortífera  arma.  Não se tem notícia  do êxito  de tal  comissão.  Sabe-se apenas que o temido
cardeal se impressionou vivamente com os heréticos argumentos da obra. Seu orgulho e vaidade
foram excitados ao máximo, tanto que fez questão que se gravasse, em sua lápide, a frase: “Pela
força subjuguei o cérebro dos orgulhosos”.
Mal  sabia  ele  que,  três  séculos  e  meio  depois,  um  professor  francês  haveria  de  abalar  os
carcomidos alicerces religiosos vigentes, proclamando, entre outras verdades, a excelência da
religião natural, a possibilidade do intercâmbio direto da criatura com o Criador e a absoluta e
incontestável  necessidade  de  superação  do  “lado  malévolo  da  natureza  humana”  através  da
observância plena das imorredouras lições do Mestre da Galileia.
O “ex-frade negro” levantou dúvidas quanto à Santíssima Trindade, impugnou a encarnação do
Filho, o que importa na negativa da divindade de Jesus, e reafirmou, por várias vezes, sua crença
na reencarnação, usando inclusive, para tanto, a conhecida passagem do ECLESIASTES: “Nada
há novo de baixo do Sol”.
Seria, portanto, uma grande ilusão esperar-se para ele outro fim que não a fogueira do auto-de-fé.
Queimaram seu corpo, queimaram seus livros, mas não conseguiram queimar as suas ideias,
que, na verdade, não eram exclusivamente suas, mas de todos os Espíritos, encarnados ou não,
que lutam para erradicar deste planeta as sombras da ignorância e do atraso que tanto concorrem
para a infelicidade de seus habitantes.  Duzentos e sessenta e um anos depois,  tendo como
cenário a Espanha de tantos e tantos radicalismos e atrocidades religiosas, um novo auto-de-fé
tentava também sufocar ideias semelhantes. Só que, desta feita, a sociedade já não mais aceitava
o bárbaro espetáculo das tochas humanas e os algozes da Inquisição tiveram de limitar o seu
inconformismo e a sua violência à queima dos dois primeiros livros da Codificação Kardequiana.
Nos  dois  episódios,  as  ideias  ressurgiram  mais  fortes  das  cinzas  e  permaneceram  vivas  e
atuantes, conclamando os homens a encarar, de frente a verdade, a razão e a fé, única forma que
os irá, libertar de seus erros e vícios e permitir a implantação do Reino de Deus entre nós.
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Centre spirite Lyonnais Allan Kardec II. Aliança da Ciência e da Religião

O Espiritismo, Ciência ou Religião? O Espiritismo é uma ciência?

O fenômeno  “dança da mesa”,  que se originou pela  história  das  irmãs Fox,  tornou-se uma
verdadeira moda. Em consequência, ele foi muitas vezes recebido com grande desconfiança, mas
sempre  intrigando  homens  da  ciência,  que  seriamente  estavam  observando  e  estudando  o
fenômeno. Entre eles estava Hippolyte Rivail,  que mais tarde adotaria o pseudônimo de  Allan
Kardec. Ele começou sua careira como professor; de letras e de ciências. Excelente pedagogo
publicou diversos livros didáticos e contribuiu na reforma do ensino francês.

É em 1854 que ele toma conhecimento das mesas girantes e de manifestações inteligentes. De
início  cético,  entretanto  adotou  uma  atitude  coerente,  aceitando  assistir  às  experiências,  e
estudando seriamente o fenômeno. Sem jamais elaborar teorias preconcebidas ou prematuras,
aplicou  o  método  experimental  que  consiste  em  observar  os  fatos,  e  deduzir  uma  teoria,
confrontando com a experiência, e rejeitando-a caso ela não explique novos fatos.

Analisando  não  somente  o  aspecto  externo  dos  fenômenos,  mas  também  a  coerência  das
melhores comunicações recebidas; aplicando o princípio da causalidade: estes efeitos inteligentes
deviam ter uma causa inteligente. 
Esta  causa  definiu-se  como  sendo  espírito,  ou  o  princípio  inteligente  dos  seres  humanos
sobreviventes à morte, que nada mais é que a destruição do corpo físico. Mas o Espiritismo só
concluiu  com a existência  dos  Espíritos  apenas  quando  esta  existência  foi  comprovada  com
evidencia de observação dos fatos e de outros princípios.
Allan Kardec,  rapidamente afastou a infalibilidade dos espíritos,  que não sabem mais do que
sabiam quando estavam encarnados entre os humanos. Não é porque se morre que se torna
sábio. Entretanto, constatou que alguns entre eles possuem um nível intelectual e moral bem
acima da média terrestre, que se exprimem sem alegorias, e dão às coisas um sentido claro e
preciso, não gerando falsas impressões. 

De mais, seus ensinamentos lógicos esclarecem e confirmam com provas o texto das escrituras
sagradas  e,  noções  filosóficas  muitas  vezes  bem  antigas.  Os  fenômenos  sendo  naturais  e
universais voltam às noites dos tempos.
Através  de  um  trabalho  de  observação  e  análise  metódica,  multiplicando  as  fontes  (50.000
mensagens) e os médiuns,  comparando as mensagens e passando-as por um pente fino (da
razão e do bom censo),  Allan Kardec organizou e selecionou os ensinamentos dos espíritos,
publicando-os em 18 de abril de 1857 
“O Livro dos Espíritos.” 
Este livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos
Espíritas e sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da
humanidade, segundo os ensinamentos fornecidos pelos Espíritos superiores.

Allan Kardec escreveria: “Por sua natureza, a revelação espírita apresenta ao mesmo tempo
a revelação divina e a revelação científica.” Baseia-se na primeira pelo advento providencial, e
não  pelo  resultado  da  iniciativa  e  de  um  desenho  premeditado  do  homem;  que  os  pontos
fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos Espíritos encarregados por Deus
para esclarecer o homem sobre as coisas que eles ignoravam; que eles não podiam aprender por
si só, e que lhes é importante conhecer, hoje que já estão amadurecidos para compreender. 

Na segunda, por este ensinamento não ser privilegio de nenhum indivíduo, mas que é transmitido
a todos pelo mesmo caminho; aqueles que os transmitem à aqueles que os recebem não são de
maneira alguma seres passivos,  dispensados da observação e pesquisa;  que eles não fazem
nenhuma abnegação de seu julgamento e de seu livre arbítrio; que o controle não lhes é proibido,
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mas ao contrário recomendado; enfim, que a doutrina não foi ditada integralmente nem imposta a
uma crença cega; que ela é obtida através do trabalho do homem, da observação dos fatos que
os Espíritos colocam sob seus olhos, e das instruções que recebem, instruções que estudam,
comentam, comparam, e de onde obtém as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que
caracteriza a revelação espírita, é que a fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos, e
que a elaboração é o trabalho do homem.
Como meio de elaboração o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências
positivas, isto é aplica o método experimental. Feitos de uma nova ordem apresentam-se, não
podendo explicar-se pelas leis comuns; os observa, compara, analisa, e, com efeitos retornando
às causas, ele chega às leis que as rege; deduzindo as consequências, procurando aplicações
úteis. 

Não estabelece nenhuma teoria preconcebida, assim ele não criou nenhuma hipótese, sobre a
existência ou a intervenção dos Espíritos, nem o Perispírito, nem a reencarnação, nem algum dos
princípios  da  doutrina;  ele  concluiu  sobre  a  existência  dos  Espíritos,  após  a  evidência  da
observação dos fatos; assim como de outros princípios. 
Não são os fatos que vieram confirmar a teoria, mas a teoria que veio explicar e resumir os fatos.
Então é absolutamente certo mencionar que o Espiritismo é uma ciência de observação, e não o
produto da imaginação. 
As ciências só progrediram seriamente a partir do momento que seus estudos basearam-se no
método experimental; mas até esta data acreditava-se que este método só poderia se aplicar na
matéria, mas ela também pode ser aplicada nas coisas metafísicas.

Por exemplo.  No mundo dos Espíritos,  acontece um fato muito singular,  e que ninguém teria
suposto, é aquele em que Espíritos não acreditam que estão mortos. Os Espíritos superiores, que
sabem perfeitamente, não vieram contar antecipadamente: “tem Espíritos que acreditam estarem
vivendo a vida terrestre, que mantiveram seus instintos, costumes, gosto”. Mas provocaram uma
manifestação desta categoria para que possamos observá-los. 
Tendo observado Espíritos incertos de seus estados, ou afirmando que eles ainda eram deste
mundo,  acreditando estarem nas suas atividades normais,  do exemplo concluímos a regra.  A
multiplicidade de fatos  análogos provou que não mera uma exceção,  mas uma fase da vida
espiritual;  permitindo  estudar  todas  as  variedades  e  as  causas  desta  singular  ilusão;  de
reconhecer que esta situação é muita de Espíritos pouco desenvolvidos moralmente,  e que é
particularmente a certo tipo de mortos, que é temporária, mas podendo durar dias, meses ou
anos. É assim que a teoria nasceu da observação. Sendo o mesmo para os outros princípios da
doutrina.

O Espiritismo, afirma apenas o que é demonstrado com evidência, ou que resulta logicamente da
observação.  Este  acompanhando  o  progresso,  não  será  nunca  vencido,  visto  que  se  novas
descobertas lhe demonstrar que ele está incorrendo em erros em um ponto, ele se modificará
neste ponto; se uma nova verdade surge, ele a aceita.

Da mesma maneira que a ciência propriamente dita tem por estudo as leis do princípio material, o
objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual; sendo, este último
princípio  uma  das  forças  da  natureza,  que  age  incessantemente  sob  o  princípio  material  e
reciprocamente, resultando que o conhecimento de um não é completo sem o conhecimento do
outro. 
O Espiritismo e a ciência se completam um com o outro: a ciência sem o Espiritismo torna-se
impotente para explicar certos fenômenos através das leis da matéria; o Espiritismo sem a ciência
ficaria sem apoio e controle. 
O estudo das leis da matéria deveria preceder o estudo das leis da espiritualidade, porque é a
matéria que trabalha os sentidos. O Espiritismo vindo antes das descobertas científicas foi uma
obra descartada, como tudo que vem antes da hora.
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Gabriel Delanne acrescenta: “Nós espíritas, falamos aos positivistas: Nós nos transformamos em
seus discípulos, adotamos seus métodos, e aceitamos apenas o que é demonstrado por análise,
os sentidos e observação. 
Longe de nos conduzir aos resultados aos quais vocês chegaram, estes instrumentos de pesquisa
nos fizeram descobrir  um novo mundo de vida nos trazendo a certeza sobre os pontos mais
discutidos. As grandes vozes dos Crookes, dos Wallace, proclamam apenas o exame positivo dos
fenômenos espíritas; ressaltando claramente que a alma é imortal e que, não somente ela não
morre, mas ela pode manifestar-se, aos humanos, através das leis, pouco conhecidas, que rege a
matéria  imponderável.  Todo  efeito  tem  uma  causa,  e  todo  efeito  inteligente  tem  uma  causa
inteligente: tais são os primeiros princípios, os axiomas intocáveis nos quais baseiam-se nossas
demonstrações.

Os materialistas podiam, a pouco tempo, ainda rejeitar os argumentos dos filósofos dizendo-lhes
que não possuíam o verdadeiro método que leva a verdade; mas com os procedimentos espíritas,
nada semelhante deve-se temer.  Nós não estamos falando:  deve-se ter  fé  para compreender
nossa revelação. Nós não proibimos a pesquisa livre, na verdade dizemos: venham, nos ensinam,
façam experiências, procurem conhecer todos os fenômenos, sejam observadores meticulosos,
aceitem uma experiência apenas se vocês conseguiram repeti-la várias vezes e em circunstâncias
variadas;  resumindo  avancem com prudência  na  pesquisa  sobre  o  desconhecido,  porque  na
procura  de  novos  princípios,  erros  são  facilmente  cometidos.  Uma  vez  que  vocês  tiverem
suficientemente estudado, o fenômeno vos ensinará por ele mesmo sobre sua natureza e poder.

Nós utilizamos das armas dos nossos inimigos para vencê-los; é em nome de seus métodos que
proclamamos a imortalidade da alma após a morte.
Todas as teorias que querem fazer do homem um autômato, todos os sábios que fizeram da
ciência  um  trampolim  para  proclamar  o  materialismo  do  ser  humano,  são  vistos  publicando
desmentidos testemunhados pelos fatos. 
Não, não é verdade que tudo em nós seja matéria, não é justo pensar que na morte do corpo, os
elementos  que  o  compõe  tornam-se  pó,  não  sobraria  nada  do  que  foi  um  ser  pensante;  a
experiência nos mostra que a borboleta sai da crisálida, a alma deixa sua vestimenta grotesca de
carne para lançar-se, radiante, no espaço, sua pátria eterna. Nada morre aqui em baixo, visto que
nada se perde. 

O átomo de matéria que escapa de uma composição entra no grande laboratório da natureza, e a
alma que ficou livre, com o dissolver das suas amaras corporais volta de onde ela tinha vindo. A
fria noite da sepultura não é mais temida por nos, pois temos a prova certeira que os mausoléus
guardam apenas cinzas inertes, e que o ser amado e pensante não desapareceu.

Nota: O Espiritismo não nasceu de uma teoria pré-estabelecida, mas através de métodos 
experimentais aos fenômenos espíritas.

Para saber mais:

Gabriel Delanne, O Fenômeno espírita, ( 4° parte, cap. I)
Charles Kempf, O Espiritismo é uma ciência? (fascículo)
Kardec Allan, A Gênese, (cap. I caráter da revelação espírita, § 13 à 15, 55)
Leon Denis, Dentro do invisível, (1° parte, cap. I, a ciência espírita)
Revista Espírita 1902, p. 340 (Da prova científica em matéria de espiritismo)
Kardec Allan, sua vida, sua obra – de André Moreil (cap. IV)
Revista Espírita 1922, p. 90 de Louis Gastin
Relatório da sociedade de dialetos de Londres.
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Crônicas e Artigos III. Instruções dos Espíritos – A nova era
Nº 466 – 22/05/2016 
O Consolador – (Victor Passos)

A nova era: São chegados os Tempos

“Na concessão genésica da mudança, estará sempre presente a base moral, intelectual e 
espiritual.” – Cravo.

O Espiritismo é acima de tudo mais do que uma Filosofia, Religião e Ciência. É o Consolador
prometido  e  tem  em  si  uma  concepção  de  consolidação  dos  valores  da  vida  e  lucidez  de
conceitos, permitindo-nos desmistificar  e esclarecer todo e qualquer fenômeno, retirando-lhe o
acaso de circunstância, o sobrenatural e o milagre, justificando-o pela razão e o bom senso. Essa
mesma razão  ressalta  de  um Código  de  Esclarecimento,  que  nos  foi  legado  pelos  Espíritos
Superiores e descodificado por Allan Kardec, e tendo como exemplo o Mestre Jesus.

Existe uma parte da Humanidade que, assumida pela materialidade, se entrega ao Niilismo, logo,
à negação de Deus e de tudo o que se lhe consagra. Tudo acaba aqui para eles! Mas se eles
pensam dessa forma, existem também os que, acreditando N’Ele, o tomam a seu jeito e ideologia,
acreditando num céu e Inferno, e mesmo alguns Irmãos, sendo espíritas, se sentem dúbios e
entendem que a vinda dos novos tempos será a mudança do Mundo na sua materialidade, na sua
concessão física, e que o ano já lhe está consagrado!? Mas isso é puro engano. Os novos tempos
são chegados, mas numa visão que nada tem de catastrófica como se faz crer pelas assertivas da
alusão à letra das Sagradas Escrituras.

Será que o Mundo vai acabar? É o juízo final? Mas, se somos diferentes, para onde vamos?
No livro  Obras Póstumas, de Allan Kardec, numa das comunicações sobre a Regeneração da
Humanidade, extrai-se isto:
“Todas as Escrituras encerram grandes verdades, sob o véu da alegoria, e extraviaram-se
os comentadores que ficaram restritos à letra.  Faltou-lhes a chave para compreender o
verdadeiro sentido, a qual está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível
que o Espiritismo veio revelar. Doravante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o
que era obscuro se tornará claro e inteligível.” 
(25 de abril de 1866. Paris. Resumo das comunicações transmitidas pelos Srs. M. e T. em estado
sonambúlico.)

A Doutrina Espírita veio trazer lucidez a estas mudanças. Vamos fazer uma visão espírita da:
“Gênese dos Novos Tempos.”
A gênese dos novos tempos – Em mensagem transmitida em 1862, constante de O Evangelho
segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Espírito de Verdade observa: “Aproxima-se o tempo
em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da Humanidade.”
Nós diremos que decorrem os processos da transformação, indo ao encontro dos novos tempos e
que em nada irão, derrogar a Lei, mas apenas dar-lhe sequência, pois a Lei do Progresso, tal
como todas as Leis de Deus, é imutável e infinitamente justa.

A Terra é um planeta de provas e expiações. Na verdade, o seu habitat tem na sua gênese um
plano onde o mal suplanta o bem, pois o orgulho e o egoísmo são fatores acentuados em todo o
Orbe e, claro, daí o espectro das dores e aflições anunciadas. No entanto, estas mesmas dores
não podem ser vistas como mau augúrio, mas sim, como a preparação para dias melhores.
Podemos  dizer  que  a  gênese  dos  novos  tempos  tem alguns  polos  estruturais  para  que  ela
restabeleça a ordem da disposição moral, intelectual e espiritual, de forma a fazer vencer a nova
era. São: Reencarnação, Reforma Íntima e Reforço Espiritual.
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Reencarnação –  Ao contrário do que se possa pensar, não será a Terra a mudar, mas o seu
espaço fluídico moral.  A Terra fisicamente se altera pelos elementos que a compõem, mas o
estágio evolutivo de mudança são os Espíritos que o fazem, no uso natural do seu livre-arbítrio.
A Reencarnação  é  ponto  vital  da  viragem,  como?!  Através  da  emigração  e  imigração  dos
Espíritos, será esta mesma confluência de idas e voltas que renovará a estância terrena, onde
todos terão as  mesmas oportunidades,  mas só aqueles  que progredirem o  seu status  moral
assimilarão os novos tempos. Se juntarmos a esta situação os flagelos, onde se faz a aglutinação
de uma determinada moldagem de Espíritos, tendo com isso o interesse de apressar o resgaste
dos valores morais, e, levando em conta que o aprendizado se faz pelas várias experiências, tem
enorme relevo porque permite o progresso social.
Após esses choques que dizimam populações,  observam-se modificações nas ideias  de uma
comunidade  e  de  uma  raça,  isto  pela  ativação  progressiva  de  Espíritos  encarnados  e
desencarnados. Allan Kardec, Cap. XVIII – Sinais dos Tempos: Item 34, nos diz acerca dessa
situação: “Opera-se um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação
da humanidade.”

Reforma íntima – Aliado a este fator da reencarnação e de influenciação para a vinda de novos
tempos,  a reforma íntima:  “O progresso material  de um planeta acompanha o progresso
moral de seus habitantes."
 (no item 27, A Gênese, de Allan Kardec, cap. XI.)
O progresso de qualquer estágio passa pela reforma interior de cada Ser porque, mudando as
mentalidades, se mudam os meios.
E falando dos meios, temos que ter em conta o livre-arbítrio, as opções escolhidas e como as
colocar em prática.

Passados vinte séculos, ainda existe muito antagonismo religioso, político e social.
O homem foi moldado pela ação inquisitória do medo, revolta, egoísmo, orgulho e ignorância. A
falta de equilíbrio social, as diferenças, o ciúme e a inveja tomaram-lhe o pensamento e o têm
feito peregrinar pela expiação e provação, mas as almas encontram aí a chave para a mudança!
Como?  Simplesmente  pela  necessidade  de  compartilhar,  de  se  entreajudar,  de  valorizar  as
pequenas coisas em detrimento das maiores e fazer comungar a necessidade de se amarem
mutuamente sem preconceitos,  pois  começa a  aperceber-se de que todos precisam uns dos
outros  e  que  os  valores  do  amor  passam  pelo  respeito  pelo  próximo,  pela  fraternidade  e
solidariedade. Isto é reforma íntima, e o Espiritismo tem na sua Filosofia todas as respostas para o
encadeamento da sua esperança futura pelo Evangelho redivido, não pelas meras palavras, mas
pelas ações.

Todos  já  notamos  os  inúmeros  grupos  humanitários  de  apoio  que  se  formaram,  quer  para
defender o ambiente, quer as pessoas e os Países. O espaço cívico eclodiu, todos se estão a unir
para  fins  de  grandeza  e  cumplicidade  no  amor,  sinal  concreto  de  progresso,  porque  só  a
fraternidade moldará uma ordem social justa que, apoiada numa fé raciocinada, diluirá anátemas
de toda a ordem, pois só o amor fará mudar e, logicamente, evoluir.
Esse  contributo  pela  ação  dos  Espíritos  encarnados  e  desencarnados  vai  restabelecer  as
escolhas,  porque  aqueles  que não aceitarem a mudança  seguirão  outros  rumos,  até  que  se
renovem. Porém todos terão as suas oportunidades.

É nesta confluência genésica de comportamento, educação e ação prática que os Espíritos terão
de se moldar, a fim de sua esperança culminar com a entrada na nova estância evolutiva.
Reforço espiritual  –  Mas, meus irmãos, outro fator muito importante é a coligação e a vinda
progressiva de Espíritos mais evoluídos para ajudar a reequilibrar a ordem de valores deste plano
físico, e através de seus ensinamentos e exemplos, os seguiremos rumo à nova ordem da vida
moral e espiritual.
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Nada se resume ao acaso; tudo tem um sentido perfeito como as leis que regem o Mundo que
agora  vive  a  mudança.  A Doutrina  Espírita  é  porta  consoladora  e  luz  para  o  entendimento
daqueles que a seguem e procuram. Mas também o dínamo para a evangelização geracional que
se avizinha, pela luz do Consolador Prometido.

Conclusão – “Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim
de que possa contribuir eficazmente com os Espíritos que operam em favor da grande
transição.
Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de
trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao
tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos.”
(Joanna de Ângelis – página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 30 de julho
de 2006, no Rio de Janeiro, RJ.)
A revolução que está operar-se é antes moral do que material. Não se pense então que o Mundo
se vai  diluir.  A nova geração estará  baseada nos princípios  evangélicos,  inseridos  em nossa
consciência como uma lei universal. Lei essa de Justiça, Amor e Caridade, seja pela renovação
dos Espíritos ou pela vinda de outros para preencherem os lugares dos mais estagnados, e a
estes lhes será dada continuidade de revitalização noutra estância de evolução, mesmo que à sua
altura, mas ninguém será dado ao abandono. A gênese desta remodelação em curso expressa-se
pela maior fraternidade e solidariedade social.
O Espiritismo tem enorme responsabilidade, pela ação do esclarecimento e enquadramento no
contexto moral;  pela evangelização e prática do amor sem fronteiras,  onde a raça,  o sexo,  o
estatuto social,  a inteligência não serão apanágio para diferenças, mas para aproximação das
almas.
O progresso moral garante a felicidade dos homens sobre a Terra.

O Espiritismo é garantia do conhecimento, logo, o movimento espírita não deve reter-se nas suas
casas espíritas, mas movimentar-se pelas Comunidades, pela divulgação e orientação das linhas
de amor que Cristo nos legou,  sem preconceitos e receios, pois,  meus irmãos, neste imenso
Universo, criado por uma Suprema Inteligência que tudo concebeu para a felicidade nossa, em
regime de paz e acordo, neste orbe, os tempos são chegados, previstos pelo nosso Kardec, à luz
dos Espíritos Bons:
“Quando vos é dito que a Humanidade chegou a um período de transformação, e que a
Terra  deve  se  elevar  na  hierarquia  dos  mundos,  não  vejais  nessas  palavras  nada  de
místico,  mas, ao contrário,  o cumprimento de uma das grandes leis fatais do Universo,
contra as quais toda a má vontade humana se quebra,” 
(A Gênese, Cap. XVIII, item 8, Arago)

Bibliografia:

Kardec Allan, Obras Póstumas, (25 de abril de 1866. Paris. Resumo das comunicações 
transmitidas pelos Srs. M. e T. em estado sonambúlico.)

Kardec Allan, A Gênese, (Cap. XI; XVIII.)

Kardec Allan, O Evangelho segundo o Espiritismo.

Kardec Allan, O Livro dos Espíritos.

Ângelis Joanna, (psicografia Divaldo Franco)

Cravo, Ninguém ficará para trás, mas cada um terá que fazer a sua parte
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Crônicas e Artigos III. Instruções dos Espíritos – A nova era
Nº 481 – 04/09/2016 
O Consolador – (Gebaldo José de Sousa)

A nova era

“Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela Providência para uma
manifestação universal e que sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma
Nova Era para a regeneração da Humanidade.” (1)

No Cristianismo nascente, Paulo de Tarso foi a Atenas, onde a inteligência se manifestava na
Filosofia, na Política, nas Artes, com esperança de que o Evangelho seria compreendido e, a partir
dali, disseminado para outras terras, por aqueles que vinham à busca de conhecimentos. Tornar-
se-iam multiplicadores da Doutrina de Jesus, ao retornarem às regiões de origem.
Em Atenas, Paulo vê templo ao Deus Desconhecido (Atos, 17:32).
Quando  os  gregos  se  reuniram  na  ágora  (*),  para  ouvi-lo,  disse-lhes  que  era  desse  Deus
desconhecido que lhes vinha falar, do Deus que fez o mundo e o que nele existe.
O desfecho de seu gesto  foi  para ele  de plena frustração.  Eis  o  que registram os Atos dos
Apóstolos (17:32) sobre esse episódio:
“Quando  ouviram  falar  de  ressurreição  de  mortos,  uns  escarneceram,  e  outros  disseram:  A
respeito disso te ouviremos noutra ocasião.”
Isso o levou a se afastar do meio deles.
Após Jesus, alguns cristãos que sucederam os apóstolos foram adulterando a pouco e pouco Sua
mensagem de Amor. A partir do Concílio de Niceia, em 325, a Igreja uniu-se aos poderosos e
esses desvirtuamentos culminaram com o período de trevas, de mil anos, da Idade Média – do
século V ao XV. Nele se deram as Cruzadas, do século XI até o ano 1300; a “Santa Inquisição”,
do século XII ao XVIII – fase negra da história humana.
A ignorância e o fanatismo religioso mantiveram separadas a Ciência e a Religião, o que atrasou o
progresso  da  primeira  e  o  aprendizado  da  Moral  contida  no  Evangelho.  Erros  clamorosos
retardaram a evolução da Humanidade, entre outros:
– A crença na Terra como centro do Universo (frutos do orgulho, vaidade, presunção humanos);
– A Terra fixa, e os astros a girar à sua volta: concepção de Ptolomeu (Século II).
Nicolau Copérnico (1473/1543) contestou Ptolomeu, ao conceber a Teoria heliocêntrica: a Terra
girando em torno do Sol.
Galileu  Galilei  (1564/1642)  inventou  o  telescópio  e,  observando  os  astros,  confirmou  que
Copérnico estava certo.
Perseguido e quase condenado à fogueira, teve que abjurar a essa concepção. Mas há uma lenda
que afirma ter ele murmurado – como bom italiano –, “ao sair do tribunal que o condenaria à
fogueira, célebre frase: ‘Eppur si muove!’, ou seja, ‘contudo, ela se move’, referindo-se à Terra”.
Humilde e corretamente, o Papa João Paulo 2º o reabilitou, em 31.10.92, na Academia Pontifical
de Ciências, reconhecendo que Galileu “havia sido injustamente condenado” 
(Folha de São Paulo, edição de 30.10.92.)

Jesus, como Governador da Terra, desenvolve programação para este orbe e para todos os seus
habitantes, até que 
“tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um
único ponto” Mt, 5:18.
E  o  Espiritismo  é  o  instrumento  para  atingir  esse  objetivo  com  mais  celeridade,  quando  o
estudarmos, o compreendermos e adotá-lo como roteiro evolutivo!
“O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime: da moral evangélico-cristã, que há
de renovar o mundo, aproximar os homens e orná-los irmãos; que há de fazer brotar de todos os
corações  humanos  a  caridade  e  o  amor  ao  próximo  e  estabelece   entre  os  homens  uma
solidariedade comum; de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de
Espíritos superiores aos que hoje a habitam.
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“O Espiritismo é a  alavanca de que Deus se utiliza  para fazer  com que a  humanidade
avance.
São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os
progressos que estão nos desígnios de Deus.” 
Moisés abriu o caminho; Jesus continuou a obra; o Espiritismo a concluirá.” (2)
Com Moisés, os Dez Mandamentos e a crença num Deus único, mas também a ferocidade: o
“Deus dos Exércitos”; 
“o olho por olho, o dente por dente.”
Antes dele, cultuavam-se muitos deuses.
Jesus veio e resumiu esses dez preceitos em dois mandamentos; recomendou-nos fazer o bem a
quem nos faz o mal; a amar ao próximo como a nós mesmos; a amar aos inimigos; a perdoar
ofensas; a dar a capa a quem pedir a túnica, ou seja, a traduzir seus ensinos em ações efetivas,
vivenciando o amor pelos semelhantes. Com Jesus, o “Amor a Deus e ao próximo, como a si
mesmo”; o Deus Pai, que educa em vez de punir ‘eternamente’. A mansuetude.
“O Espiritismo se tornará  crença geral,  ou  continuará sendo professado apenas por  algumas
pessoas?
Certamente ele se tornará crença geral e marcará uma Nova Era na História da Humanidade,
porque  está  na  Natureza  e  chegou  o  tempo em que  ocupará  lugar  entre  os  conhecimentos
humanos.” (3)
“O  objetivo  maior  do  Espiritismo  é  propiciar  ao  homem  condições  para  o
autoconhecimento, a autotransformação íntima à luz da Revelação incessante.” (**)
“O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da
sua  História;  só  ele  pode,  na sua feição de Cristianismo redivivo,  salvar  as  religiões  que se
apagam entre  os  choques da força e  da ambição,  do egoísmo e do domínio,  apontando ao
homem os seus verdadeiros caminhos.” (4)
“Os tempos estão próximos, repito-o, em que a grande fraternidade reinará nesse globo, em que
os homens obedecerão à Lei do Cristo, única Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas
às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai; não estabeleçais
diferenças entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais; não desprezeis a
ninguém.
Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento.
Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá
necessidade desses ensinos:  todos os Espíritos impuros e revoltados serão banidos para
mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações.” (5)

Com a Doutrina  Espírita,  a  interiorização desses ensinos;  não  mais  mandamentos,  mas sim,
ensinamentos;  a  implantação  da  fraternidade,  da  solidariedade;  o  conhecimento  da  realidade
espiritual, da Lei da Reencarnação; da Lei de Causa e Efeito; a comunicabilidade dos Espíritos; a
conquista da fé raciocinada.
Enfim, com ela, a busca da evolução consciente, que propiciará o advento de Nova Era para a
humanidade, pela transformação moral dos indivíduos.

(*) Praça principal das antigas cidades gregas, local em que se instalava o mercado e que muitas
vezes servia para a realização das assembleias do povo; formando um recinto decorado com
pórticos,  estátuas  etc.,  era  tb.  um  centro  religioso.  Grande  Dicionário  Houaiss  da  língua
portuguesa. (Eletrônico).
(**)  Francisco  Thiesen,  então  presidente  da  FEB,  ao  instalar  o  Congresso  Internacional  de
Espiritismo – CIE, em out/1989.
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Emmanuel, A Caminho da Luz, (psicografia Chico Xavier).

KARDEC Allan, O Evangelho segundo o Espiritismo. 
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Crônicas e Artigos III. Instruções dos Espíritos – A nova era
Nº 185 – 21/11/2010 
O Consolador – (Leandro Cosme Oliveira Couto)

Nova era

“A ciência de Deus é a Caridade.” - (Malba Tahan, no livro “O homem que calculava.”) 

A condição de nosso planeta vai melhorar e isto já está em processo. Alguns estudiosos, dentre
vários  campos  do  conhecimento  humano,  reuniram-se  para  esboçar  o  que  achavam  serem
princípios  de  atitudes  mais  espiritualizadas  e  os  compilaram  num  documento  chamado
Combinados. Antes, animada confraternização ocorria.
O biólogo e a paleontóloga, atentos, escutavam a afirmativa ponderada do historiador:
― A Vida evolui sobre o tempo, como galhos frutíferos na árvore dos séculos.
A socióloga falava ao pedagogo e à psicóloga:
― Somos  crianças  espirituais!  Esta  é  a  melhor  categoria  de  análise  que  encontro  para  as
sociedades de nosso globo.
Imediatamente próximos, o astrônomo e o geólogo, que mantinham tranquila conversação sobre o
tempo  ser  a  dimensão  espacial  da  eternidade,  exprimiram  com  suave  sorriso  o  deleite  que
sentiram com a resposta do pedagogo:
― Realmente, nosso planeta Terra é um Mundo Escola e seu endereço é o Sistema Solar.
O economista expunha seu raciocínio ao interessado estatístico:
―O  capitalismo  egoísta  conquista  espaço  através  do  consumismo  quando  muitas  pessoas
negligenciam o próprio cuidado mental e emocional. Vigiemos estes universos que trazemos em
nós, que compõem o nosso verdadeiro capital!
O jornalista dizia ao matemático:
― Felicidade compartilhada socialmente é felicidade multiplicada.
A afirmativa estimulou no “homem que calculava” um acréscimo amigável:
― E isto é exato!
A engenharia elétrica apresentava sua opinião ao inventor e ao arquiteto:
― É a ocasião de inventarmos uma lâmpada que funcione para sempre dentro de nós mesmos.
E o agrônomo compartilhava com o administrador o princípio que o orientava:
― Colhemos o que semeamos, como causa e efeito. Semeiam-se bons afetos, colhem-se bons
afetos.
Ao que o administrador buscava desenvolver:
― Então,  nesta  linha de pensamento,  ao agir  com educação sugerimos para  nós educação.
Correto?
Não muito distante, o físico permutava opinião com o psicanalista amigo:
― Embora em nosso plano físico não seja imediatamente nítido e palpável, nós permanecemos
articulados às nossas próprias criações mentais, de modo que o pensamento se faz matéria.
O diálogo entre o teólogo e o músico seguia animado. Dizia o primeiro:
― Muitos são os caminhos que levam a Deus.
Ao que o segundo expôs sua opinião:
― Muitos são os caminhos e várias são as referências. No entanto, Jesus se destaca como o
melhor diapasão que a humanidade recebeu.
― Inolvidável referência intelectual e moral, realmente. O Cristo revela a vida como um conjunto
de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelo raciocínio e pelo
coração em caminhos retos.
Do diálogo entre a médica e  o enfermeiro  surgiu o seguinte  comentário,  não sendo possível
precisar a autoria:
― Jesus é o médico. No máximo, somos enfermos cuidando de outros enfermos.
A professora formada em Letras dizia enfática ao companheiro biblioteconomista, extraindo-lhe
sincero sorriso:
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― Deus escreve certo por linhas certas e sua caligrafia é a mais linda que eu já li! Ele pinga todos
os 
“is da escrita da vida.”
E em prosa vibrante, o jovem ator cênico se dirigia a uma poetiza esboçando certo drama:
― Em certas ocasiões de nossa existência, a vida se afigura a arte de fazer das tripas o coração.
Ao que ela respondeu:
― Em certas ocasiões sim, em outras não.
E depois de breve pausa como se trabalhasse bem as palavras que ia proferir, disse: ― Mas
sempre o Amor fará da vida a arte do encontro, mesmo que sejamos cheios de desencontros.
Um escritor, amigo da poetiza, completou-a com simplicidade, esclarecendo ao jovem ator:
― A vida é o contexto do encontro de cada autor com sua obra. E do Criador com a criação: há
Alguém nos esperando.
O filósofo, que observava a pouca distância esta conversação e, em geral, não gostava de ser
superficial no conhecimento dos fatos e das coisas, escutava os colegas com dignidade e alma de
menino. Concluiu haver um Encontro Marcado e ponderou parecer-lhe que o livre-arbítrio consistia
essencialmente em quando e como aceitar Deus.
Seu campo de visão alcançava também o jurista em diálogo empolgado com o cientista contábil:
― Nossa consciência é o verdadeiro tribunal divino, por isso a justiça indefectível nos acompanha
em toda parte ― afiançou o jurista.
― Tudo vê, tudo ouve e tudo sabe ― validou o contabilista.
Por  fim,  o personagem “amigo da sabedoria”  meditou,  ao sobrevoar  com o olhar  o conclave
científico  no  recinto,  uma  opinião  própria  que  já  trazia  consigo  de  mais  tempo.  Eram  muito
evidentes os indícios da existência de uma inteligência que se manifesta no cosmos, na realidade
e na vida. A cooperação, a bondade, a precisão, a ordem e a organização que se explicitam em
todas as coisas são tão grandes que chegam a constituir evidências ontológicas da existência de
algo suprafísico. E disse a si mesmo com tom sereno na voz:
― No universo inteiro, tudo fala de Deus.

Leandro  Cosme  Oliveira  Couto,  membro  da  Mocidade  Espírita  da  Associação  Espírita  Célia
Xavier, de Belo Horizonte (MG), é Correspondente desta revista na capital mineira.
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