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“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que 
o homem saiba donde vem, para onde vai e porque está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da Lei de 

Deus e consola pela fé e pela esperança .” 
                (Allan Kardec - ESE - Cap 6 - Ítem 4)

O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos princípios espíritas, trazendo temas 
atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre 
e Guia.

Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato 
através do email: idem@geedem.org.br

Irmão José, um dos mentores espirituais do GEEDEM, enseja-nos reflexões a res-
peito do cotidiano à luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e 
vencer todos os problemas e desafios com os quais nos defrontamos.

                                 Direta ou Indiretamente

 A palavra agressiva que proferes te origina distúrbios emocionais que demandarão tempo a fim de serem sanados.

A tua atitude intolerante para com os outros pode te perdurar no espírito por longos dias.

Sempre que ajas com o intuito de ferir alguém, a consciência te repreende de imediato.

No exato momento em que magoas o semelhante, começa para ti o teu drama. Os erros que cometes indiscriminadamente 
são compromissos com a Humanidade.

A vida é regida por um sistema econômico que não admite prejuízos.

Quem tira tem que restituir.

Quem lesa tem que reparar.

Se não queres compromissos com a Lei do Carma, não os assumas.

O débito pelo qual sejas direta ou indiretamente responsável exige quitação.

Fonte: Livro Vigiai e Orai
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Espaço dedicado a palestras de expositores, alguns pouco conhecidos 
nacionalmente no  meio espírita, porém com explanações relevantes 
e pertinentes que vale a pena conhecer. 

   Palestrantes:  Juliana Bertoldo, Marco Milani e Rosana Gaspar   

Tema: Roda de Conversa: Práticas Estranhas no Centro Espírita

Assista na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZtxfgQ_pBg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZtxfgQ_pBg 
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Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos 
espíritas transmitindo as idéias e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele foi um 
exemplo de edificação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a 
todos nós como será a humanidade do futuro: portadora de conhecimento intelectual e 
moral.

Em Favor de Você Mesmo

Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis.

Ajude sem exigências, para que outros o auxiliem, sem reclamações.

Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar; dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto 
você.

Guarde cuidado no modo de exprimir-se; em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras.

Refira-se a você o menos possível; colabore fraternalmente nas alegrias do próximo.

Evite a verbosidade avassalante; quem conversa sem intermitências, cansa ao que ouve.

Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não 
pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus.

Interprete o adversário como portador de equilíbrio; se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente 
de alguém que indique os nossos erros.

Discuta com serenidade; o opositor tem direitos iguais aos seus.

Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou.

Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos; não intente o que o próprio Cristo ainda não 
conseguiu.

Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você, e, em seguida, nos outros, sem violência e sem ódio.

Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação; examine-a, com um sorriso silencioso, estude-lhe o 
processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida.

Ampare fraternalmente o invejoso; o despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o 
homem comum atormenta-se e sofre.

Habitue-se à serenidade e à fortaleza, nos círculos da luta humana; sem essas conquistas dificilmente sairá você do vaivém 
das reencarnações inferiores.

Fonte: Livro Agenda Cristã - André Luiz | Psicografia Chico Xavier
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O Que os Outros Pensam

Aquilo que os outros pensam é ideia deles.

Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações de que são capazes diante da vida.

Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si.

Acontece o mesmo na vida moral.

Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem 
como nós.

Emmanuel
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Fé Raciocinada

O espiritismo é ciência por definição. Com isso, nada mais justo de que seus preceitos e suas 
crenças passem pelo crivo da razão e do método científico. Dito isso, podemos chegar ao as-
sunto do artigo desta semana: A fé raciocinada e a fé cega.

“Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente 
a razão, em  todas  as  épocas da Humanidade.”
                   Allan Kardec

Kardec desde quando iniciou seu estudo sobre os efeitos físicos causados pelo fenômeno das mesas girantes, utilizou o 
método científico para observar e analisar as ocorrências naturais percebidas. Devido ao fato de seu tempo na escola de 
Pestalozzi, o professor Hippolyte sempre demonstrou metodologia séria e coerente em seus apontamentos. Não podendo 
ser diferente com a doutrina espírita, Kardec utilizou-se da razão para analisar as mensagens recebidas pelos médiuns e 
cataloga-las de forma coerente e séria como demonstramos no artigo sobre como foi codificado o livro dos espíritos.

Através de um estudo sério, o espiritismo nos trás as respostas aos mais diversos temas da natureza humana e espiritual. 
Porém, diferente de outros credos em geral, o espiritismo não nega a ciência em tempo algum. Inclusive o espiritismo prega 
que se acaso a ciência chegar a uma conclusão comprovada negando algo que o espiritismo professa, que deve-se deixar 
de lado a doutrina e adotar-se a ciência.

O espiritismo é uma caminhada evolutiva que visa o conhecimento de si mesmo para a elevação moral do ser. Com isso 
buscamos através do estudo sério e coerente das leis de Deus, ferramentas para aprimorarmos nossas virtudes e , assim, 
alcançar de forma mais rápida a perfeição moral. Nesta caminhada é imprescindível que haja por parte de nós um entendi-
mento material e espiritual de todas as coisas para nos auxiliar a alcançar níveis mais avançados de evolução.

A fé raciocinada proposta pelo espiritismo nos da a certeza de que não estamos dando um salto no escuro, tão pouco fa-
zendo as coisas automaticamente. Estamos entendendo e aplicando os ensinamentos trazidos pela espiritualidade de forma 
consciente e voluntária, baseada na nossa análise crítica da verdade.

A fé irracional, aquela criada pelo medo e pela aceitação pura e simples de dogmas não é inútil. É um bom caminho inicial 
para a criatura que ainda tem uma certa rebeldia na alma que a impede de proceder de forma completamente raciocinada. O 
indivíduo ainda na “infância espiritual” precisa de imagens fortes e de crenças impositivas para que se coloque num caminho 
reto no bem e nas atitudes mais corretas.

O espiritismo nos incentiva a fé lógica, pautada na razão e no entendimento científico dos fatos para posterior aplicação dos 
ditames de Deus em sua perfeita lei. Através do estudo espírita a alma encarnada busca o conhecimento mais amplo das 
leis de Deus e de suas aplicações na seara do bem.

Em  “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec, explica-se que devemos ter fé sem precisar abandonar a razão, 
ou a certeza que tudo vai dar certo.

“A fé é verdadeira e sempre calma. Confere a paciência que 
sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na 
compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim.”

O problema da fé irracional é que podemos cair em dogmas ilógicos e em crenças absurdas não por entendermos 
mas por nos coagirmos a acreditar nisto. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que 
distinguem as diferentes religiões e que se levados ao extremismo podem criar fanatismos negativos a evolução do 
espírito.

Evitar o fanatismo é apenas uma dos inúmeros benefícios da fé raciocinada, mas sem dúvidas é o mais notório deles. 
Em tempos onde vemos pessoas matando em nome de Deus e perpetuando preconceitos em nome dEle, a falta da fé 
raciocinada se faz mister. Casos atuais de seitas que matam para se “purificar” e de guerras santas apenas demonstram 
a necessidade da fé ser mais racional do que dogmática.

É importante destacar que a fé verdadeira e sincera é um longo processo de aprendizado dentro de várias encarna-
ções. Todos nós já tivemos vidas em que fomos fanáticos religiosos. Como dissemos antes durante a infância espiritual, 
quando começamos a ir pelo caminho mais reto, ainda tropeçamos nas nossas imperfeições e nesses casos podemos 
ainda trazer a bagagem imperfeita de nossas atitudes egoístas e severas.
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Nesta situação encontramo-nos em transição da fé, em estado inicial latente, ainda muito ingênua e necessitada de ape-
los visuais fortes e de dogmas. Conforme crescemos como espírito vamos necessitando de uma fé mais explicada e menos 
aceitada por pura e simplesmente ser. Neste momento o espírito passa a analisar pelo crivo da razão, um dom dado por 
Deus, para que evite cair em fanatismos de fé desregulada.

“Tudo é possível àquele que tem fé”, ensinou Jesus, e com este ensinamento entendemos a importância da fé para a nossa 
evolução. Aquele que crê com razão, entende, que somente através da caminhada incessante é que alcançaremos a per-
feição moral, evitando os desvios do fanatismo e da ignorância. 

Fonte: https://espiritismodaalma.wordpress.com/ 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritis-

mo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”, 

o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção de realidade. Segundo 

Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a síntese essencial dos conhecimen-

tos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento debruçado 

sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer ses-

sões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento 

sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a 

conduta através da moral espírita.

                             A filosofia Espírita da Fé Raciocinada 

As relações entre fé e razão desde o princípio fazem parte do debate filosófico espírita, com a criação por Allan Kardec do 
conceito de fé raciocinada. De um ponto de vista conceitual, estabelece-se uma contradição aparentemente insuperável, 
porquanto a fé se funda na convicção e a razão, na dúvida; resulta, então, que ambos se contradizem. Ora, como crer e 
duvidar são práticas antagônicas por definição, o conceito de “fé raciocinada”, seria por isso um evidente contra-senso.

Em Kardec, esse conceito é apresentado dentro de um quadro argumentativo construído para negar uma outra noção, 
atribuída pelo professor lionês às religiões dogmáticas: a “fé cega”. Nesse sentido, a fé raciocinada seria algo próximo de 
“fé fundamentada”, isto é, o adjetivo referente ao raciocínio daria ao sujeito o significado de um estado, e não de um pro-
cesso. Ou seja, a fé raciocinada não seria propriamente uma “fé que raciocina”, e sim, uma fé que já raciocinou antes, para 
se constituir. Tal interpretação consegue parcialmente satisfazer o quadro lógico de separação entre fé e razão: haveria 
primeiro o movimento de raciocínio e, somente depois, a fé se constituiria.

Esse ponto de vista, entretanto, não é satisfatório, sob o prisma kardequiano. Ainda nas menções que faz sobre a questão 
da fé, o codificador publicou em “O Evangelho Segundo o Espiritismo” um axioma que se tornou famoso nos meios 
doutrinários espíritas: “Fé inabalável só é a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da Humanidade”. 
Nessa proposição, Allan Kardec nos remete a uma percepção histórica, processual, do fenômeno da crença, delimitando, 
com o rigor que lhe era próprio, a característica especial e profundamente inovadora da fé espírita.

Nesse contexto, a fé raciocinada – qualidade que a tornaria inabalável – seria não apenas aquela que se constituísse por 
um movimento de decisão racional, mas, também, a que se mantivesse em regime de racionalidade contínua, inclusa essa 
exigência no exercício da própria fé. A conciliação necessária, nesse caso, entre os conceitos de fé e razão, seria feita pela 
mudança de um raciocínio lógico para um raciocínio dialético: os contrários, ao invés de se excluírem, se complementam, 
se conjugam, na explicação da realidade.

Dentro desse modo de pensar, a fé espírita forma um par dialético inseparável com a razão espírita. Tal idéia significa que 
a crença espírita é basicamente uma fé que admite dúvida e com ela convive, durante todo o tempo. Trata-se, pois, de uma 
fé aberta, dialogal, disposta a modificar as próprias opiniões ou o objeto de sua manifestação como crença, desde que 
satisfeitas as condições do livre exercício da razão. Em contrapartida, a razão espírita constitui uma dúvida que se baseia 
na fé, capaz de fazer emergir as desconfianças naturais da racionalidade sem uma pretensão cética ou cientificista, e que, 
sobretudo, está disposta a admitir a crença e a confiança naqueles conteúdos sobre os quais a razão ainda não assumiu 
uma postura de conhecimento e verificação. Tal composição resulta no que Herculano Pires denominou, muito apropria-
damente, “fideísmo crítico”.
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O uso da razão é a admissão da dúvida, a qual, no Espiritismo, se funda no princípio filosófico da imperfeição espiritual 
(temos preferido denominá-la incompletude, para retirar o sentido pejorativo do termo “imperfeição”, como algo “errado, 
estragado, com defeito”), o que faz da jornada espiritual a contínua e necessária possibilidade da mudança. Por esta via, o 
Espiritismo funda um novo iluminismo, cuja formulação acredita na racionalidade como fundamento da fé humana e, por tal 
razão, confia no aperfeiçoamento das possibilidades da razão como geratriz do aprimoramento da fé.

Feitas tais considerações, de ordem filosófica, convém refletir pragmaticamente. Nem todos os espíritas na atualidade com-
preendem o que significa essa dimensão do conceito de fé raciocinada. Não raro, imaginam que raciocinar seja o mesmo 
que racionalizar, isto é, referir-se à razão como pretexto para justificar o dogma, o que transforma o argumento racional em 
argumento ideológico (no sentido negativo, como falsa concepção da realidade, apoiada somente em critérios de identidade 
religiosa), atitude que de modo algum pode ser justificada na proposta de Kardec. Fé raciocinada, portanto, não é o mesmo 
que fé racionalizada (até porque todas as formas de fé podem ser enquadradas neste último tipo).

Dentre as diversas concepções de racionalidade válidas em filosofia, acreditamos que a noção de “razão comunicativa” ou 
“razão consensual”, do filósofo alemão Jürgen Habermas, é a que melhor se adequa ao conceito de fé raciocinada, em Kardec. 
Para aquele pensador, há racionalidade sempre que houver diálogo onde se instaurem consensos entre os interlocutores, 
sendo que a verificação prática do consenso seria a própria demonstração de que houve racionalidade. Em outras palavras: 
razão é o diálogo que dá certo.

Em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão, isto é, busca sempre um saber mais 
amplo, argumenta e se questiona. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diver-
sos saberes, especialmente na interação entre o saber humano, de vertente científica, filosófica ou experiencial, e o saber 
espiritual, originado da interlocução mediúnica. Eis, portanto, sob formulação espírita, a razão comunicativa, um movimento 
de construção da crença erigido sobre o diálogo e, por isso, capaz de “enfrentar a razão, face a face, em qualquer época da 
Humanidade”.

Os espíritas, por isso, não podem abandonar em tempo algum a possibilidade do diálogo, não apenas com os espíritos, a 
partir dos quais o conhecimento assume a forma de “revelação”, em definição kardequiana, mas também com os variados 
saberes humanos, especialmente o filosófico e o científico. A fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, uma fé 
sempre renovada, sempre reconstruída. Ou recairá lamentavelmente num novo tipo de fé cega: a que se contenta em apenas 
fingir que vê.

Fonte: ipepe.com.br 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

Medicina reconhece Obsessão Espiritual   
                
            Osvaldo Shimona

Uma nova postura da medicina frente aos desafios da espiritualidade.

A obsessão espiritual como doença da alma, já é reconhecida pela Medicina.

Em artigos anteriores, escrevi que a obsessão espiritual, na qualidade de doença da alma, ainda não era catalogada nos 
compêndios da Medicina, por esta se estruturar numa visão cartesiana, puramente organicista do ser e, com isso, não le-
vava em consideração a existência da alma, do espírito.

No entanto, quero retificar, atualizar os leitores de meus artigos. Essa informação, pois desde 1998, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) incluiu o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde, ao lado do aspecto físico, mental 
e social. Antes, a OMS definia saúde como o estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social do ser humano 
e desconsiderava o bem estar espiritual, isto é, o sofrimento da alma; tinha, portanto, uma visão reducionista, organicista 
da natureza humana, não a vendo em sua totalidade: mente, corpo e espírito.

Mas, após a data mencionada acima, ela passou a definir saúde como o estado de completo bem-estar do ser humano inte-
gral: biológico, psicológico e espiritual.

Desta forma, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na Medicina como possessão e estado de transe, que 
é um item do CID - O Código Internacional de Doenças - que permite o diagnóstico da interferência espiritual Obsessora.

O CID 10, item F.44.3 - Define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com manutenção de 
consciência do meio-ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação 
dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença.
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Os casos, por exemplo, em que a pessoa entra em transe durante os cultos religiosos e sessões mediúnicas não são con-
siderados doença.

Neste aspecto, a alucinação é um sintoma que pode surgir tanto nos transtornos mentais psiquiátricos -nesse caso, seria 
uma doença, um transtorno dissociativo psicótico ou o que popularmente se chama de loucura- bem como na interferência 
de um ser desencarnado , a Obsessão espiritual. Portanto, a Psiquiatria já faz a distinção entre o estado de transe normal e 
o dos psicóticos que seriam anormais ou doentios.

O manual de estatística de desordens mentais da Associação Americana de Psiquiatria - DSM IV - alerta que o médico 
deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada como alucinação ou psicose, casos de pessoas de deter-
minadas comunidades religiosas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar uma 
alucinação ou loucura.

Na Faculdade de Medicina DA USP, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, coordena a cadeira (hoje obrigatória) de Me-
dicina e Espiritualidade.

Na Psicologia, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, estudou o caso de uma médium que recebia espíritos por incorporação 
nas sessões espíritas. Na prática, embora o Código Internacional de Doenças (CID) seja conhecido no mundo todo, lamen-
tavelmente o que se percebe ainda é muitos médicos rotularem todas as pessoas que dizem ouvir vozes ou ver espíritos 
como psicóticas e tratam-nas com medicamentos pesados pelo resto de suas vidas.

Em minha prática clínica, (também praticada por Ian Stevenson) a grande maioria dos pacientes, são rotulados pelos 
psiquiatras de "psicóticos" por ouvirem vozes (clariaudiência) ou verem espíritos (clarividência), na verdade, são médiuns 
com desequilíbrio mediúnico e não com um desequilíbrio mental, psiquiátrico. (Muitos desses pacientes poderiam se curar 
a partir do momento que tivermos uma Medicina que leva em consideração o ser integral).

Portanto, a obsessão espiritual como uma enfermidade da alma, merece ser estudada de forma séria e aprofundada para 
que possamos melhorar a qualidade de vida do enfermo.

Fonte: espiritualidades.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

O Espiritismo está fundamentado na razão (no raciocínio), na lógica, no equilíbrio e no 
bom senso, sobretudo na razão, de tal modo que a leitura e, de preferência, a leitura cons-
tante, intensa, constitui grande contributo ao seu entendimento, à sua boa compreensão.

2ª Edição de “Um novo olhar sobre O Problema do Ser, do Destino e da Dor”

Encomende seu exemplar em nossa livraria: https://bit.ly/37j8dJu

Esta obra é uma humilde tentativa de retomar as ideias do grande Léon Denis à luz dos 
conhecimentos adquiridos em ciência, filosofia e espiritualidade nos últimos 100 anos. 
Autores de diferentes locais do Brasil, todos tendo em comum o compromisso com 
a compreensão intelectual e a prática do amor, buscaram os temas centrais de cada 
capítulo e, alicerçados nos fundamentos da ciência, da filosofia e da moral do último 
século, lançaram novos olhares permitindo desvelar “verdades profundas” contidas no 
Evangelho de Jesus e compreendidas com maior clareza por Espíritos da envergadura 
do apóstolo do Espiritismo. Esperamos que esta obra possa ajudar a florescer o Divino 
que habita em cada um, num convite sublime de comunhão entre os mundos espiritual 
e o carnal.

Os Que os Outros Falam

A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos é criação verbal que lhes pertence.

Expressam-se como podem e comentam as ocorrências do dia a dia, com os  sentimentos dignos ou menos dignos 
de que são portadores.

Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa; entretanto, não dispomos de meios para interferir na 
manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros se nos façam.

Emmanuel

https://bit.ly/37j8dJu


8           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os postu-
lados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comuni-
cabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados – e 
com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que estabeleceu em A Gênese 
que: “Espiritismo e Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, 
se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao 
Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.” Recordemos que Kardec 
colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando 
a entender a importância de estudar-se a alma como um todo, e não em partes.

        Pânico
No imenso painel dos distúrbios psicológicos o medo avulta. Predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quan-
do na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico.

O medo, em si mesmo, não é negativo, assim se mostrando quando, irracionalmente, desequilibra a pessoa.

O desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em 
relação ao futuro e sob determinadas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, ampliação 
do instinto de autodefesa. Mal trabalhado na infância, por educação deficiente, o que poderia tomar-se útil, diminuindo os 
arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando.

São comuns, nesse período, as ameaças e as chantagens afetivas: Se você não se alimentar, ou não dormir, ou não proceder 
bem, papai e mamãe não gostarão mais de você... ou O bicho papão lhe pega, etc. A criança, incapaz de digerir a informa-
ção, passa a ter medo de perder o amor, de ser devorada, perturbando a afetividade, que entorpece a naturalidade no seu 
processo de amadurecimento, tomando o adolescente inseguro, e um adulto que não se sente credor de carinho, de respeito 
e de consideração. A deformação leva-o às barganhas sentimentais - conquistar mediante presentes materiais, bajulação, 
anulando a sua personalidade, procurando agradar o outro, diminuindo-se e supervalorizando o afeto que anela.

A pessoa é, e deve ser amada, assim como é. Naturalmente, todo o seu empenho deve ser direcionado para o crescimento 
interior, o desenvolvimento dos recursos que dignificam: não invejando quem lhe parece melhor - pois alcançará o mesmo 
patamar e outros mais elevados, se o desejar - nem se magoando ante a agressividade dos que se encontram em níveis 
menores.

Por outro lado, face às ameaças, o ser permanece tímido, procurando fazer-se bonzinho, não pela excelência das virtudes, 
mas por mecanismo de sobrevivência afetiva.

O medo, assim considerado, pode assumir estados incontroláveis, causando perturbações graves no comportamento.

Os fatores psicossociais, as pressões emocionais influem, igualmente, para tomar o indivíduo amedrontado, especialmente 
diante da liberação sexual, gerando temores injustificáveis a respeito do desempenho na masculinidade ou na feminilidade, 
que propiciam conflitos psicológicos de insegurança, a se refletirem na área correspondente, com prejuízos muitos sérios.

Bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético ad-
equado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. 

Confunde-se o pânico como expressão do medo, quando irrompe acompanhado de sensações físicas: disritmia cardíaca, 
sudorese, sufocação, colapso periférico produzindo algidez generalizada. Essa sensação de morte com pressão no peito e 
esvaecimento das energias que aparece subitamente, desencadeada sem aparente motivo, tem outras causas, raízes mais 
profundas.

Na anamnese do distúrbio de pânico, constata-se o fator genético com alta carga de preponderância e especialmente a pre-
sença da noradrenalina no sistema nervoso central. É, portanto, uma disfunção fisiológica. Predomina no sexo feminino, es-
pecialmente no período pré-catamenial, o que mostra haver a interferência de hormônios, sendo menor a incidência durante 
a gravidez.

Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao 
paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico.

Invariavelmente atinge os indivíduos entre os vinte e os trinta e cinco anos, podendo surgir também em outras faixas etárias, 
desencadeado por fatores psicológicos, requerendo cuidadosa terapia correspondente.
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Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional. Aquelas que têm um componente 
paranormal, como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão.

Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe 
telepaticamente clichês de aterradoras imagens que vão se fixando, até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encont-
rando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias, que desencadeadas 
emergem, produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe incontrolável, generalizado. Dá-se, nesse 
momento, a incorporação do invasor do domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima, que se lhe submete à 
indução cruel.

Cresce assustadoramente na sociedade atual essa psicopatologia mediúnica, que está 
requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas.

As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orienta-
ção ao agente e a utilização dos recursos da meditação, da oração, da ação dignifica-
dora e beneficente.

Quando a ingerência psíquica do agressor se faz prolongada, somatiza distúrbios fi-
siológicos que eliminam noradrenalina no sistema nervoso central do enfermo, re-
querendo, concomitantemente, a terapia especializada, já referida.

Mediante uma conduta saudável de respeito ao próximo e à vida, o indivíduo precata-
se da interferência perniciosa dos seres espirituais perturbadores, adversários de existências passadas, que ainda se com-
prazem na ação perversa. Esse sítio que promovem, responde por inúmeros fenômenos de sofrimento entre os homens.

Não sendo a morte do soma o aniquilamento da vida, a essência que o vitaliza - o eu profundo - prossegue com suas con-
quistas e limitações, grandezas e misérias. Como o intercâmbio decorre das afinidades morais e psíquicas, fácil é constatar-
se as ocorrências que se banalizam.

O medo, portanto, necessita de canalização adequada e o distúrbio do pânico, examinada a sua gênese, merece os cuida-
dos competentes, sendo passíveis de recuperação ambos os fenômenos psicológicos viciosos, a que o indivíduo se adapta, 
mesmo sofrendo.

Fonte: Livro Autodescobrimento: Uma busca interior 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

Acesse as edições anteriores do IDEM aqui:

https://www.geedem.org.br/edicoes-anteriores

https://www.geedem.org.br/edicoes-anteriores
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         O Livro dos Espíritos
               »Parte Quarta
              »Das esperanças e consolações
           »Capítulo II
          »Das penas e gozos futuros    
                                    »Penas Temporais                            

            Com Comentários de Miramez do Livro Filosofia Espírita XX

Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; quem 
já estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gravar mais 
seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as leis 
espirituais.(Bezerra de Menezes)

983. Não experimenta sofrimentos materiais o Espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato 
dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais?

“É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento; mas só o corpo sofre 
materialmente.

“Falando de alguém que morreu, costumais dizer que não mais sofrerá. Nem sempre isto exprime a realidade. Como Espírito, 
está isento de dores físicas; dependendo, porém, das faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agu-
das, e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mau rico terá que pedir esmola e se verá a braços com 
todas as privações oriundas da miséria; o orgulhoso, com todas as humilhações; o que abusa de sua autoridade e trata com 
desprezo e dureza os seus subordinados se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as 
penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual. Logo 
que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis. (273, 393 e 399.)

“O homem que se considera feliz na Terra porque pode satisfazer às suas paixões é o que menos esforços emprega para 
se melhorar. Muitas vezes começa a expiação desses prazeres efêmeros já nessa mesma vida, mas certamente os expiará 
noutra existência tão material quanto aquela.”

Comentários de Miramez
Sofrimentos Materiais - Cap 14

Conforme o estado do Espírito, a dor toma dimensões diferentes, como no caso dos sofrimentos 
do Espírito encarnado, quando mesmo os sofrimentos morais costumam refletir no físico e fazerem 
a alma sofrer mais. São dois aspectos da dor, ao passo que o Espírito desencarnado, não tendo o 
corpo físico, sofre as dores morais. No entanto, o corpo mais imediato da alma, que a Doutrina dos Espíritos chama de 
perispírito, sofre as conseqüências da mente em desarmonia.

Convém estudar sempre as causas e os efeitos de todos esses infortúnios, para que possamos chegar à realidade da vida 
do Espírito. Sempre ouvimos os encarnados, ao falarem de alguém que morreu, dizerem que parou de sofrer. Como se 
enganam! Em muitos casos, o sofrimento acompanha a alma depois do túmulo, pois ele foi gerado na sua conduta.

A carne nada tem a ver com os desequilíbrios do Espírito, que passa por todos esses caminhos aprendendo e ensinando, 
recolhendo experiências de todos os matizes para o celeiro da sua vida. Como Espírito, ele não está sujeito às dores físicas, 
no entanto, as dores morais o acompanham aonde quer que esteja, até que a mente se ajuste ao equilíbrio, com as leis 
naturais, criadas por Deus.

O que "O Livro dos Espíritos" chama de penas temporais, é certificando que a alma não sofre eternamente, o que seria 
um absurdo, se Deus o permitisse. Quando a alma pejar as lições que os sofrimentos transmitem, cessará a sua fonte por 
não mais precisar deste estímulo para o despertamento dos valores. Quem se dispuser a aprender com Jesus tem por 
vezes a mesma sorte encontrando duros testemunhos, dentro e fora do próprio lar. Anotemos o que Marcos anotou no 
seu Evangelho:

Também os que com ele foram crucificados o insultavam. (Marcos, 1 5:32)

Vejamos que o Mestre recebeu insulto até por parte dos que com Ele foram crucificados, quando para eles deveria ser uma 
honra estarem junto a Ele. Como iremos nós outros passar ilesos pelos processos de despertamento espiritual? Jesus não 
tinha necessidades individuais de passar pelas agressões do mundo; tudo que Ele sofreu foi para exemplo e estímulo à 
nossa coragem.



11           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

Não existe ascensão sem esforço, e quando esquecemos a nossa parte; surge a dor mais acentuada, no sentido de nos 
erguer para o alto, nos fazendo sentir a vida, dentro da vida de Deus.

Procura estabilizar teus sentimentos. Se tens comandados sob tua direção, lembra-te do bom senso e de que todos são 
irmãos, filhos do mesmo Pai de Amor, para que» em outra oportunidade, não venhas a sofrer o mesmo que submetes aos 
teus subordinados. Se abusas da tua autoridade no presente, estás lançando sementes de perseguições ao solo das men-
tes e que deverão, pela lei, crescer. ë a colheita não pode ser de outra pessoa, a não ser do semeador. Confere a Tua vida 
todos os dias e corta as arestas do mal que descobrires antes que elas cresçam 8 possam te ferir, do mesmo modo que 
feres. Não desprezes a ninguém, nem maltrates os companheiros em caminho. Avança com Jesus, superando todos os ob-
stáculos, porque em muitos casos, quando vencidos os problemas exteriores, te aparecerão os internos pedindo solução, 
na tua casa, e depois dentro de ti prepara-te para essas lutas e que Deus te abençoe.

Todas as penas e expiações pelas quais estejas passando são necessárias para o teu futuro. Podem ser resgate do pas-
sado, ou processos de despertamento da alma, aqueles valores que se encontram em estado de sono, do qual deves acor-
dar. O homem que se considera feliz por estar alimentando as paixões inferiores verdadeiramente é um infeliz diante da 
vida e do seu futuro espiritual, mas a espiritualidade não esmorece com ele, porque sabe que no amanhã mudará de idéia 
pela sua maturidade, que o tempo encarrega de promover.

984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais?

“Não; já dissemos: são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como Espíritos, antes de encarnardes, 
para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, 
da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis por que um, que vos parece justo, 
muitas vezes sofre. É a punição do seu passado.” (393.)

Comentários de Miramez
As Vicissitudes da Vida - Cap 15

Devemos comensurar nossas disposições sobre as leis de Deus, que não obedecem a uma linha 
reta, da maneira que os homens possam deduzir. Poderemos analisá-las em vários ângulos que a 
sabedoria nos mostra.

Os sofrimentos humanos nem sempre foram escolhidos pelos Espíritos no momento do retorno à 
carne. Em muitos casos, foram impostos por Deus, quer dizer, por processos espirituais de desper-
tamento dos dons, com que o Senhor mesmo dotou o ser humano para a felicidade da própria criatura.

Em muitos casos, são provas e expiações, no entanto não se pode generalizar esse assunto, na pauta da vida humana e 
espiritual. É de bom senso que busquemos mais além, para uma compreensão mais elevada da alma e sobre a alma. Nem 
todos os sofrimentos estão ligados a faltas, como no caso dos animais, que muitas vezes, sofrem, nascendo por vezes 
aleijados, ou enfrentando sofrimento de toda ordem. Assim as plantas, e outros seres que sofrem, em comparação aos 
homens, muito mais, por não terem leis apropriadas para defendê-los. Eis porque falamos que nem sempre os sofrimentos 
são resgates do passado, e sim, também, meios que Deus criou para o despertamento da alma, a ingressar nos valores 
imortais da vida.

É neste sentido que encontramos dentro de nós, do homem mais primitivo do que espiritual, do Espírito ainda necessitado 
de se elevar, as tendências para o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a violência, as injurias etc. Estes são os nossos in-
imigos que nos assediam constantemente, e é nesta luta que alcançaremos a verdadeira paz de coração e estabilidade de 
consciência. Lembremo-nos da advertência do Mestre:

Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. (Mateus, 10:36)

É a casa interna de cada um. Quando combatemos os inimigos externos, surgem esses que são muito mais difíceis de 
serem vencidos, por já dominarem o campo de ação. Essas são as vicissitudes da vida, mas que a alma deve enfrentar com 
coragem, usando as armas que Jesus ensinou e lutar com o amor, o perdão, o trabalho honesto e a persistência no bem, 
até o fim, vencendo a si mesmo, porque dessa maneira vencemos o mundo e glorificamos ao Senhor dentro de nós, visto 
ser Ele o comando central dos nossos destinos de vida.

Se ternos um passado para ser limpo, armemo-nos de coragem, de modo que possamos vencer todos os infortúnios, 
abrindo o coração para a luz de Deus, pelas mãos do Cristo. O passado passou, e os nossos olhos devem estar fitando o 
porvir, com coragem e decisão.

A Doutrina dos Espíritos é urna filosofia de vida, de modo a nos ajudar a viver melhor. Estuda-a com atenção que serás 
agraciado pelos conhecimentos envolvidos na verdade, na têmpera do amor mais puro. É Jesus, que nunca esquece Seu 
rebanho, de volta.

985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro?

“É a consequência de sua depuração, porquanto à medida que se depuram, os Espíritos passam a encarnar em mundos cada 
vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente 
gozarem da felicidade dos Espíritos puros, no seio de Deus.”

Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os 
sofrimentos físicos. Lá os homens não mais conhecem as paixões más que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns 
dos outros.
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Nenhum motivo tendo de ódio, ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem 
os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência ter-
restre. (172–182.)

Comentários de Miramez
Mundo Superiores - Cap 16

A alma, com a sua elevação espiritual, pode ganhar como prêmio pelos seus ingentes esforços rumo 
à perfeição, reencarnando em mundos superiores, onde somente existe o amor, onde todo o ma! já foi 
banido e as almas ali estagiadas têm como lembranças ria mente o passado do seu começo de lutas nas 
engrenagens da Terra, revestidas de um corpo de carne.

São mundos venturosos, no entanto, Espíritos de alta estirpe espiritual podem renascer na Terra para ajudar aos que nela 
estão com grandes provas e expiações, sem se afetarem com essas inferioridades. Eles estão na qualidade de luzes que 
brilham nas trevas dos que padecem à ignorância. São muitos e muitos os que negligenciaram dos ensinamentos de Je-
sus e sofrem as conseqüências do seu esquecimento; aí, vem a dor para acordá-los, fazendo lembrar da luz que deverão 
acender dentro de si, para despertar as condições espirituais no coração.

Quando, porém, essa luz começa a acender, vêm de encontro ao estudante da verdade os escarnecedores, os inimigos da 
luz, que aparecerão com todos os tipos de perseguições para desviá-lo da verdade. O Evangelho nos mostra o que vamos 
passar nas lutas de aprimoramento espiritual:

Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelhos. o adoraram. (Marcos, 15:19)

Esse é o exemplo que o divino Mestre deixou para nós outros que desejamos segui-Lo. Os escarnecedores estão sempre 
nos caminhos do homem que deseja e se esforça para encontrar o Cristo no coração.

Os Espíritos que persistirem até o fim, no dizer do Evangelho, e que tenham essa persistência no amor e na verdade, as-
cenderão para mundos superiores, de sorte a encontrarem o ambiente da paz que já trazem interiormente. Todavia, essa 
tranqüilidade imperturbável de consciência tem um preço, que o mundo sabe cobrar. 

O nosso futuro não é outro, senão encontrarmos a felicidade que faz raízes na eternidade de Deus. Depois de felizes as 
almas puras, elas terão o prazer de trabalhar para ajudar o despertar daqueles que ignoram esses mundos felizes. Os 
caminhos de todos não seguem outro roteiro; por isso que Jesus, cheio de esperança, espera que renovemos a nós mes-
mos, usando dos nossos poderes na conquista que os outros já atingiram e que agora são livres por terem conhecido a 
verdade.

Existem mundos que, por assim dizer, escapam à matéria; ela se transforma em essência divina, e a vida depurada das 
almas passa a ser no seio de Deus, conscientes ou superconscientes da luz do Criador. As deduções humanas não con-
seguem analisar, nem a literatura da Terra expressar essa felicidade.

Nos mundos superiores, os Espíritos esqueceram as paixões; lá não existe ciúme, nem ódio; tudo é de todos, de modo que 
a felicidade é gozo de todas as criaturas. Mas, eles se lembram dos sofredores dos mundos inferiores e de vez em quando 
chegam a eles, doando paz e estímulo para a vida nas dimensões que possam assimilar. São doadores de vida, são Es-
píritos que já passaram por todos os testes de comprovação, alcançando a luz por justiça. Eles têm livre penetração em 
outros mundos mais além e deles recolhem experiências que lhes dão mais conforto ao coração. Anima-nos a certeza de 
que todos temos esse destino dentro da casa de Deus.

986. Pode o Espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo?

“Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão; pode ele próprio pedir lhe seja dado completá-la em nova existên-
cia. Mas, então, já não constituirá para ele uma expiação.” (173.)

Comentários de Miramez
Retorno a Terra - Cap 17

Certamente, que um Espírito que já progrediu na Terra pode voltar a ela, para concluir mais outra etapa. Por que não?

A Terra é um planeia de provações e expiações, no entanto, não são somente Espíritos desta natureza que devem ocupá-
la. Dentre eles, almas de grande porte espiritual desejam ajudar os Espíritos nela encarnados, com o seu trabalho e ex-
emplo enobrecido. Essa é a renúncia dos seres transcendentais. Sempre aportaram no planeta esses Espíritos de eco para 
sustentação do amor e da caridade. O fato desses Espíritos elevados voltarem ac mundo, não quer dizer que deverão pas-
sar por provações e expiações.

A Doutrina Espírita nos diz isto peia sua filosofia, que busca no mais além verdades mais acentuadas, de sorte a despertar 
as criaturas que já esperam o estímulo para desabrochar suas qualidades espirituais.

O mundo espiritual está sempre presente junto aos encarnados, procurando mostrar a eles os caminhos que deverão 
trilhar, renovando conceitos e alertando sobre perigos que poderão encontrar nos roteiros traçados peio destino. Tudo 
depende da perseverança no bem, para que o amor e a caridade se mostrem nos portais do coração. Ensinou-nos Jesus:

Ê na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. (Lucas, 21:19)
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É na firmeza dos princípios elevados que conheceremos a nós mesmos, vencendo as imperfeições e buscando a luz na vida 
maior. A existência nos pede não pararmos; alinhemo-nos para Deus e dentro dele, passo a passo, compreendendo que é 
na luta que alcançaremos a felicidade.

Nós, do mundo espiritual, somos necessitados de mais compreensão, e a fonte é Jesus. Também estamos buscando, e 
junto aos encarnados formamos um todo, e a coletividade em busca desperta certamente mais atenção na vida maior. To-
dos os livros que escrevemos são para nós corno uma oração a Deus, para que Ele nos abençoe, enviando para nós outros 
o melhor de vida e de paz, de amor e de fraternidade.

Estás na carne passando por crises neste fechamento de século, porque o terceiro milênio tem uma decisão mais aprimo-
rada. Os homens estão procurando decidir por si mesmos os destinos do planeia, mas, enganam-se; somente Deus con-
trola a vida e traça roteiros para toda a humanidade. É chegado o momento de grandes almas descerem à face da Terra, 
para conduzi-la, Onde há muitos sofrimentos, certamente que a proteção será maior. Estás amadurecendo as qualidades 
que moram na intimidade da consciência e do coração.

Devemos compreender que somente o Cristo nos mostra os caminhos a serem trilhados por toda a humanidade. Ele é, 
pois, o Pastor.

Disse Jesus: - "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Certamente que existem muitas delas, no entanto, as almas que 
deverão ocupá-las devem estar na sintonia dessas moradias, para que a justiça se mostre na presença do Criador. Não 
devemos temer, porque o Cristo é o nosso guia.

987. Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria?

“Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de mesma natureza que a precedente. 
Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação.”

Comentários de Miramez
Homem Estacionário - Cap 18

O homem, no seu primitivismo, muitas vezes não faz o mal por não ter condições de fazê-lo, porém não 
faz o bem nas condições que o civilizado reconhece, nas linhas do seu despertamento espiritual. No 
entanto, ele está no caminho. A Força Soberana se encarrega de ir acordando-o aos poucos, porque as 
leis de Deus a ninguém violentam.

Como nada pára na vida, entendemos que não se dá com o homem um "estacionar" no sentido comum do termo. O movi-
mento é lei natural na criação de Deus e podemos entender que estacionar é marchar devagarinho, e não parar efetiva-
mente, voltando o Espírito para o plano de onde saiu pior do que quando chegou ou, então, do mesmo nível espiritual. Isso 
nunca acontece entre as almas. Sempre aprendemos alguma coisa, seja como for a reencarnação que tivermos na Terra, 
ou mesmo em outros mundos.

Assim acontece, principalmente, com o Espírito que já apresenta algumas faculdades em crescimento. Ele cresce todos os 
dias e se erra, no dizer dos homens, ainda assim ele está colhendo experiências. Entretanto, não regride, nem estaciona, 
mas se encontra como a massa do pão antes de ser levada ao forno, fermentando para ser assada. E se está fermentando, 
não se encontra inativa, embora digamos que está "descansando".

Todos nós devemos colocar em funcionamento a razão em tudo que lemos. A razão sábia nos induz a pesquisar, para 
buscar, dialogar, sem esquecer a oração no sentido de acertar. Quando a sinceridade nos envolve, sempre acertamos o 
caminho. Ao homem que não faz o mal e não se preocupar com o bem, falta-lhe alguma coisa a despertar no coração, 
porque a tendência da alma que conhece o amor, que conhece a Jesus e respeita as leis de Deus, é trilhar nos caminhos 
da luz, é viver, ou começar a viver, o amor e a caridade.

O que sucede ao homem que em uma existência não se interessou pelo próximo, que descuidou da sua própria evolução 
espiritual? Obviamente, terá que voltar em outras reencarnações, a fim de acelerar o seu progresso. E isso acontece, queira 
ou não o Espírito, porque todos temos como origem a mesma fonte divina e, se todos somos iguais, temos a mesma des-
tinação. Quase sempre, esse homem que não se interessa pelo bem-estar da coletividade e o seu próprio adiantamento, 
é o rico, apegado ao conforto material. Observemos o que Tiago registrou:

E o rico glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. (Tiago, 1:10)

O conforto faz esquecer que a vida na carne é breve, e que tudo pode mudar. No entanto, uma existência, mesmo a de 
quem não se interessa pelas coisas do Espírito, tem utilidade, e a alma, ainda que lentamente, ascende um pouco na sua 
evolução. Voltamos a afirmar que na natureza nada há inútil. A cada passo, cada dia, minutos e segundos, estás te lib-
ertado da influência do mal, porque na carne estás sempre recebendo lições e entrando em processos de maturidade, até 
chegar o dia do afloramento dos valores espirituais.

É importante saber que Deus é amor e que Jesus nunca desampara Suas ovelhas. Ele é o Pastor generoso e santo.

988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma; que, nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas 
de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior?

“Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te, se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas apar-
ente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. 
Então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o Espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se 
senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta.
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Assemelha-se a um que (segundo os vossos usos) precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada 
fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à 
felicidade futura . Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito; e a soma 
de infelicidade, na do mal que haja praticado, e do número daqueles a quem haja desgraçado.”

Comentários de Miramez
Nada Há Inútil - Cap 19

Compreendemos que nada há inútil na criação de Deus. Tudo tem uma razão de ser, nos caminhos que 
percorremos. Se passamos por existências nas quais nada sofremos, como se diz na Terra, na paz de 
Deus, isto pode ser um descanso da alma, para depois, em outras etapas, suportar o peso de tribulações 
sem conta.

A vida tem regras para todas as criaturas; por que Deus iria delinear roteiros para uns e para outros não? Onde estaria a 
justiça do Criador? Os preguiçosos estão em um processo em que, no amanha, encontrarão as lutas com mais intensidade.

Se a Doutrina Espírita nos manda encarar tudo frente a frente com a razão, essa razão nos pede para observarmos a 
própria natureza. Cada alma, cada ser vivente, se encontra em uma escala de progresso. A natureza não violenta a vida, 
porque Deus não é violento.

O preguiçoso, aparentemente, é calmo, no entanto, dentro dele estão fomentando forças, para eclodir energias para o 
futuro, em direção à libertação espiritual. Não podemos julgar a ninguém, nem homens, nem Espíritos fora da carne. Há 
murta coisa encoberta na natureza humana e espiritual Não sabemos o que sucederá no amanhã, cuja destinação está 
entregue a Deus.

Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo 
se dissipa. (Tiago, 4:14)

Já pensaste na tua vida, nas tuas idéias, naquilo que afirmas ser a verdade? Cada criatura cria seu mundo próprio e nele 
vive. Depois, com o progresso, a neblina nas concepções mudará, e nesse tempo somente a verdade ficará de pé, no dizer 
evangélico.

A evolução da alma tem muitas nuances que deveremos considerar, e se não encontramos a verdade total na Terra, cer-
tamente que ela não está também naquilo que se escreve, mesmo nos livros espíritas, Nas mensagens que enviamos para 
os homens, com o tempo aparecerão outras facetas que o progresso ativará, por necessidade dos Espíritos, pelo alcance 
do seu despertamento espiritual.

Estamos com isso apenas alertando para a necessidade de estudo e do acompanhamento da força de Deus nas modifi-
cações de tudo que existe. As Suas próprias leis são eternas e imutáveis, no entanto, cada alma, no seu porte espiritual, 
assimila somente o que condiz com a sua ascensão. Com isso, não estamos apoiando a inércia, mas ampliando o entendi-
mento, porque muitas criaturas se encontram neste estágio, Vamos orar todos juntos para melhor assimilarmos a verdade 
que surgirá para nós na gradatividade que podemos suportar.

Peçamos a Deus que nos abençoe sempre nestas lutas de crescimento,que são para todos. Ninguém pára no caminho; os 
mais despertados caminham mais depressa, os mais lentos são almas que estão em caminho, como os outros estiveram. 
Mas, o destino de todos é o mesmo: tornarem-se sóis ante a Majestade Divina, tornando-se livres, com o Cristo em alta 
frequência nos corações.

989. Pessoas há que, embora não sejam positivamente más, tornam infelizes, pelos seus caracteres, todos os que as cer-
cam. Que consequências lhes advirão disso?

“Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão seu proceder pela visão daqueles a quem infelicitaram, valen-
do-lhes isso por uma expropriação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer.”

Comentários de Miramez
Ação e Reação - Cap 20

Já falamos sobre o destino daqueles que fazem os outros sofrer, com as suas ações indesejáveis, ou 
suas línguas ferinas. Assim como há muitas modalidades de fazer o bem, existem, na mesma propor-
ção, as de fazer o mal. São dois caminhos diante da alma, para a sua escolha pessoal.

A Doutrina dos Espíritos, com os seus conceitos de luz, ajuda as criaturas a compreenderem os mel-
hores caminhos, os melhores meios de viver. A justiça divina não dorme e se encontra sempre alerta para dar às pessoas 
e aos Espíritos o que eles merecem, na pauta das suas ações. Se não fora assim, como seria Deus?

Aos leitores desses escritos, advertimos que devem trabalhar na intimidade do coração, no sentido de despertar dentro 
de si a razão apurada e sentimentos elevados, para saberem escolher com discernimento o que pensar, falar e agir.

Toda ação gera uma reação compatível. Não deves esquecer disto. Existem muitos meios de fazer os outros sofrer, no en-
tanto, Deus nos mostra variadas possibilidades de recuperação. Os esforços neste sentido ainda são poucos, no entanto, 
se a perseverança aumentar cada vez mais, os esforços também aumentarão.

Procura a força do perdão, esquecendo as faltas; procura desculpar a quem por acaso te ofendeu, para que, em outra re-
encarnação, não venhas a sofrer as suas conseqüências. Trabalha na tua área interna e vê se não estás sendo motivo de 
escândalo. Logo que descobrires que estás sendo inoportuno, corrije tuas atitudes, deixando livre aquele que atingiste 
com a tua ignorância. 
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 As vezes, alguém te julga bom, pelo que pensa de ti; não envaideças: corrije teus impulsos e não distingas as criaturas 
porque gostas delas. Ama a todas com o mesmo interesse de servir. No silêncio dos teus pensamentos, podes cobiçar as 
coisas alheias, às vezes tão fortemente, que podes com isso, usar inconscientemente as forças virgens que atingem os 
outros. Não faças isso. "Mão cobiceis as coisas alheias", nos recomendam os Espíritos tutelares.

Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. (Tiago, 1:15)

Eis aí o resultado da cobiça, que pode gerar inúmeros meios de fazer sofrer as pessoas que nos acompanham, e as reações 
delas geram a morte dos nossos valores espirituais. Como não existe morte, o tempo e os sofrimentos fazem renascer em 
outras oportunidades ensejos de vida, no meio de duras conseqüências. As pessoas que aparentam ser boas e não o são, 
passam mais tarde por decepções enormes, porque ninguém engana a Deus. Pode-se enganar apenas a si mesmo.

Estamos passando por uma época de despertamento espiritual da humanidade e as forças espirituais estão usando mui-
tos meios para acordá-la. Neste mesmo instante, elas mandam o socorro pelos seus agentes de luz. Jesus não se esquece 
dos filhos de Deus sob a Sua tutela. E o Evangelho do Mestre, sendo vivido, ou começado a ser vivido, nos protege de 
todas as investidas das trevas. E, ainda mais, nos ensina a amar.

Fontes: O Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita Vol XX
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito 
simples.  Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.
                  (Prefácio de Bezerra de Menezes - Filosofia Espírita - Volume XVI) 

       Basta Somente a Fé?                                                                           

A crença de que basta somente a fé para termos o merecimento das bem-aventuranças é algo que se perde na história do 
Cristianismo. Em uma leitura equivocada, religiosos afirmam buscar nas escrituras base para essas afirmativas.

Paulo, o apóstolo dos gentios, após sua peregrinação por diversos povos divulgando a Boa Nova, constata, através de notí-
cias que, após sua passagem pelas terras de Galácias, este povo, já iniciado na mensagem de Jesus, se volta às práticas do 
judaísmo, misturando ao Cristianismo nascente, deturpando-o. Paulo então, com a autoridade reconhecida pelos seguidores 
do Mestre, escreve, de forma veemente, a carta aos Gálatas, conclamando-os ao raciocínio da crença libertadora da doutrina 
cristã em contraponto às formalidades preconizadas pelos códigos religiosos vigentes até então(“as obras da lei”,Gl 2, 16), 
entre elas a circuncisão, os rituais, cerimônias, dogmas, sacrifícios ou quaisquer exigências de demonstração exterior de 
crença.

O apóstolo confirma a lei ensinada por Jesus: “Amar a Deus sobre todas as coisas” (Mt 22, 37), “amando o próximo como a 
si mesmo” (Mt 22, 39), esclarecendo que a fé não necessita de nenhum culto exterior, mas sim de obras que a testifiquem; 
que ter fé só por ter, de nada adianta; dizer que simplesmente crê em Cristo, não ‘salva’ ninguém:

“…a quem pensar que ter fé por si só é suficiente, sou levado a dizer: acreditais na existência de Deus? No inferno, os 
demônios também acreditam e, no entanto, estremecem. Porventura, ainda não vês, ó homem sem percepção, que a fé sem 
obras é inútil e morta?” (Tg 2, 19 e 20)

A clareza da carta de Thiago expõe ao cristão o compromisso de não se apegar ao culto externo, mas sim à fé objetiva e 
operante no bem, como meio de justificar o seu crescimento espiritual.

As recomendações de Paulo aos Gálatas são válidas ainda hoje aos espíritas: – não permitam que, em nome da moderni-
dade, se agreguem à Doutrina, outras práticas estranhas, que desvirtuem o compromisso da 3ª Revelação, não coadunados 
com sua pureza e simplicidade ou que criem ritos e dogmas. A fé raciocinada (“Fé inabalável é somente aquela que pode 
encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade” – O Evangelho Segundo o Espiritismo), junto às obras do 
indivíduo (“Fora da caridade não há salvação” – O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.15) são os compromissos que todo 
espírita deve assumir quando entende o Espiritismo como uma forma de religar-se ao Criador e como uma filosofia de vida.

Fontes:

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo. ed. 120. Rio [deJaneiro]: FEB, 2002

PALHANO Jr., L. Aos gálatas: a carta da redenção. Niterói, RJ: Lachâtre, 199

Fontes: seraradomestre.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais
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Jornal de Estudos Psicológicos
Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de 
Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o disse, servir de complemento da 
Codificação.

»Fevereiro de 1867 
» Livre Pensamento e Livre Consciência 

Num artigo do nosso último número, sob o título de Olhar retrospectivo sobre o Movimento Espírita, destacamos duas 
classes distintas de livres-pensadores: os incrédulos e os crentes, e dissemos que, para os primeiros, ser livre-pensador não 
é apenas crer no que se quer, mas não crer em nada; é libertar-se de todo freio, mesmo do temor a Deus e ao futuro; para 
os segundos, é subordinar a crença à razão e libertar-se do jugo da fé cega. Estes últimos têm como órgão de publicidade 
o Libre Conscience (Livre Consciência), título significativo; os outros, o jornal Libre Pensée (Livre Pensamento), qualificação 
mais vaga, mas que se especializa pelas opiniões formuladas, e que vêm em todos os pontos corroborar a distinção que 
fizemos. Aí lemos, no nº 2, de 28 de outubro de 1866:

“As questões de origem e de fim até aqui preocuparam a Humanidade a ponto de, por vezes, perturbar-lhe a razão. Esses 
problemas, que foram classificados de temíveis, e que julgamos de importância secundária, não são do domínio imediato da 
Ciência. Sua solução científica não pode oferecer senão meia certeza. Tal qual é, entretanto, ela nos basta, e não tentaremos 
completá-la por argúcias metafísicas. Ademais, nosso objetivo é nos ocuparmos apenas de assuntos abordáveis pela ob-
servação. Pretendemos ficar com os pés no chão. Se por vezes dele nos afastamos para responder aos ataques dos que não 
pensam como nós, a excursão fora do real será de curta duração. Teremos sempre presente à lembrança este sábio conselho 
de Helvetius: “É preciso ter coragem de ignorar o que não podemos saber.”

“Um novo jornal, o Libre Conscience, nosso irmão alguns dias mais velho, como faz notar, deseja-nos boas-vindas em seu 
primeiro número. Nós agradecemos pela maneira cortês como usou o seu direito de primogenitura. Nosso confrade pensa 
que, malgrado a analogia dos títulos, não estaremos sempre em ‘completa afinidade de ideias.’ Após a leitura de seu pri-
meiro número estamos certos disso; também não compreendemos a livre consciência nem o livre pensamento com um 
limite dogmático previamente estabelecido. Quando alguém claramente se declara discípulo da Ciência e campeão da livre 
consciência, é irracional, em nossa opinião, se em seguida considera como dogma uma crença qualquer, impossível de ser 
comprovada cientificamente. A liberdade assim limitada não é a liberdade. Por nossa vez, damos as boas-vindas ao Libre 
Conscience e estamos dispostos a ver nele um aliado, pois declara o desejo de combater em favor de todas as liberdades... 
menos uma.”

É estranho ver a origem e o fim da Humanidade serem considerados como questões secundárias, próprias para perturbar 
a razão. Que dizer de um homem que, ganhando apenas o necessário para seu sustento, não se inquietasse com o dia de 
amanhã? Passaria por um homem sensato? O que pensaríamos daquele que, tendo uma mulher, filhos, amigos, dissesse: 
Pouco me importa se amanhã eles estarão vivos ou mortos! Ora, o amanhã da morte é longo, portanto, não há por que 
admirar-se que tanta gente com ele se preocupe.

Se fizermos a estatística de todos os que perdem a razão, veremos que o maior número está precisamente do lado daquele 
que não crê nesse amanhã, ou que dele duvida, e isto pela razão muito simples que a grande maioria dos casos de loucura é 
produzida belo desespero e pela falta de coragem moral que faz suportar as misérias da vida, ao passo que a certeza desse 
amanhã torna menos amargas as vicissitudes do presente, e os faz considerá-las como incidentes passageiros, motivo pelo 
qual o moral não se afeta senão mediocremente ou não se afeta. Sua confiança no futuro lhes dá uma força que jamais terá 
aquele que tem apenas o nada como perspectiva. Ele está na posição de um homem que, arruinado hoje, tem a certeza de 
ter amanhã uma fortuna superior à que acaba de perder. Neste caso, ele facilmente toma uma decisão e fica calmo. Se, ao 
contrário, nada espera, ele se desespera e sua razão pode sofrer com isso.

Ninguém contestará que saber diariamente de onde viemos e para onde vamos, o que fizemos na véspera e o que faremos 
amanhã não seja uma coisa necessária para regular os negócios diários da vida, e que isso não influa na conduta pessoal. 
Seguramente o soldado que sabe para onde o conduzem, que vê o seu objetivo, marcha com mais firmeza, com mais dis-
posição, com mais entusiasmo do que se o conduzissem às cegas. Assim é com as pequenas e com as grandes coisas, com 
os indivíduos e com os grupos. Saber de onde se vem e para onde se vai não é menos necessário para regrar os negócios de 
vida coletiva da Humanidade. No dia em que a Humanidade inteira tivesse a certeza de que a morte era certa, veríamos uma 
confusão geral e os homens se atirando uns contra os outros, dizendo: Se temos que viver apenas um dia, vivamos o melhor 
possível, não importa às custas de quem!

O jornal Libre Pensée declara que pretende manter os pés no chão, e se dele eventualmente se afastar, será para refutar os 
que não pensam como ele, mas que suas excursões fora da realidade terão curta duração. Compreenderíamos que assim 
fosse com um jornal exclusivamente científico, tratando de matérias especiais.
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É evidente que seria intempestivo falar de espiritualidade, de Psicologia ou de Teologia a propósito 
de Mecânica, de Química, de Física, de cálculos matemáticos, do comércio ou da indústria; mas, como 
ele inclui a Filosofia em seu programa, não poderia cumpri-lo sem abordar questões metafísicas. 
Embora a palavra filosofia seja muito elástica e tenha sido singularmente desviada de sua acepção 
etimológica, ela implica, por sua própria essência, pesquisas e estudos que não são exclusivamente 
materiais.

O conselho de Helvetius: “É preciso ter coragem de ignorar o que não podemos saber” é muito sábio 
e se dirige sobretudo aos sábios presunçosos que pensam que nada pode ser oculto ao homem, e 
que o que eles não sabem ou não compreendem não deve existir. Entretanto, seria mais justo dizer: 
“É preciso ter coragem de confessar a própria ignorância sobre aquilo que não se sabe.” Tal qual está 

formulado, poder-se-ia traduzi-lo assim: “É preciso ter a coragem de conservar a sua ignorância,” de onde esta consequên-
cia: “É inútil procurar saber o que não sabemos.” Sem dúvida há coisas que o homem jamais saberá, enquanto estiver na 
Terra, porque, por maior que seja a sua presunção, a Humanidade aqui está ainda no estado de adolescência. Mas quem ou-
saria traçar limites absolutos ao que ele pode saber? Considerando-se que ele sabe hoje infinitamente mais que os homens 
dos tempos primitivos, por que, mais tarde, não poderia saber mais do que sabe agora? É o que não podem compreender 
os que não admitem a perpetuidade e a perfectibilidade do ser espiritual. Muitos dizem para si mesmos: Estou no topo da 
escada intelectual; o que não vejo e não compreendo, ninguém pode ver e compreender.

No parágrafo acima, relativo ao jornal Libre Conscience, diz ele: “Também não compreendemos a livre consciência senão 
como o livre pensamento com um limite dogmático previamente estabelecido. Quando claramente nos declaramos discípu-
los da Ciência, é irracional estabelecer como um dogma uma crença qualquer impossível de ser cientificamente comprovada. 
A liberdade assim limitada não é a liberdade.”

Toda a doutrina está nestas palavras; a profissão de fé é clara e categórica. Assim, porque Deus não pode ser demonstrado 
por uma equação algébrica e a alma não é perceptível com o auxílio de um reativo, é absurdo crer em Deus e na alma. Todo 
discípulo da Ciência deve, pois, ser ateu e materialista. Mas, para não sair da materialidade, a Ciência é sempre infalível em 
suas demonstrações? Não a vimos tantas vezes dar como verdades o que mais tarde foi reconhecido como erro, e vice-versa? 
Não foi em nome da Ciência que o sistema de Fulton foi declarado uma quimera? Antes de se conhecer a lei da gravitação, 
não demonstrou ela cientificamente que não podia haver antípodas? Antes de conhecer a de eletricidade, ela não demon-
strou por a + b que não existia velocidade capaz de transmitir um telegrama a quinhentas léguas em alguns minutos?

Muitas experiências haviam sido feitas com a luz, contudo, ainda há poucos anos, quem teria imaginado os prodígios da 
fotografia? Entretanto, não foram os cientistas oficiais que fizeram essa prodigiosa descoberta, nem as do telégrafo elétrico 
e da máquina a vapor. Em nossos dias, conhece a Ciência todas as leis da Natureza? Só ela sabe todos os recursos que po-
dem ser tirados das leis conhecidas? Quem ousaria dizê-lo? Não é possível que um dia o conhecimento de novas leis torne 
a vida extracorpórea tão evidente, tão racional, tão inteligível quanto a dos antípodas? Um tal resultado, cortando cerce 
todas as incertezas, seria então para desdenhar? Seria menos importante para a Humanidade que a descoberta de um novo 
continente, de um novo planeta, de um novo engenho de destruição? Pois bem! Esta hipótese tornou-se realidade; é ao Es-
piritismo que a devemos, e é graças a ele que tanta gente que acreditava morrer uma só vez e para sempre, agora está certa 
de viver para sempre.

Falamos da força de gravitação, dessa força que rege o Universo, desde o grão de areia até os mundos. Mas, quem a viu? 
Quem pôde segui-la e analisá-la? Em que consiste ela? Qual a sua natureza e a sua causa primeira? Ninguém sabe, contudo, 
ninguém hoje dela duvida. Como a reconheceram? Por seus efeitos; dos efeitos concluíram a causa. Fizeram mais: calculando 
a força dos efeitos, calculou-se a força da causa, que jamais foi vista. Dá-se o mesmo com Deus e com a vida espiritual, que 
julgamos por seus efeitos, conforme o axioma: “Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteli-
gente. A força da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito.” Crer em Deus e na vida espiritual não é, pois, uma 
crença puramente gratuita, mas um resultado de observações tão positivas quanto as que nos permitiram crer na força da 
gravitação.

Depois, na falta de provas materiais, ou concorrentes a estas, a Filosofia não admite as provas morais que por vezes têm tan-
to ou mais valor que as outras? Vós, que não tomais por verdadeiro senão o que está provado materialmente, que diríeis se, 
sendo injustamente acusado de um crime cujas aparências fossem todas contra vós, como se vê com frequência na justiça, 
os juízes não levariam em consideração as provas morais que vos fossem favoráveis? Não seríeis o primeiro a invocá-las; 
a fazer valer sua preponderância sobre os efeitos puramente materiais, que podem iludir; a provar que os sentidos podem 
enganar o mais clarividente? Se, pois, admitis que as provas morais devem pesar na balança de um julgamento, não seríeis 
consequente convosco mesmo negando seu valor quando se trata de formar uma opinião sobre as coisas que, por sua na-
tureza, não pertencem à materialidade.

O que há de mais livre, de mais independente, de menos perceptível por sua própria essência do que o pensamento? En-
tretanto, eis uma escola que pretende emancipá-lo, subjugando-o à matéria; que sustenta, em nome da razão, que o pensa-
mento circunscrito sobre as coisas terrestres é mais livre do que aquele que se lança no infinito e quer ver além do horizonte 
material! Seria o mesmo que dizer que o prisioneiro que apenas pode dar alguns passos em sua cela é mais livre do que o 
que corre pelos campos. Se crer nas coisas do mundo espiritual, que é infinito, não é ser livre, vós o sois cem vezes menos, 
vós que vos circunscreveis no estreito limite do tangível, vós que dizeis ao pensamento: Não sairás do círculo que te traça-
mos, e se dele saíres, declaramos que não és mais um pensamento são, mas loucura, tolice, engano, porque só a nós cabe 
discernir o falso do verdadeiro.
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A isto responde o espiritualismo: Nós formamos a imensa maioria dos homens, dos quais sois ape-
nas a milionésima parte. Com que direito vos atribuís o monopólio da razão? Dizeis que quereis 
emancipar nossas ideias impondo-nos as vossas? Mas não nos ensinais nada; nós sabemos o que 
sabeis; cremos sem restrições em tudo o que credes: na matéria e no valor das provas tangíveis, e 
mais que vós: em algo fora da matéria; numa força inteligente superior à Humanidade; em causas 
inapreciáveis pelos sentidos, mas perceptíveis pelo pensamento; na perpetuidade da vida espiritual, 
que limitais à duração da vida do corpo. Nossas ideias são, pois, infinitamente mais amplas que as 
vossas; ao passo que circunscreveis vosso ponto de vista, o nosso abarca horizontes sem fronteiras. 
Como aquele que concentra o pensamento sobre uma determinada ordem de fatos, que assim põe 
um ponto de parada em seus movimentos intelectuais, em suas investigações, pode pretender 
emancipar aquele que se move sem entraves, e cujo pensamento sonda as profundezas do infinito? 

Restringir o campo de exploração do pensamento é restringir a liberdade, e é isto que fazeis.

Dizeis ainda que quereis arrancar o mundo do jugo das crenças dogmáticas. Fazeis, ao menos, uma distinção entre essas 
crenças? Não, porque confundis na mesma reprovação tudo quanto não é do domínio exclusivo da Ciência, tudo quanto 
não se vê pelos olhos do corpo, numa palavra, tudo quanto é de essência espiritual, por consequência Deus, a alma e a 
vida futura. Mas se toda crença espiritual é um entrave à liberdade de pensar, dá-se o mesmo com toda crença material. 
Aquele que acredita que uma coisa é vermelha, porque a vê vermelha, não é livre de julgá-la verde. Se o pensamento é 
detido por uma convicção qualquer, ele não é mais livre. Para ser consequente com a vossa teoria, a liberdade absoluta 
consistiria em não crer absolutamente em nada, nem mesmo em sua própria existência, porque isto seria ainda uma re-
strição. Mas, então, em que se tornaria o pensamento?

Encarado deste ponto de vista, o livre pensamento seria uma insensatez. Ele deve ser entendido num sentido mais amplo 
e mais verdadeiro, isto é, do livre uso que fazemos da faculdade de pensar, e não de sua aplicação a uma ordem qualquer 
de ideias. Ele consiste, não em crer numa coisa em vez de outra, nem em excluir tal ou qual crença, mas na liberdade ab-
soluta de escolha das crenças. É, pois, abusivamente que alguns o aplicam exclusivamente às ideias antiespiritualistas. 
Toda opinião raciocinada, que não é imposta nem encadeada cegamente à de outrem, mas que é voluntariamente adotada 
em virtude do exercício do raciocínio pessoal, é um pensamento livre, quer seja religioso, quer político, quer filosófico.

Em sua concepção mais larga, o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Ele sim-
boliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física; ele não quer mais nem es-
cravos do pensamento nem do corpo, porque o que caracteriza o livre-pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos 
outros; em outros termos, sua opinião lhe é própria. Assim, pode haver livres-pensadores em todas as opiniões e em todas 
as crenças. Neste sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem; dela faz um ser ativo e inteligente, em vez de 
uma máquina de crer.

No sentido exclusivo que alguns lhe dão, em vez de emancipar o espírito, ele restringe a sua atividade, escravizando-o à 
matéria. Os fanáticos da incredulidade fazem num sentido o que os fanáticos da fé cega fazem em outro. Enquanto estes 
dizem: Para ser segundo Deus é preciso crer em tudo o que cremos; fora da nossa fé não há salvação, os outros dizem: Para 
ser segundo a razão, é preciso pensar como nós e não acreditar senão em tudo o que nós acreditamos; fora dos limites que 
traçamos à crença não há liberdade nem bom-senso, doutrina que se formula por este paradoxo: Vosso espírito só é livre 
com a condição de não crer no que ele quer, o que significa dizer para o indivíduo: Tu és o mais livre de todos os homens, com 
a condição de não ir mais longe do que a ponta da corda a que te amarramos.

Certamente não negamos aos incrédulos o direito de não crerem em nada além da matéria, mas eles hão de convir que há 
contradições singulares na sua pretensão em atribuir-se o monopólio da liberdade de pensar.

Dissemos que pela qualidade de livre-pensador certas pessoas procuram atenuar o que a incredulidade absoluta tem de re-
pulsivo para a opinião das massas. Suponhamos, com efeito, que um jornal se intitule abertamente: O Ateu, O Incrédulo, ou 
O Materialista. Podemos imaginar a impressão que este título deixaria no público. Mas, se ele abrigar essas mesmas doutri-
nas com a capa de Livre Pensador, diante desse rótulo, dirão: É a bandeira da emancipação moral; deve ser a da liberdade de 
consciência e sobretudo da tolerância; vejamos. Vemos que nem sempre é preciso reportar-se à etiqueta.

Aliás, seria erro amedrontar-se além da medida com as consequências de certas doutrinas. Momentaneamente podem se-
duzir certos indivíduos, mas nunca seduzirão as massas, que a elas se opõem por instinto e por necessidade. É útil que todos 
os sistemas venham à luz, para que cada um lhes possa julgar o lado forte e o fraco e, em virtude do direito de livre exame, 
possa adotá-los ou rejeitá-los com conhecimento de causa. Quando as utopias tiverem sido vistas em ação e quando tiverem 
provado sua impotência, elas cairão para não mais se erguer. Por seu próprio exagero, elas agitam a Sociedade e preparam 
a renovação. Também nisto está um sinal dos tempos.

O Espiritismo é, como pensam alguns, uma nova fé cega em substituição a outra fé cega? Em outras palavras, uma nova 
escravidão do pensamento sob uma nova forma? Para acreditar nisto é preciso ignorar os seus primeiros elementos. Com 
efeito, o Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é preciso compreender. Ora, para compreender é necessário 
usar o raciocínio, por isto ele procura apurar a causa de tudo antes de admitir qualquer coisa, a saber, o porquê e o como de 
cada coisa. Assim, os espíritas são mais céticos do que muitos outros, em relação aos fenômenos que escapam do círculo 
das observações habituais. Ele não repousa em nenhuma teoria preconcebida ou hipotética, mas na experiência e na obser-
vação dos fatos. Em vez de dizer: “Crede, para começar, e depois compreendereis, se puderdes”, ele diz: “Compreendei, para 
começar, e depois crereis, se quiserdes”. Ele não se impõe a ninguém, mas diz a todos: “Vede, observai, comparai e vinde a 
nós livremente, se vos convier.”
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Falando assim, ele entra no número dos concorrentes e disputa as chances com a concorrência. Se muitos vão a ele, é 
porque ele a muitos satisfaz, mas ninguém o aceita de olhos fechados. Àqueles que não o aceitam, ele diz: “Sois livres e 
não vos quero; tudo o que vos peço é que me deixeis minha liberdade, como vos deixo a vossa. Se procurais destruir-me, 
por medo de que vos suplante, é que não estais muito seguros de vós mesmos.”

Não procurando o Espiritismo afastar nenhum dos concorrentes da liça aberta às ideias que devem prevalecer no mundo 
regenerado, está nas condições do verdadeiro livre pensamento; não admitindo nenhuma teoria que não seja fundada na 
observação, está, ao mesmo tempo, nas do mais rigoroso positivismo; ele tem, enfim, sobre seus adversários das duas 
extremadas opiniões contrárias, a vantagem da tolerância.

NOTA: Algumas pessoas nos censuraram as explicações teóricas que desde o princípio temos procurado dar dos fenô-
menos espíritas. Essas explicações, baseadas numa observação atenta, remontando dos efeitos às causas, provavam, por 
um lado, que queríamos perceber a causa, e não crer cegamente; por outro lado, que queríamos fazer do Espiritismo uma 
ciência de raciocínio e não de credulidade. Por estas explicações que o tempo desenvolveu, mas que ele consagrou como 
princípio, porque nenhuma foi contraditada pela experiência, os espíritas creram porque compreenderam e não há dúvida 
de que é a isto que se deve atribuir o aumento rápido do número de adeptos sérios. É a estas explicações que o Espiritismo 
deve o fato de ter saído do domínio do maravilhoso, e de se ter ligado às ciências positivas. Por elas é demonstrado aos in-
crédulos que isto não é uma obra da imaginação. Sem elas ainda estaríamos por compreender os fenômenos que surgem 
a cada dia. Era urgente, desde o princípio, estabelecer o Espiritismo no seu verdadeiro terreno. A teoria fundamentada na 
experiência foi o freio que impediu a credulidade supersticiosa, tanto quanto a malevolência, de desviá-lo de sua rota. Por 
que aqueles que nos censuram por ter tomado esta iniciativa, não a tomaram eles próprios?

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

Amélie Gabrielle Boudet

  
Amélie Gabrielle Boudet nasceu em Thiais, cidade situada a 12 quilômetros ao sul de Paris, em 23 de novembro de 1795, 
filha única de Julien-Louis Boudet, tabelião que ocupava respeitada posição social, e Julie-Louise Seigneat de
Lacombe. Aluna aplicada, Amélie Boudet recebeu uma educação esmerada e posteriormente foi estudar em Paris, onde se 
formou na Escola Normal.

Iniciou sua atividade profissional como poetisa, artista plástica e professora de Letras e Belas Artes. Escreveu três livros 
ligadas à arte: Contos Primaveris (1825), Noções de Desenho (1826) e O Essencial em Belas Artes (1828).

Bem relacionada no circuito cultural de Paris, conheceu Hypollite Leon Denizard Rivail e os dois casaram no dia 6 de fever-
eiro de 1832. Segundo algumas fontes, foi a reafirmação de um amor de vidas passadas e o comprometimento de ajuda mú-
tua. Apesar de ter nove anos mais que Hipollite, a diferença de idade não atrapalhou o relacionamento entre os dois.Assim 
como Amélie, o professor Rivail também concluiu os cursos com Pestalozzi e fundou o Instituto Técnico, em Paris, seguindo a 
metodologia pestalozziana. Amélie Boudet se juntou ao marido nas atividades do Instituto e inspirou diversos projetos, que 
foram executados por ele durante os cinco anos que o Instituto permaneceu aberto. Em 1835, a instituição precisou fechar 
por causa de dificuldades financeiras.

No período de 1835 a 1840, enquanto o professor Rivail trabalhava como contador, Amélie cuidava da preparação de cursos 
gratuitos ministrados à noite para crianças e jovens na residência do casal. Graças a essas duas fontes de renda eles conse-
guiram conquistar uma boa posição financeira.

Mas, embora o professor tenha se tornado respeitado no meio acadêmico pelas obras pedagógicas e cursos públicos para
estudantes e professores, uma missão bem maior aguardava o casal.

Em 1854, o professor Rivail ficou impressionado com o fenômeno das mesas girantes, que surgia na Europa e nos Estados
Unidos, e, ele logo se pôs a investigar e pesquisar tais acontecimentos.

Em 1855, na casa do amigo Baudin, acompanhado por Amélie, Rivail iniciava os primeiros estudos sérios sobre as mani-
festações das danças das mesas. O assunto tomava conta da Europa e assombrava a todos que observavam a conexão entre 
os planos físico e espiritual.

No início de 1856, depois de analisar incontáveis observações e experiências, Rivail passou a escrever a codificação da 
doutrina espírita, tendo Amélie como sua secretária. Esta foi uma das tarefas mais árduas da vida dele, e que lhe tomava 
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 O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec. No ano seguinte, em 1º de 
janeiro de 1858, foi a vez da Revista Espírita, que Amélie o encorajou a publicar, apesar das críticas.

Durante 37 anos, Amélie Boudet incentivou a codificação da doutrina espírita e a divulgação do Espiritismo, e, sempre que
podia, acompanhava o marido nas visitas aos grupos espíritas que surgiam na França e em outros países. Eles também rea-
lizaram várias viagens, de 1860 a 1864, percorrendo várias cidades na França, Suíça e Bélgica, semeando as ideias espíritas.

A residência do casal foi usada para reuniões espíritas, mas eram tão disputadas que a casa se tornou pequena demais para
receber a enorme quantidade de frequentadores. A solução do problema foi a fundação da sede da Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas em abril de 1858. Tal iniciativa não foi vista com bons olhos já que naquela época prevalecia a supremacia 
da igreja católica. O casal, no entanto, munido de coragem e espírito de sacrifício, conseguiu levar a cabo a maior revolução 
de ideias do século XIX.

Amélie também ajudava respondendo o enorme número de correspondências, que chegavam da França e de outros países,
para que ele pudesse escrever os livros da codificação e as edições da revista.

Em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarnou subitamente aos 65 anos de idade e sepultado com simplicidade
no cemitério de Montmartre, no dia 2 de abril, diante de uma multidão de mais de mil pessoas.

Com a morte do marido, Amélie deu continuidade ao seu trabalho, fundando a Sociedade para a Continuação das Obras 
Espíritas de Allan Kardec, e assumiu todas as responsabilidades relacionadas às atividades do Espiritismo na França e no 
mundo.

Apesar da idade avançada, geriu os recursos, as propriedades e as obras, incumbindo-se pessoalmente da edição da Re-
vista Espírita e outras publicações espiritas.

Ela concretizou o plano de Kardec de fundar a Sociedade Anônima do Espiritismo, cujo nome não agradou a ninguém, inclu-
sive ela mesma, e que depois passou a se chamar, a partir de 18 de outubro de 1873, de Sociedade para a Continuação das
Obras Espíritas de Allan Kardec.

Desencarnou tranquilamente em sua residência de Paris na manhã do dia 21 de janeiro de 1883 e foi sepultada ao lado dos
despojos de Allan Kardec. No túmulo do casal lê-se a inscrição:

“Nascer, morrer, então renascer e progredir sem cessar, tal é a lei”.

Uma multidão formada por pessoas humildes e de destaque compareceu ao sepultamento, uma homenagem de reconhe-
cimento da importância da sucessora de Kardec. Durante o enterro foi lida a comunicação mediúnica do Espírito Antônio e 
Pádua, recebida em 22 de janeiro, na qual ele descreve a recepção da bem-aventurada senhora Amélie por Allan Kardec e 
os elevados amigos da Espiritualidade.

Em 26 de janeiro de 1883, foi a vez do espírito dela enviar uma mensagem por um conceituado médium parisiense.

Em 2004, um centro de estudos espíritas em Paris foi batizado com o nome dela e passou a se chamar L’Institut Amélie 
Boudet.

Fonte: searabendita.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O Que os Outros Fazem

A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução que lhes cabe.

Sabemos que a Sabedoria Divina não nos criou para cópias uns dos outros.

Cada consciência é domínio à parte.

As criaturas que nos rodeiam decerto que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho e, se 
ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes compete.

Fácil deduzir que não nos é lícito fugir da ação nobilitante, em benefício de nós mesmos, mas não nos cabe impor pa-
receres nas decisões alheias, que o próprio Criador deixa livres.

À vista disso, cooperamos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas 
sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer.

Em suma, respeito para os outros e responsabilidade para nós.

Emmanuel
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Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda 
os chamados evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia 
espírita" ou mesmo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu 
objetivo: abordar exclusivamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse código di-
vino “é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos 
evangelhos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com 
aqueles defendidos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, 
O Evangelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em 
seu verdadeiro sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que 
se preocupam com a formação moral, não importando sua crença religiosa.

Retribuir o Mal com o Bem
       Capítulo XII - Amai os Vossos Inimigos (Ítens 01 a 04)

1. Aprendestes que foi dito: “Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos.” Eu, porém, vos digo: “Amai os vossos 
inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai 
que está nos céus e que faz se levante o Sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. – Porque, 
se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas 
os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos?”
                 
                 (S. MATEUS, 5:43 a 47.)

– “Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos 
céus.” (S. MATEUS, 5:20.)

2. “Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também 
amam os que as amam? – Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o 
mesmo faz a gente de má vida? – Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos 
reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos 
toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa rec-
ompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. – Sede, pois, cheios de misericórdia, 
como cheio de misericórdia é o vosso Deus.” (S. LUCAS, 6:32 a 36.)

3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, por-
quanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho.

Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, 
que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confi-
ança; ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal; ninguém pode ter para com ela 
expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode 
haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas idéias. Enfim, ninguém pode sentir, 
em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo.

A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física: a da assimilação 
e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensa-
mento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de 
um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre 
eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele 
manda se dê no coração, assim ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana 
obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as 
diferenças, conforme os casos.

Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contacto de um inimigo nos faz 
bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contacto de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, 
nem rancor, nem desejos de vingança; é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem; é não 
opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles; é desejar-lhes o bem e não o mal; é experimentar júbilo, em vez de pesar, 
com o bem que lhes advenha; é socorrê-los, em se apresentando ocasião; é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de 
tudo o que os possa prejudicar; é, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem 
assim procede preenche as condições do mandamento: Amai os vossos inimigos.
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4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contra-senso, Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um 
ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí, o desejo de vingar-se. 
Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe pa-
rece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal 
para o outro.

Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado 
e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra, 
deve esperar topar aí com homens maus e perversos; que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe 
cumpre suportar e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos 
homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, 
em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a 
sua paciência e a sua resignação. Esta idéia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso 
for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo.

O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu in-
ferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e 
o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, 
mais generosa do que a desse último.

Explanação:

Já nos custa tanto amar aos nossos amigos, é com sacrifício que renunciamos alguma satisfação em favor deles. Como amar 
os adversários, onde encontrar forças para retribuir o errado e o mal com o certo e o bem, orando pelos que nos perseguem 
e caluniam?

Para muitos, perdoar aos adversários é uma fraqueza, uma covardia. Então, o desejo de vingança acentua nos sentimentos 
ofendidos e se não conseguem realizá-los, guardam ressentimento que lhes perturba a existência toda.

O máximo que se consegue dizer ao adversário é: “Não quero vê-lo mais, nem pintado de ouro”. Esse é o esquecimento, 
quase sempre, aparente, pois quando se sabe que o adversário foi vítima de qualquer infelicidade, satisfaz-se com isso e 
ainda diz: “Bem feito, recebeu o que merecia”.

Assim, as recomendações do Mestre Jesus parecem absurdas e não são praticadas e, no entanto, encerram profunda ciência 
e constituem a mais alta filosofia prática da vida.

Os psicólogos, psiquiatras e psicoterapeutas confirmam que a cólera, a malquerença, o ódio, o rancor, os pensamentos de 
vingança são forças negativas que destroçam o equilíbrio mental e o espiritual e até mesmo físico de quem as alimenta, 
mandando para o cemitério, diariamente, milhares de pessoas; fornecendo grande número de clientes para os manicômios, 
hospitais de doenças nervosas e, transformando inúmeros lares em verdadeiros infernos.

Quem alimenta ódio contra os adversários, e procura pagar-lhes erro por erro, inflige a si mesmo, danos maiores do que 
poderia causar aos outros.

A bola de borracha, que se atira violentamente contra um obstáculo qualquer, volta sempre contra aquele que a atirou. As-
sim também é o ódio, sempre reflui para o odiento. Há uma diferença: A bola de borracha volta com a mesma intensidade do 
impacto, enquanto o ódio, quando atinge a pessoa que foi visada, ferindo-a ou mesmo matando-lhe o corpo físico, repercute 
no odiento de forma ainda mais desastrosa. Desintegra sua moral, tornando-se passível de terríveis obsessões, e ainda lhe 
será exigida a reparação, nesta ou em futuras existências físicas, com os sofrimentos equivalentes aos que haja provocado.

É difícil crer, para muitos, que as enfermidades de mau caráter que tanto nos martirizam, fazendo- nos conhecer dores lan-
cinantes, angústias e aflições, são decorrentes de crimes do passado, contra o nosso próximo, a quem não soubemos amar 
ou não quisemos perdoar; são amargas consequências de nossa falta de vigilância, de nossa rendição à sugestões do ódio 
arrasador.

Tratemos de aprender essa preciosa lição do sábio Mestre, esforçando-nos, para ver naqueles que agem errado e mal para 
conosco, não adversários que devemos esmagar ou eliminar, mas, sim, infelizes analfabetos espirituais que ainda não sabem 
o que fazem e, por isso, precisam de nossa piedade e oração.

Quando não devolvemos as pedras que nos são atiradas, estamos despojando as armas de quem atirou, frustrando-lhe os 
novos ataques, além de granjearmos a simpatia das criaturas de corretas e de bem e atrairmos, para nós e a nossa casa, 
bênçãos a mancheias.

Quando Jesus disse: “Amai os vossos adversários; fazei o certo e o bem aos que vos fazem errado e o mal”.; proferiu uma 
sentença sábia. A benevolência, que contrasta com a agressão, é o único processo evolutivo capaz de corrigir e regenerar.
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Para se varrer o erro e o mal da face da Terra é preciso que se aplique método natural. O método natural é a educação do 
Espírito através do Evangelho de Jesus.

A medicina não pensa em eliminar os seus doentes; toda a sua preocupação está em curar as doenças. O processo deve ser 
o mesmo em relação aos distúrbios que afetam a moral das criaturas.

A educação do Espírito previne o erro. O ser humano educado conhece o senso da vida, age conscienciosamente com critério, 
com discernimento. É pela educação que se há de vencer os vícios. E a educação espiritual não cabe somente aos crimino-
sos. É obra de salvação, é obra científica e social. Na educação do Espírito está o senso da vida, está a solução de todos os 
problemas.

Educar o Espírito não é somente adquirir saber, mas é especialmente a formação e consolidação do caráter.

A razão e o coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do Espírito, pois aí está o senso da vida.

O Espiritismo vem ensinar à humanidade, não mais reger a vida pelo código romano, mas pelo código divino que reflete 
justiça e a soberana vontade do Céu.

A missão do Espiritismo é educar para salvar o Cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi Mestre, que teve discípulos e pro-
clamou a liberdade do ser humano mediante a educação racional do Espírito.

Vamos recordar o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, para esquecermos o argueiro nos olhos de nossos irmãos de luta.

O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros da jornada humana.

Em Bartimeu, o cego de Jericó, não viu um homem inutilizado pelas trevas, mas sim, o amigo que poderia tornar a ver, devol-
vendo-lhe a visão, para enriquecer-lhe a existência.

Em Maria de Magdala, não enxergou a mulher possuída pela ignorância de conhecimentos, mas sim, a irmã sofredora e por 
isso, lhe restaura a dignidade própria, nela plasmando uma renovada beleza espiritual, que mais tarde transmitiria a men-
sagem da vida eterna.

Em Zaqueu, não vê a usura e a apropriação indébita, mas sim, o missionário do progresso enganado pelos desvarios de 
posse, e por essa razão, devolve-lhe o trabalho e o raciocínio à administração sábia e justa.

Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim, o aprendiz invigilante, a exigir-lhe carinho e 
compreensão, por isso, com o tempo, transforma-o no baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio 
e crucificação.

Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim, o colaborador traído pela própria ilusão, e mesmo sabendo-o atraído 
pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte física, para doar amor e perdão, que se este-
nde pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações.

Busquemos algo, no olhar de Jesus, para nossos olhos e a crítica será banida do mundo de nossa consciência, porque te-
remos atingido o “Grande Entendimento”, que nos fará discernir em cada ser do caminho, mesmo envolvido nos espinheiros 
do erro e do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão.

Quando não revidamos os que nos fazem errado e mal e nos ofendem, se formos capazes de tratá-los fraternalmente, pro-
curando conquistá-los com bondade e, talvez, tornando-os nossos amigos, estamos conquistando o reino dos Céus, porque 
a alegria e a paz vão permanecer em nosso coração.

E Jesus continuará sempre conosco!

Bibliografia:

O Sermão da Montanha /  Mestre na Educação/ Amor e Sabedoria de Emmanuel

Fonte: Livro: Como eu entendo o Evangelho Segundo o Espiritismo - Valentim Neto/ Marli Aparecida Hergersheimer
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciên-
cia, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos 
feno-menos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, 
faltariam apoio e comprovação.
                                    (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16) 

Aliança da Ciência e da Religião

Em termos históricos, a relação entre a Ciência e a Religião pode ser entendida como, no mínimo, complexa, considerando 
que tanto as inspirações religiosas impulsionam o desenvolvimento científico, como o conhecimento científico e tecnológico 
produzem efeitos significativos nas crenças religiosas. Justamente por se tratar de relacionamento complexo, a união entre 
a Ciência e a Religião é e foi marcada por conflitos cuja solução encaminha para uma coexistência pacífica, como bem escla-
rece o Espiritismo.

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. Ambas, porém, tendo 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, porque Deus não pode querer destruir a sua própria 
obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas da observação defeituosa 
e de um excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e a intolerância.1

Relevantes contribuições de teólogos e cientistas da atualidade confluem para o consenso de que o ser humano foi criado 
para ter uma visão integral da vida. Entende-se hoje com mais clareza que a mente humana não foi concebida para perce-
ber a realidade de forma dicotomizada, resultando daí que o homem aprende a lidar com temas antagônicos como Ciência 
e Religião que, por si sós, são provocadores de conflitos, uma vez que revelam domínios distintos da experiência humana. 
Percebe-se, porém, que tais conflitos são mais de forma do que de conteúdo, uma vez que indicam, na essência, desenten-
dimentos relacionados à manifestação da autoridade religiosa ou científica, ambas fortemente impregnadas pelas normas, 
dogmas, rituais e preceitos, as quais lhes impõe barreiras para a vivência dos preceitos morais. Vencidas estas barreiras, a 
aliança entre a Ciência e a Religião se estabelece.

Neste sentido, Immanuel Kant (1724-1804) lembra que “somente a pura intenção moral do coração pode tornar agradável 
a Deus (Evangelho de Mateus, 5:20 a 48)”.2 Para este admirável filósofo alemão os conflitos entre religiosos e cientistas 
deixam de existir se ambos se dispuserem a seguir apenas dois deveres na vida:

1º) Adotar como regra universal de conduta o preceito considerado legislador de todos os deveres, “[…] que compreende em 
si a condição moral interior como condição moral exterior do homem, isto é, cumpre teu dever sem invocar outro motivo que 
seu valor imediato, ou seja, ama a Deus acima de tudo. […]”.2
2º) Utilizar como regra particular de vida a aplicação do dever universal de conduta, ora citado, “[…] nas relações externas 
com os outros homens: Ama teu próximo como a ti mesmo, ou seja, adianta seu bem com uma benevolência que, imediata, 
não deriva de motivos egoísticos. […]”.2
Com base nesses e em outros princípios, o perfil que se delineia no mundo atual é o de que a Religião está perdendo gradu-
almente a guerra contra a Ciência, e vice-versa, tornando-se viável a construção de pontes de entendimentos entre ambas. 
A proposta emergente da atualidade indica, até por uma questão de sobrevivência da humanidade, que religiosos e cien-
tistas aprenderão a conviver em paz. Primeiro, porque os religiosos estarão, cada vez mais, livres dos dogmas estatutários. 
Segundo, porque os cientistas romperão as algemas que os mantêm cativos do primado da razão.

No campo religioso, a Religião responderá afirmativamente às seguintes indagações do famoso escritor francês, destacado 
filósofo iluminista, François Marie Arouet (1694-1778), mais conhecido como Voltaire:

Não seria aquela mais simples? Não seria aquela que ensinasse muita moral e poucos dogmas? Aquela que tendesse a tor-
nar os homens mais justos sem torná-los absurdos? Aquela que não obrigasse a crer em coisas impossíveis, contraditórias, 
injuriosas à divindade e perniciosas ao gênero humano? […]. Aquela que só ensinasse a adoração de um Deus, a justiça, a 
tolerância e a humanidade? 3

No meio científico, a Ciência desenvolverá ações distanciadas do jugo reacionário e cartesiano do culto à razão, introduzido 
por outro francês de renome, o matemático e filósofo René Descartes (1596-1650). O maior equívoco de Descartes, afirma 
o professor Antonio R. Damasio, chefe do departamento de neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Iowa, 
USA, foi desenvolver premissas de que mente e corpo são entidades independentes, não relacionadas entre si:
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Ainda que Descartes tenha se notabilizado ao propor um método de observação, análise e interpretação dos fatos cientí-
ficos, condição muito útil para se chegar a conclusões racionais, o método cartesiano oferece graves empecilhos para con-
ceituar Deus, sobretudo a perfectibilidade divina, assim como a riqueza da capacidade de aprender, discernir da mente 
humana. Nestas condições a educação moderna e as mais recentes conquistas das neurociências demonstram que o cogito 
(isto é o pensar), só por si, dificilmente poderia constituir um fundamento sólido para o conhecimento. Quer isto dizer que 
nem sempre o conhecimento e a explicação de certos fatos, por mais evidentes que sejam, se explicam exclusivamente pelo 
raciocínio. Há outras vias, como a percepção extrassensorial que, a rigor, extrapolam o raciocínio lógico. Nestes termos o 
cogito não é, pois, garantia suficiente de um conhecimento à prova de erro.

Algo digno de nota é que esse atual direcionamento da pesquisa científica, mesmo em áreas tão estritamente racionais, 
como a Física e a Matemática, foi admiravelmente percebido por Allan Kardec que, se de um lado, se valeu da metodologia 
racional para classificar, relacionar e compreender certos fatos espíritas, soube, porém, extrapolar o entendimento racional 
para discernir a respeito da magnitude das consequências morais que os princípios espíritas trazem em seu bojo: uma pro-
posta renovadora e moralizadora da espécie humana. É por estes e outros motivos que o Espiritismo explica ser possível a 
aliança entre a Ciência e a Religião:

A Ciência e a religião não puderam entender-se até hoje porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclu-
sivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as 
aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo 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 constatadas 
pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz: a fé dirigiu-se à razão, a razão nada encontrou de ilógico na fé, e o 
materialismo foi vencido. […].5

Estamos, pois, diante de um processo revolucionário, transformador das ideias que atingirá a humanidade de frente.

É toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 
dezoitos séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma Nova Era para a humanidade. As consequências dessa 
revolução são fáceis de prever; deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para 
se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é a Lei de Deus.5
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Fonte: souleitorespirita.com.br/reformador
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis 
naturais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas 
leis, inesgotáveis em sua fonte de ensinamentos.
Suas sublimes lições à vida do transeunte na jornada terrena são repletas de precio-
sas instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

Lei de Destruição 
Esta lei que diz respeito a destruição ou transformação é um processo natural de renascimento e regeneração da matéria, 
além de ser necessário para o equilíbrio do mundo. Allan Kardec, na questão 728, de O Livro dos Espíritos, pergunta:

A destruição é uma lei da Natureza?

Resposta: É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar porque  isso a que chamais destruição não é mais 
que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos.

Com isso, os chamados flagelos destruidores, dizem respeito ao um adiantamento ao progresso, já que o espírito de algum 
modo irá buscar o estado de regeneração moral. Entretanto, algumas vezes eles são considerados como castigos, quando 
na verdade, são leis educativas.

Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores?

Resposta: Para fazê-la progredir mais depressa”. (Questão 737, Lei de destruição: Livro dos Espíritos)
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Destruição humana x Destruição natural

Entretanto, vale que entrar que a destruição humana é diferente da destruição natural. Como o espiritismo nos ensina, os 
seres humanos ainda são imperfeitos, e com isso, acabam colocando as necessidades materiais em frente das espirituais. 
Por isso, acabam desenvolvendo sentimentos de crueldade e instituto de destruição.

Devemos lembrar também que a destruição é proporcional ao desenvolvimento moral e aos níveis evolutivos de determi-
nado mundo. Com isso, a medida em que o Espírito sobrepuja a matéria, ou seja, deixa de ser apegado a matéria a neces-
sidade da destruição vai se enfraquecendo.

E ainda, os espíritos que estão nos níveis de imperfeição acarretam no excesso aos limites da destruição.

Que se deve pensar da destruição, quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por 
exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade?

“Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma 
violação da Lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação de suas necessidades; enquanto o homem, dotado de livre-
arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa 
que cede aos maus instintos.” (O Livro dos Espíritos, questão 735)

Lei de destruição e os abusos

Abusos como por exemplo, a caça, vão contra a Lei de Destruição, pois dificultam a evolução. Portanto, são essas pessoas 
que levam nações a se destruírem nas guerras.

E ainda, com as guerras em andamento, as sociedade podem ter a necessidade de se melhorarem perante a destruição. 
Como? Elas apuram seus níveis tanto intelectuais como morais, a partir da necessidade de liberdade e progresso que a 
guerra os obriga a desenvolver.

As guerras irão se tornar menos frequentes, a partir do momento, em que a humanidade começar a progredir, e ainda, desa-
parecerão da Terra quando os Espíritos passarem a compreender a justiça e a praticarem a Lei de Deus, onde a humanidade 
irá evoluir, e os espíritos irão apurar sua moral.

Para finalizar, conforme o progresso for atingindo a Terra, menos frequente torna-se a Lei de Destruição.

Fonte: Radio Boa Nova
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Prece de André Luiz 
(Caminho e Vida)

Senhor Jesus,
Dai-nos o poder de operar a própria conversão
Para que o Teu Reino de Amor seja irradiado
Do Centro de nós mesmos!

Contigo em nós, converteremos
A treva em claridade,
A dor em alegria,
O ódio em amor,
A descrença em fé viva,
A dúvida em certeza,
A maldade em bondade,
A ignorância em compreensão e sabedoria,
A dureza em ternura,
A fraqueza em força,

Sabemos, Senhor,
Que, de nós mesmos,
Somente possuímos a inferioridade
De que nos devemos desvencilhar,
Mas, unidos a Ti,
Somos galhos frutíferos na árvore dos séculos,
Que as tempestades da experiência
Jamais deceparão...
Assim, pois, Mestre amoroso,
Digna-te amparar-nos
A fim de que nos elevemos,
Ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas,
Que nos erguerão da inutilidade,
Para o serviço da cooperação Divina,
Agora e para sempre.

Fonte: Livro Caminho e Vida
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata 
e internalizar os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante 
e atenta, além do estudo continuado das obras fundamentais da Doutrina 
Espírita.

Nesta coluna, o Idem publica trechos de O Livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese, além de Obras Póstumas, 
dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O Que Disse Kardec" e "Desvendando o 
Evangelho Segundo o Espiritismo".

A Atualidade de “O Livro dos Médiuns”

“A ciência responde à necessidade que temos de compreender quem somos, as nossas origens e o nosso destino, abor-
dando questões tão antigas quanto à própria humanidade, questões que vêm inspirando o pensamento dos artistas, filó-
sofos, poetas e santos desde os primórdios da civilização. Precisamos saber quem somos; precisamos saber onde estamos 
e como chegamos aqui. A ciência ilumina nossa busca por sentido, expressando nossa humanidade mais profunda. Que-
remos luz, sempre mais luz”[1].

“A ciência é o cobertor com que cobrimos os pés à noite, a luz que ligamos no fim do corredor, o mentor paciente que nos 
lembra do que somos capazes quando trabalhamos juntos”[2].

As palavras acima, do escritor Marcelo Gleiser, físico, astrônomo e professor da Faculdade de Dartmouth, Estados Unidos, 
nos dão uma rápida ideia acerca das paixões que movem a ciência. Em uma de suas faces, encontramos uma indescritível 
admiração (“porque não admiramos senão o que nos parece raro e extraordinário”[3]), um notável fascínio pelo mundo e por 
seu grande oceano de mistérios diante da pequenina ilha de conhecimento que nos atende os reclamos.

Na outra, encontramos os efeitos práticos do progresso que hoje arranha os céus com seus altíssimos prédios, sangra os 
mares com os seus sofisticados navios, cruza os ares com aviões supersônicos, reduz as distâncias com a transferência de 
trilhões de bits por segundo, imuniza a humanidade contra pandemias cruéis.

A esteira seguida por Kardec não foi diferente. Diante da admirável dança das mesas que respondiam a perguntas inteligen-
tes, conduziram-se, os homens sérios, a graves estudos que não só nos revelou um mundo novo, até então amortalhado em 
mitos cheios de assessórios sem fundamentos, como nos ofereceu segurança para o intercâmbio com essa nova dimensão, 
trazendo-nos sólidos fundamentos para aceleração de nosso progresso moral.

“O Livro dos Médiuns” é a mais importante obra já escrita sobre o Espiritismo experimental. Fruto de um rigoroso programa 
de pesquisa científica, revela aos homens o “ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifesta-
ções, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços 
que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o seguimento de O Livro dos Espíritos”[4].

O não reconhecimento do caráter científico da obra por grande parte da comunidade científica deve-se muita à crença de 
que o conhecimento a respeito da alma não pode ser adquirido por meio da experiência, mormente por se acreditar que ele 
transcende ao mundo sensível. Em “Crítica da Razão Pura”, publicada pela primeira vez em 1781, Kant, o famoso filósofo 
prussiano, é categórico neste sentido[5]:

“(…) certos conhecimentos por meio de conceitos, cujos objetos correspondentes não podem ser fornecidos pela experiên-
cia, emancipam-se dela e parece que estendem o círculo de nossos juízos além de seus limites.

Precisamente nesses conhecimentos, que transcendem ao mundo sensível, aos quais a experiência não pode servir de 
guia nem de retificação, consistem as investigações de nossa razão (…).

Esses inevitáveis temas da razão pura são: Deus, liberdade e imortalidade. A ciência cujo fim e processos tendem à res-
olução dessas questões denomina-se metafísica”. 

Allan Kardec, entretanto, ao se deparar com os fenômenos que se multiplicavam pela Europa e pelo mundo, constatou que 
os Espíritos são reais e, desta forma, podem ser investigados cientificamente, como bem pontua em sua obra “A Gênese”[6]:

“As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental; até 
então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, quando também se aplica às coisas metafísicas” 

Diferentemente das demais ciências, Kardec não inicia suas investigações por meio de formulação de hipóteses que ten-
tassem elucidar os fenômenos mediúnicos, mas a partir da explicação dos próprios Espíritos, como bem esclareceu na in-
trodução de “O Livro dos Espíritos”[7]:
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“É que ninguém imaginou os Espíritos como meio de explicar o fenômeno; foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Mui-
tas vezes, tratando-se das ciências exatas, formulam-se hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso.” 

Por essa razão, após cautelosa classificação dos Espíritos por suas características intelecto-morais, desenvolveu, com o cui-
dado que lhe era peculiar, critérios de validação da verdade, cujo prelúdio não poderia ser outro senão o da razão[8]:

“O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que 
venha dos Espíritos”. (grifo nosso)

Entretanto, sendo o Espiritismo também uma ciência, não poderia desconsiderar a experimentação que pudesse validar o 
pensamento racional, como esclarece em “A Gênese”[9], derivando-se daquela os naturais processos de indução e dedução 
científicas:

“Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da 
mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o mé-
todo experimental. Quando fatos novos se apresentam, que não 
podem ser explicados pelas leis conhecidas, o Espiritismo os ob-
serva, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega 
à lei que os preside; depois, lhes deduz as consequências e busca 
as aplicações úteis.” 

Ademais, os ensinos dos Espíritos contidos na codificação espírita, 
como elucida na obra “O Evangelho segundo o Espiritismo”[10], pas-
saram por exaustivo controle de concordância por meio de comuni-
cações espontâneas cujos médiuns, via de regra, não se conheciam:

“Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a con-
cordância que haja entre as revelações que eles façam esponta-
neamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos 
uns aos outros e em vários lugares.” 

Essa fortaleza epistemológica conferiu ao Espiritismo alicerces inabaláveis. Livre do espírito de sistemas, a teoria espírita nun-
ca fugiu à falseabilidade apresentada por Karl Popper à filosofia da ciência. E isso fica claro quando Kardec, em “A Gênese”[11], 
assim se manifesta:

“(…) 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”. 

Portanto, como se vê, o dedicado codificador da doutrina espírita, com os ensinamentos dos Espíritos, constrói um portentoso 
edifício, cuja obra “O Livro dos Médiuns” apresenta a sua resultante prática que serve como guia infalível para todo aquele 
que deseja se debruçar sobre o Espiritismo experimental, já que reúne todos os dados colhidos derivados de “uma longa ex-
periência e conscienciosos estudos” [12].

“O Livro dos Médiuns” é divido em duas partes: a primeira trata das noções preliminares e a segunda das manifestações es-
píritas propriamente ditas.

No primeiro capítulo da parte primeira (“Há Espíritos?”), Kardec identifica os Espíritos como seres que compõem a realidade. 

A análise dos fenômenos espíritas permitiu, por método indutivo, o reconhecimento da Lei da Imortalidade da Alma e da Co-
municabilidade dos Espíritos[13][14]:

“Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que, assim, constituem a prova patente da existência 
e da sobrevivência da alma”.

“(…) dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação (…)”

Seria impossível reconhecer o Espiritismo como ciência, caso o seu objeto de estudo, o Espírito, sequer existisse.

No capítulo seguinte (“Do maravilhoso e do sobrenatural), com vistas a desconstruir uma série de preconceitos herdados das 
explicações mitológicas a respeito de diversos fenômenos desconhecidos, Kardec demonstra que as manifestações mediúni-
cas ocorrem consoante Leis Naturais.

Reconhecemos que há, sim, algo em comum entre o mito e a ciência: ambos buscam explicar o desconhecido, sendo que o 
primeiro o faz por meio de algo incognoscível, inexplicável, mítico, portanto, maravilhoso e sobrenatural, e a segunda, pela 
conhecível aplicação do método científico.
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Eis o que Kardec observa na obra[15]:

“Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, car-
regando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravil-
hosa, diabólica? (…)

(…) do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora 
da matéria havia de estar a causa que os produzia e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes — o que a ex-
periência atesta — havia de lhes ser exterior. Pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível.

Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome 
de Espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, 
deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural re-
duzidos à sua mais simples expressão.” 

Os materialistas que negam sistematicamente qualquer efeito extramaterial, negam, por conseguinte, a existência da alma. 
Porém, não o fazem por conhecimento de causa, mas por estarem presos ao ergástulo dos sistemas.

Sabiamente, no terceiro capítulo (“Do método”), Kardec traça o caminho mais se-
guro para o devido estudo e difusão do pensamento espírita, estabelecendo que 
“todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, 
para o materialista, o conhecido é a matéria: parti, pois, da matéria e tratai, antes 
de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa 
que escapa às leis da matéria. Numa palavra, antes que o torneis espírita, cuidai 
de torná-lo espiritualista”[16].

Do conhecido é que se constroem as premissas necessárias a conduzir os proséli-
tos, antes incrédulos, à mais abrangente compreensão de uma ciência nova.

Sem o condão de impor qualquer ideia a quem quer que seja, o professor Lionês 
analisa os tipos de incrédulos a fim de a-dequarmos, quando possível, os argu-
mentos conforme a capacidade de percepção de cada um.

Bem lembra o codificador:

“Os meios de convencer variam extremamente, conforme os indivíduos. O que 
persuade a uns nada produz em outros; este se convenceu observando algumas 
manifestações materiais, aquele por efeito de comunicações inteligentes, o maior 
número pelo raciocínio”[17]. 

O Mestre francês também classifica os que já se convenceram a respeito das lições do Espiritismo, estabelecendo os nobres 
fins do pensamento espírita ao identificar os verdadeiros espíritas:

“[São] os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Con-
vencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar 
pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos Espíritos, esforçando-se por fazer o bem e 
coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva 
de pensarem praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem.[18]” 

“O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar refor-
mas morais, essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real”[19]. 

Aderindo a modernos critérios científicos, expôs a teoria espírita a qualquer um que desejasse provar a falsidade de seus 
postulados, e no quatro capítulo da primeira parte (“Dos sistemas”), analisou os diversos sistemas que tentavam explicar os 
(extra)ordinários fenômenos que se espalhavam pelo mundo, refutando-os com argumentos sólidos e convincentes.

Suas bases científicas, como se vê, possuem diamantina solidez.

Os resultados investigativos guiados pelo seguro programa de pesquisa desenvolvido pelo insigne discípulo de Pestalozzi 
são apresentados na segunda parte, concernentes às descrições e orientações tão confiáveis quanto seguras para o ad-
equado exercício da mediunidade.

Sobre os seus efeitos práticos, “O Livro dos Médiuns”, bem compreendido, nos conduz a uma percepção mais ampla da ex-
istência, permitindo-nos uma nova leitura da vida e respondendo-nos, como ciência, às inquietantes perguntas que iniciaram 
esse texto, quais sejam, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o sentido da vida.
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As manifestações espíritas abriram portas para uma filosofia inabalável apta a desenvolver no homem um sentimento re-
ligioso. Destruindo o materialismo, essa obra monumental nos fará ver a vida por um novo prisma que nos restituirá, como 
diria J. J. Rosseau, Espírito, a necessidade de nos elevarmos a Deus:

“Está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política, que agita os interesses gerais; discutem-
se os interesses particulares; o ataque ou a defesa das personalidades apaixonam; os sistemas têm seus partidários e seus 
detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão de vida, ficam abandonadas sob o pó que os 
séculos hão acumulado.

Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma. Sua educação, sua elevação não passam 
de quimeras, próprias, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer 
como ensino.

Ressuscitando o espiritualismo, o Espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará a dignidade interior; a outros, a 
resignação; a todos, a necessidade de se elevarem para o Ente supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas cria-
turas.[20]”. 

Após 160 anos da primeira publicação de “O Livro dos Médiuns”, nunca foi tão necessário demonstrar ao mundo que a vida 
continua e que o materialismo é incapaz de dar pleno sentido à existência.

Fábio Souza de Carvalho
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Fonte: femar.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Covid-19 mudou a forma dos funerais.
 Como isso impacta os Espíritos 

desencarnados por esta doença?
O funeral das vítimas da Covid-19 passou a ser muito breve, com apenas uma hora 
de velório assistido por apenas dez pessoas entre familiares e amigos. Os Espíritos 
que estão desencarnando em nossos dias, se sentem impactados, desrespeitados 
com esta prática? Eis a questão – e vamos explorá-la a partir das obras da codifica-
ção.

A Doutrina Espírita tem solução à indagação título deste artigo. A resposta é  en-
contrada em O Livro dos Espíritos, questões 85, 165 e 327, bem como no livro O Céu e o Inferno, Primeira Parte, Capí-
tulo VIII – Os Anjos, item 11, e, Segunda Parte – Exemplos, do livro O Céu e o Inferno.

Em O Céu e o Inferno, Segunda Parte, Exemplos, Kardec indaga aos Espíritos como foram seus desencarnes e funerais. 
Com exceção dos Espíritos Felizes, que tiveram uma pequena perda de consciência, os demais ficaram perturbados, ou 
seja, não tiveram noção exata do que acontecera com eles. Esta perturbação perdura por muitos dias, meses e até mui-
tos anos, dependendo da evolução do Espírito, conforme se vê na excelente explicação de Kardec à questão 165 de O 
Livro dos Espíritos. Por seu turno, a questão 327 confirma a situação acima, ao afirmar que “frequentemente o Espírito 
assiste ao funeral, mas não entende o que se passa se ainda estiver perturbado.”

Portanto, para saber se os Espíritos sentem o impacto da mudança dos funerais temos que conhecer se no momento do 
desencarne o Espírito está ou não perturbado.
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Se, no desencarne, o Espírito entra em estado de perturbação mais ou menos longa, ele talvez assista ao funeral, mas isto 
lhe será indiferente, sem impacto, pois a perturbação fará com que ele não entenda o que esta se passando.

Se, no desencarne, o Espírito não passa pela perturbação, significa que ele é bem evoluído, logo se assistir ao funeral, não 
se impactará com ele, pois entenderá a situação.

Por certo haverá Espíritos que se encontram no meio termo das duas situações supracitadas. Para eles haverá algum im-
pacto, que lhes servirá de ensinamento. Porém, logo entenderão que estão livres do corpo carnal, que os aprisiona e se re-
adaptarão ao Mundo Espiritual, preexistente e sobrevivente a tudo, conforme ensina a questão 85 de O Livro dos Espíritos 
– confira a diferença entre Espiritismo e Espiritualismo.

Com efeito, a situação de não estar encarnado é a normal na vida do Espírito. A encarnação só lhe ocorre na fase de infância 
e adolescência da vida espiritual. Por mais numerosas que sejam as vidas corporais, a soma do tempo de todas elas não 
passa de uma ínfima parcela da vida do Espírito que é infinita. Tal é o consolador ensinamento contido no item 11 do Capí-
tulo VIII – Os Anjos, na Primeira Parte de O Céu e o Inferno.

Os Espíritas e a perturbação após o desencarne

Resta uma questão. E, nós, estudiosos do Espiritismo, como será nossa relação com a perturbação pós desencarne? A 
resposta está na questão  165 de O Livro dos Espíritos. Vejamos. “165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma in-
fluência sobre a duração maior ou menor da perturbação?” Resposta: “Uma grande influência, pois o Espírito compreende 
antecipadamente a sua situação; mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência.”

Concluindo, cada Espírito sofrerá ou não impactos com sua desencarnação. Faz parte da aprendizagem espiritual. O conhe-
cimento do Espiritismo, ajuda a livrá-lo mais rápido da perturbação acima estudada.

No entanto, somente a prática do bem e a pureza de consciência nos livrará completamente de perturbações e aflições. Daí, 
Allan Kardec ter escolhido como lema da Doutrina Espírita a frase lapidar: “Fora da Caridade Não Há Salvação.”

Paulo Castanheiras

Fonte: cafecomkardec.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Mulher na Concepção Espírita

Por que, historicamente, a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem, 
como se fosse mera coadjuvante deste, um ser inferior, ou menos inteligente?

Algumas metáforas bíblicas, entre elas a da criação da mulher a partir da costela do 
homem, parecem reforçar esse preconceito absurdo. Não vai longe o tempo em que 
a Igreja – liderada até os presentes dias pelo clã masculino – colocou em deliberação 
num Concílio se a mulher tinha ou não alma, pelo fato de que Deus não lhe soprou nas 
narinas o fôlego da vida, como teria feito com o homem.1

Em suas raízes etimológicas, a palavra homem designa a espécie humana (mulher ou homem), mas que, talvez por falta de 
outro termo específico mais adequado, vem sendo utilizada também para representar o gênero masculino, o que leva a algu-
mas confusões de interpretação, pois, dependendo do contexto, ora expressa uma coisa, ora outra.

O Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projeta luz sobre essa tormentosa questão, esvaziando de uma vez por 
todas a chamada guerra dos sexos, pois revela que o ser humano é um Espírito encarnado, que ora habita um corpo masculino, 
ora um corpo feminino.

Essa descoberta nos remete a uma outra interpretação mais coerente da metáfora bíblica: Deus criou o Espírito simples e igno-
rante que, ao encarnar, toma a forma de mulher ou de homem, conforme as circunstâncias e as necessidades, o qual, no corpo 
correspondente à sua sexualidade, assume funções diferentes em complementaridade, para que se processe o desenvolvi-
mento antropológico, que permite a evolução intelecto-moral da Humanidade, sem que com isso perca a igualdade essencial 
de filho de Deus.

Assim, tanto Eva quanto Adão, emblemas dos sexos, têm a mesma origem, pois representam a espécie humana, saídos, sim-
bolicamente, um do outro: o osso da costela sugere a igualdade entre ambos, visto que pertence a uma parte do corpo ao lado, 
nem inferior nem superior, que protege o coração, símbolo da vida e do sentimento.

O movimento feminista teve seu auge e em alguns momentos perdeu seu foco, quando foi ao duelo, como se homem e mulher 
fossem cópias um do outro e que tivessem de fazer coisas exatamente iguais.
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Passados esses momentos iniciais de reação quase mórbida à opressão masculina, a mulher, entrando no mercado de tra-
balho e conquistando direitos básicos como o de votar e de ser votada, de ascender nas carreiras profissionais, sem renun-
ciar à vocação que o papel feminino lhe outorga, começou a descobrir que a sua força estava exatamente onde se pensava 
ser mais frágil:

O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo 
filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher 
respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida!2

Os pesquisadores da Medicina de Gênero, ramo que nasceu em meados da década de 90, descobriram, surpresos, que as 
diferenças fisiológicas entre homens e mulheres vão muito além da aparência dos órgãos reprodutores. Só para exemplifi-
car, o cérebro dos homens é, em média, 15% maior e 10% mais pesado, mas, no cérebro das mulheres, as conexões entre 
os neurônios são mais numerosas.

Nos últimos vinte anos, as investigações científicas revelaram que homens e mulheres pensam, agem e sentem de modo 
completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram e transpiram de forma diferente. 
O coração deles bate de um jeito e o delas de outro. O pulmão, o sistema imunológico, a audição, o paladar, a pele…3, dife-
renças que recomendam condutas específicas para cada um, tanto na prevenção como no tratamento de diversos males.

Essas diferenças físicas que influenciam o comportamento psicológico da mulher são indícios de que há um planejamento 
superior, a respaldar o amor feminino, considerado uma das forças mais respeitáveis na Criação divina.4

Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus, resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que 
o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado nas leis da Natureza, igualdade essa que é de essência espiritual e 
não de natureza externa, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da 
Humanidade:

Os Espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não 
têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada 
posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas 
oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre 
homem só saberia o que sabem os homens.5

Portanto, a desigualdade que existe entre homem e mulher é de fun-
ções e não de direitos. A própria legislação brasileira reconhece essa 
distinção de funções, quando, por exemplo, leva em conta a orga-
nização física dos trabalhadores de sexos diferentes, estabelecendo 
o limite de peso que a mulher deve suportar, em relação ao homem, 
bem como quando estabe-lece idade distinta para aposentadoria, 
em razão do sexo, isso sem falar no período de licença-maternidade, 
por motivos óbvios.

A maternidade é uma das missões sublimes concedida à mulher, a qual tem grande poder no papel de educadora, pois gera 
em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens do amanhã. Todavia, muitas vezes por falta de autoconhecimento, 
esse poder ainda é utilizado de forma precária, ou algumas vezes empregado indevidamente.

O fato de se despontar na vida profissional, nos estudos, na ciência ou em qualquer ramo do saber, decorrência natural da 
liberdade e da dignidade a que também faz jus, não significa que a mulher deva descurar de seu apostolado de guardiã do 
instituto da família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico.6

É claro que a emancipação acarreta-lhe maiores responsabilidades, submetendo-a a estafantes jornadas de trabalho, em 
detrimento dos filhos, fazendo-se indispensável conciliar, com bom senso, suas atividades profissionais com o papel de mãe, 
pelo que merece o apoio não só de leis que a amparem em suas necessidades específicas, mas também do consorte, no 
sentido de dividirem responsabilidades comuns ao casal.

Enfim, perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher, 
como ainda acontece na atualidade. Deus outorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir: a emancipação da 
mulher acompanha o progresso da civilização; sua escravização marcha para a barbárie.7

Ao que parece, a discriminação da mulher repousa principalmente na visão reducionista da vida. O desconhecimento das leis 
espirituais, especialmente da reencarnação, favorece os abusos cometidos pelo homem, que se prevalece de sua força física 
e do exercício da razão sem o tempero do sentimento e do amor. Não raro, essa conduta contribui para arrojar a parceira in-
defesa nos vícios da corrupção moral, entre eles a sensualidade exacerbada e a prática do sexo sem responsabilidade, que 
muitas vezes descamba para o nefando crime do aborto.

O escritor e poeta francês Victor Hugo (1802-1885) gravou em letras indeléveis um belo poema, que enaltece, em perfeito 
equilíbrio, os parceiros de evolução, no qual inicia dizendo que o homem é a mais elevada das criaturas, enquanto a mulher 
é o mais sublime dos ideais, e encerra afirmando que ele está colocado onde termina a Terra e ela onde começa o céu.
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A ciência médica, por meio de alguns setores da comunidade científica, bafejada pelos ensinos espíritas, começa a dar seus 
primeiros passos, no sentido de investigar também os ascendentes espirituais que ditam a marcha da mulher para a real-
ização plena de sua missão na Terra: a de mediadora da vida, função maior do que aquela conferida ao homem, pois é ela 
quem lhe dá as primeiras noções de vida.8 Ampará-la nessa sublime missão é um dever e também uma missão dos Espíri-
tos temporariamente encarnados no sexo masculino.

 Christiano Torque
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Fonte: mundoespiritacom.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Estudar Kardec

Allan Kardec foi quem fez essa importante colocação em “O Livro dos Espíritos”, Capí-
tulo VIII-Introdução, o que consideramos um alerta para os que, ao se aproximarem 
do Espiritismo, o julgariam ou o questionariam sem o devido estudo prévio.

Na nossa vida diária como espíritas, acostumamo-nos a conversar com as pessoas 
que estão se aproximando do Espiritismo e sermos bombardeados por uma série de 
perguntas, as quais geram respostas que intrigam aqueles que as fazem.
Somos da opinião de que, em qualquer crença, as respostas às seguintes questões 
deveriam ser dadas com muita clareza: “O que somos? De onde viemos? Para aonde 
iremos? O que é Deus? Devo ser bom? Por quê?…” e assim por diante.

Recorreremos, ainda, às palavras de Bruno Bertocco, em seu livro intitulado “Deus”:

“O que toda criatura desapaixonada, equilibrada, sincera e
honesta deve fazer, antes de julgar qualquer coisa, de fazer suas críticas a

respeito, de negá-la ou aceitá-la, é, inicialmente, adquirir as respectivas
informações concernentes à sua existência, aproximar-se para o devido

reconhecimento da sua natureza, através da pesquisa e do estudo dos fatores
relacionados à sua causa, ou dos fenômenos produzidos pelas forças originárias
da parte fundamental, podendo, dessa forma, com conhecimento de causa, tirar

suas conclusões, baseadas nos fatos, e formular seu veredicto com justeza, a
respeito de tal coisa.”

Muitas pessoas aproximam-se do Espiritismo pelos mais variados motivos. No entanto, poucas conseguem perseverar no 
estudo necessário para entendê-lo: ficam à margem, deslumbrados por alguns de seus aspectos e com grandes dúvidas 
sobre outros.

É por isso que o Movimento Espírita tem enfatizado, ao longo do tempo, a necessidade da implantação do estudo sistem-
atizado da Doutrina Espírita em cada centro espírita. Lembrando o memorável Herculano Pires (1914-1979), o Espiritismo 
ainda continua um “desconhecido”, e, a maioria, movida pela ânsia de soluções imediatistas, ainda não busca uma nova 
filosofia de vida, a par de uma explicação para o porquê “do ser, do destino e da dor”.

O slogan “Comece pelo Começo”, utilizado nas campanhas promovidas pela USE-União das Sociedades Espíritas do Es-
tado de São Paulo, tendo como figura nos cartazes as obras da Codificação – “O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e O Inferno, e A Gênese” -, pode parecer óbvio. No entanto, constatamos que 
muitas pessoas que são espíritas, ou as que estão estudando o Espiritismo há algum tempo, não começaram pelo começo; 
muitas vezes, nem o “O Livro dos Espíritos” chegaram a ler. Ora, não há nada mais aconselhável, se quisermos de fato es-
tudar o Espiritismo: começar pelo começo, e o começo é a Codificação.

Depois de Allan Kardek – o Codificador do Espiritismo -, podemos citar autores importantes, tais como: Léon Denis, Gabriel 
Delanne, Ernesto Bozzano, Camille Flamarion, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Eliseu Rigonatti, Yvonne A. Pereira, Her-
mínio C. Miranda, Martins Peralva, Cairbar Schutel, Richard Simonetti e muitos outros, além, é claro, dos autores espirituais 
Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Manoel Philomeno de Miranda e vários outros.
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Há muito para ler e estudar. Assim, torna-se necessária uma boa organização por parte daquele que vai estudar o Espiritis-
mo, para não empregar o tempo de forma equivocada, seja não começando realmente pelo começo, ou mesmo lendo obras 
“pseudo-espíritas” ou controvertidas, sem pureza doutrinária. Portanto, que cada um possa analisar sua posição, de forma 
a encontrar o caminho verdadeiramente correto.

Teoria e Prática

“Espíritas, Amai-vos!” – esse é o primeiro ensinamento;
“Instruí-vos” – esse, o segundo.

O Espírito da Verdade

O conhecimento do Espiritismo é absorvido por cada um de nós de modo e intensidade diferentes, variando de acordo com 
a bagagem de inteligência e nível moral que possuimos, resultado das nossas experiências acumuladas em nossas
diversas encarnações.

Não estamos aqui nos referindo à mera curiosidade sobre os fenômenos mediúnicos, tampouco sobre a “procura de soluções 
imediatistas” para os problemas de cada um, causas que levam muitas pessoas aos centros espíritas. Grande número de 

pessoas, tendo aprendido algo sobre o Espiritismo, acomo-
dam-se nessa atitude, esquecendo que nosso aprendizado 
em qualquer situação da vida deve ser constante e progres-
sivo.

Não basta, em absoluto, fazer um “intensivo” sobre Espiri-
tismo, coletando informações aqui e acolá, lendo alguns ro-
mances espíritas, assistindo a algumas palestras, mas, sim, 
são necessários, pelo menos, a leitura constante e o estudo 
rigoroso das obras básicas, a chamada Codificação Espírita ou 
“Pentateuco Kardequiano”.

Ouve-se constantemente que isso não é muito fácil de ser 
feito: trata-se de leitura difícil para alguns, falta o tempo ne-
cessário para outros, e assim por diante. Porém, os que assim 

pensam ficam, na maioria das vezes, embatucados com
as questões mais simples sobre o Espiritismo, isso quando não se lançam a debater as questões complicadas, aquelas que 
requerem bom conhecimento doutrinário.

Diante de tal situação, o estudo nos centros espíritas revela-se como atividade essencial para seus freqüentadores, o que na 
prática tem mostrado ótimos resultados, propiciando sempre novos colaboradores mais preparados, com melhor formação 
doutrinária, isto é, com melhores conhecimentos sobre o Espiritismo como um todo. O próprio Codificador, depois da terceira 
viagem por várias cidades da França, no ano de 1862, já afirmava: “Há algum tempo,constituíram-se alguns grupos de espe-
cial caráter e cuja multiplicação entusiasticamente desejamos encorajar. São os denominados grupos de ensino.”

Daí a recomendação a todos os que buscam conhecer o Espiritismo, para procurar os centros espíritas que oferecem o estudo 
sistematizado, o qual deverá ser, sempre, estritamente baseado nas obras de Kardec.

O aprendizado em grupos de estudo coordenados e aplicados por pessoas devidamente preparadas permitirá um intenso 
e frutífero intercâmbio de idéias e esclarecimento de dúvidas, alargando os horizontes do pensamento, que, passo a passo, 
levarão às respostas das questões mais complexas sobre a nossa existência, nossa origem e nossa destinação futura.

Dessa maneira, estaremos melhor preparados para o entendimento do Evangelho de Jesus como norma de conduta para 
toda a Humanidade, iniciando, assim, a nossa reforma íntima, especialmente no aspecto moral, bem como a mudança de 
nossos hábitos, visando sempre ao nosso aperfeiçoamento espiritual.

Desvios Perigosos

Certo ferroviário de extinta Companhia de Estradas de Ferro, após muitos anos de trabalho, resolveu se aposentar, cabendo 
a ele ensinar suas tarefas ao seu substituto. No primeiro dia de treinamento, o futuro aposentado entregou ao funcionário 
contratado para substituí-lo um martelo, explicando-lhe que o seu serviço consistia em bater com o mesmo nas rodas 
dos trens que chegassem à estação. O novo contratado perguntou por que deveria assim proceder. O ferroviário, nervoso, 
respondeu-lhe irado: “Ora essa: há mais de trinta anos que eu venho fazendo isso todos os dias e ainda não sei, e você, que 
apenas acaba de chegar, já quer saber?”
(Logicamente, a pancada na roda era para verificar, através do som produzido, se ela estava trincada).

De maneira semelhante ao ferroviário, alguns médiuns e dirigentes de centros espíritas vêm assim procedendo: adotando 
práticas que são perigosos desvios doutrinários. Muito embora alguns deles sejam possuidores de ilibado caráter,
são desconhecedores da Doutrina Espírita e incapazes de discernir o certo do errado. Acatam cegamente as determinações 
dos espíritos comunicantes, sem qualquer questionamento se elas são ou não condizentes com a Doutrina dos Espíritos.



35           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

Com o desencarne, o espírito não se torna sábio, nem santo ou demônio, de uma hora para outra, como pensam alguns. Ele 
continua sendo o mesmo que era antes, apenas mudando de dimensão, tendo a mesma personalidade, os mesmos senti-
mentos, as mesmas simpatias e antipatias, os mesmos conhecimentos e as mesmas necessidades, de acordo com o seu grau 
de evolução. Portanto, o espírito, ao se comunicar através do médium, transmite os conceitos que possui.

Por isso, é necessário estudar, analisar e passar pelo crivo da razão toda e qualquer orientação antes de levá-la a sério, ve-
rificando se ela não conflita com a Doutrina Espírita e nem a compromete. O espírito Erasto, discípulo de Paulo, recomenda 
que é preferível duvidarmos de nove verdades do que acreditarmos em uma única mentira. Os Espíritos Superiores não se 
ofendem quando questionados; ao contrário, eles se alegram com a nossa precaução doutrinária, ao passo que os espíritos 
inferiores, estes sim, se ofendem e se aborrecem.

A pretexto de atualização da Doutrina, quantas obras psicografadas por espíritos, com pareceres conflitantes com a Codi-
ficação Kardequiana, estão sendo editadas, gerando confusão entre os adeptos do Espiritismo! O que é mais lamentável 
ainda é que algumas dessas obras são recomendadas, e até mesmo adotadas, por dirigentes espíritas menos avisados, que, 
por ignorância, ingenuidade, ou mesmo por envolvimento obsessivo, se deixam conduzir, comprometendo sobremaneira o 
Cristianismo Redivivo! São bem oportunas as palavras do espírito Emmanuel, quando afirma:

“Compreendemos, com Allan Kardec, que, na Doutrina
Espírita, foi pronunciada a primeira palavra, mas, em face do caráter

progressivo dos seus postulados, ninguém poderá dizer a última. Na Doutrina
Espírita, não se dirá que Allan Kardec foi ultrapassado, de vez que nossos
princípios avançam com o fluxo evolutivo da própria vida e, à maneira do

edifício que para crescer não prescinde do alicerce, a Doutrina Espírita não
fugirá das diretrizes primeiras, a fim de ampliar-se em construções mais

elevadas.”

Sabemos que a Doutrina codificada por Kardec é o alicerce sólido, indestrutível, feito para sustentar um número infinito 
de andares, mas é necessário ter o cuidado de que os andares a serem construídos sobre esse alicerce sejam da mesma 
qualidade, estrutura e robustez, para suportarem os que forem construídos acima, caso contrário comprometerão todo o 
edifício. Toda e qualquer prática fora dos preceitos doutrinários é um andar fragilizado, que, com o tempo, ruirá. Compete a 
nós, espíritas conscientes, a grande responsabilidade de preservar a pureza do Cristianismo Redivivo, e, de forma alguma, a 
pretexto de tolerância cristã, usar de condescendência para com as deturpações que invadem o Espiritismo!

Ary Lex, em seu livro “Pureza Doutrinária”, alerta-nos:

“É urgente e fundamental que todos aqueles que tiveram a
ventura de entender o Espiritismo lutem, dia a dia, pela manutenção da pureza
doutrinária. Que não se omitam. Que não se escondam atrás de um comodismo

preguiçoso, alegando que, cada qual tem o direito de adotar a prática que
quiser, e que cada qual vive a religião de acordo com seu grau de evolução

intelectual. Realmente, não temos o direito de apontar o dedo ameaçador à face
dos profitentes de outras religiões e cultos. Eles têm o direito de ter a

religião que quiserem e adotar os cultos que bem entenderem. O que não se pode
permitir é que, em nome do Espiritismo, se pratiquem atos totalmente condenados

pela Doutrina.
Amados, não deis crédito a qualquer espírito: antes, provai os espíritos se

procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.” 

(S.João, 1 Epístola, Cap. IV, v. 1)
Fonte: espirito.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Qual a importância da Filosofia para o Espiritismo?

Consoante com Herculano Pires, o Espiritismo é a síntese essencial dos 
conhecimentos humanos, aplicada à investigação da verdade. Se a ciên-
cia constitui o fundamento da Doutrina, se a moral religiosa lhe é decor-
rente, a Filosofia consiste no seu verdadeiro objeto, na medida em que 
imprime uma nova direção à destinação do ser. Se o papel da Filosofia no 
Espiritismo consiste em trazer fundamentos racionais para o Evangelho 
é porque ela cumpre com as exigências do Iluminismo  (século 18)  à  é-
poca de Kardec: trata-se de uma religiosidade natural e não sobrenatu-
ral, posto que iluminada pela luz natural da razão. Muitos acham que a 
força do Espiritismo está nos fenômenos, mas na verdade sua autoridade 
está na lógica de seus princípios.
          Astrid Sayegh
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O que acontece por aí...

Para a Criançada!

Quem disse que você não pode viajar para lugares 
extraordinários do conforto de sua casa?

No site airpano uma seleção incrível de lugares como 
Maldivas, Polo Norte ou até a Muralha da China.

https://www.airpano.com/

Devolvendo à História sua maravilhosa estranheza.

Canal criado por Henrique Caldeira (bacharel, mestre e doutorando em História/
UFMG) como um espaço para compartilhar estudos e interagir com aqueles que 
também se interessam pela História das Ciências, das Religiões, da Filosofia, e 
outros temas afins.
https://www.youtube.com/c/EstranhaHist%C3%B3ria/about

A cultura analisada, interpretada e explicada. Uma visão diferente sobre as criações artísticas com o objetivo de 
enriquecer a experiência de apreciar músicas, livros, poemas, pinturas, arquitetura, esculturas, teatro e cinema.

https://www.culturagenial.com/

https://www.airpano.com/
https://www.youtube.com/c/EstranhaHist%C3%B3ria/about
https://www.culturagenial.com/

