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1 | APRESENTAÇÃO 

Há muita má informação e mentiras sobre o Espiritismo ditas 
por aí, e a intenção ao fazer esse texto foi defender o Espiri-
tismo diante dos principais argumentos de católicos e pro-
testantes, que vejo em Home Pages, newsgroups e mailing 
lists na Internet.  

Ao ler os textos dessa obra, tenha em mãos a Bíblia para 
confrontação e, principalmente, o coração livre de quaisquer 
preconceitos – contra o Espiritismo ou contra qualquer outra 
religião. 

Tenha também em mente o único objetivo de obter informa-
ções e esclarecimentos. Mentes desavisadas podem levar 
esses conceitos e conhecimentos aqui apresentados para o 
campo do combate religioso, o qual destacamos, não deve 
ser o objetivo. 

 

 

2 | PROIBIÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM 
OS MORTOS 

De inicio, é bom deixar claro que a Bíblia não poderia proibir 
o Espiritismo, pois este é do século XIX e as escrituras tem 
uns bons anos.  

Vejamos as passagens bíblicas que os irmãos de outras 
religiões dizem negar o Espiritismo:  

"Não recorrais aos médiuns, nem consulteis os espíritos 
para não vos tornardes impuros. Eu sou o Senhor vosso 
Deus. " (Lv 19,31)  

 Tenho uma João Ferreira de Almeida de 1948, que diz 
assim:  

"Não vos virareis para os ADIVINHADORES e ENCANTA-
DORES; não os busqueis contaminando-vos com eles: eu 
sou o Senhor vosso Deus."  

 Nada de médiuns - que, por sinal, foi termo criado por Kar-
dec século passado - e nem nada sobre consultar espíritos.  

 E, para piorar, uma Bíblia católica que tenho, versão dos 
Monges de Maredisous (Bélgica) pelo Centro Bíblico Católi-
co, vai mais longe falando em espíritas, onde o texto nem 
mesmo fala em comunicação com mortos, mas em adivin-
hadores e encantadores.  

"Se alguém recorrer aos médiuns e adivinhos, prostituindo-
se com eles, eu voltarei minha face contra ele e o eliminarei 
do meio do povo." (Lv 20,6)  

 Na minha Bíblia:  

 "Quando uma alma se virar para os ADIVINHADORES e 
ENCANTADORES..."  

 Veja como os poderosos têm manipulado a Bíblia de acordo 
com seus interesses. A Bíblia católica citada acima também 
fala em espíritas.  

" O homem ou a mulher que se tornar médium ou adivinho, 
serão mortos por apedrejamento. São réus de morte. " (Lv 
20,27)  

 Minha Bíblia:  

 "Quando pois algum homem ou mulher em si tiver um 
ESPÍRITO ADIVINHO, ou for ENCANTADOR, certamente 
morrerão"  

"Caso surgir no teu meio um profeta ou um vidente que te 
anuncie um sinal ou prodígio, e se realizar o sinal ou 

prodígio que anuncia, dizendo: „sigamos outros deuses que 
não conheceis e sirvamo-los‟, não atenderás às palavras do 
profeta ou sonhador, pois é o Senhor vosso Deus que vos 
prova; quer saber se de fato amais ao Senhor vosso Deus, 
com todo o coração e de toda a alma. Ao Senhor vosso 
Deus deveis seguir e a ele devereis temer. Devereis guar-
dar-lhe os mandamentos, escutar sua voz, servi-lo e apegar-
vos a ele. O profeta ou vidente, porém, seja morto por haver 
incentivado à rebelião contra o Senhor vosso Deus, que vos 
libertou do Egito e vos resgatou do antro de escravidão, para 
afastar-vos do caminho que o Senhor vosso Deus vos man-
dou seguir. Assim fareis desaparecer a maldade de vosso 
meio. (Dt 13)"  

Nossos irmãos citam esse versículo, mas, para nós, espíri-
tas, não existem outros deuses. Espíritos não são deuses 
para nós, não os cultuamos. É uma grande injustiça cometi-
da com o Espiritismo, pois, para nós, todos somos espíritos 
e não faz sentido idolatrar um semelhante.  

Dizem ainda: "0 Rei Saul, antes da sua apostasia, quando 
ainda se submetia a direção de Deus, desterrou os prati-
cantes do espiritismo, abolindo toda modalidade de prática 
espirita (1 Sm 28.3,9). Da mesma forma fez o reto rei Josias 
(2 Rs 23.24,25)."  

Não sei que "todas modalidades". Minha Bíblia, mais uma 
vez, fala em adivinhos, encantadores, feiticeiros, ídolos, etc.  

Dizem que "A Bíblia registra igualmente a queda do rei Ma-
nasses como conseqüência do seu envolvimento com o 
espiritismo (2 Rs 21.6; 2 Cr 33.6). "  

Vamos ver:  

"E ATE FEZ PASSAR A SEU FILHO PELO FOGO, e ADI-
VINHAVA pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu ADIVIN-
HOS e FEITICEIROS; e prosseguiu em FAZER MAL aos 
olhos do Senhor, para o provocar a ira" (2Rs 21:6)  

 "Fez ele TAMBÉM PASSAR SEUS FILHOS PELO FOGO 
no vale do filho de Hinom, e usou de adivinhações e de 
agouros, e de feitiçarias; e fez muitíssimo mal aos olhos do 
Senhor, para o provocar à Ira" (II Crônicas 33:6)  

Como Manasses se envolveu com Espiritismo, se este não 
existia? E ainda por cima um rei mau!  

Se não estão errando por ignorância, então é má fé, com a 
intenção dolosa de igualar o Espiritismo aos cultos de magia 
negra.  

Outro: "10 Não se ache o meio de ti quem faça passar pelo 
fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à 
astrologia, aos agouros, ao feiticismo, 11 à magia, ao espiri-
tismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, 12 porque 
o Senhor, teu Deus abomina aqueles que se dão a essas 
práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, 
teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. (Dt 18)  

Espiritismo também foi termo criado por Kardec. Não pode-
ria a Bíblia usar esse nome. Mesma coisa Astrologia. Se 
"Satanás é o Pai da Mentira", conforme nossos irmãos cos-
tumam dizer se referindo ao Espiritismo, o que dizer destes 
que moldam a Bíblia segundo seus interesses e ainda a 
chamam de "Palavra de Deus"?  

Como coloquei no item "A Palavra de Deus", nem tudo na 
Bíblia é "Palavra de Deus", mas sim lei de Moisés para dou-
trinar o povo hebreu.  

Vemos em Marcos 10, que Jesus contrariou a lei do divórcio 
de Moisés. Jesus também trabalhou aos sábados, negando 
Moisés. Também não permitiu que apedrejassem a adúlte-
ra...  

Essas leis foram leis humanas, feitas para um determinado 
povo em uma determinada época, e não leis divinas e eter-
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nas, senão Cristo não teria revogado essas leis. Com a que 
proíbe a comunicação com mortos é a mesma coisa. Vemos 
no Novo Testamento, Cristo conversando com Elias e 
Moisés.  

Aliás, vemos três fatos espíritas juntos: a transfiguração de 
Jesus, a materialização de Elias e Moisés e a revelação de 
que Elias voltara como João Batista.(veja o item A Reencar-
nação na Bíblia).  

Dizem que Elias não morreu (foi arrebatado), enquanto 
Moisés também não teve seu corpo achado. Supondo que 
Eliseu realmente tenha visto Elias subindo aos céus, pode-
mos supor que tenha visto seu perispírito, no momento de 
sua morte, coisa comum em médiuns videntes. Pode ser 
também que Elias tenha sido transportado para outro lugar. 
Também é uma forma de mediunidade estudada pelo Espiri-
tismo e há outros casos assim na Bíblia. Mas dizer que ele 
não morreu? E onde estaria? Em carne e osso nas nuvens? 
Não é um absurdo? Aliás, negado pela própria Bíblia:  

"Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incor-
rupção; semeia-se em vileza, ressuscitará em glória; seme-
ia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E semeado o 
corpo animal, ressuscitará o CORPO ESPIRITUAL. Se há 
corpo animal, há também o corpo espiritual. (...) Eu vo-los 
digo, meus irmãos, A CARNE E O SANGUE NÃO PODEM 
POSSUIR O REINO DE DEUS, nem a corrupção possuirá a 
incorruptibilidade" (I Epístola aos Coríntios, XV, 42-50)  

Tanto Elias e Moisés eram espíritos, que apareceram en-
quanto os apóstolos estavam em transe mediúnico, cedendo 
ectoplasma para o fenômeno, e depois sumiram.  

Creio que os Católicos e Protestantes deveriam observar 
todos os preceitos de Moisés, e não se ater apenas a proi-
bição a comunicação com mortos. Seria mais coerente. 
Como diz Kardec no livro "O Céu e o Inferno", "por que, 
então, reviver com tanta insistência este artigo, silenciando 
ao mesmo tempo o principio do capítulo que proíbe aos 
sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer 
herança, porque o Senhor é a sua própria herança? (Deute-
ronômio, cap. XXVIII, vv.1 e 2.)"  

Devemos analisar, portanto, o contexto de tais proibições. 
Assim, vemos que ela foi voltada para os que praticavam 
magia antiga: adivinhações, sortilégios e até sacrifícios de 
crianças.  

Ao contrário do que insistem nossos irmãos, necromancia 
não é Espiritismo.  

Veja definição do Aurélio: "1. ADIVINHAÇÃO pela invocação 
dos espíritos. 2. MAGIA NEGRA"  

No tempo de Moisés e dos cananeus não havia prática 
espírita, porquanto o Espiritismo surgiu, no mundo, em 1857, 
na França.  

Os povos contrários aos hebreus praticavam a feitiçaria e a 
necromancia, as quais nada tem a ver com a Doutrina 
Espírita.  

Na prática mediúnica espírita não se faz evocação de espíri-
tos inferiores visando sortilégios, adivinhações e trabalhos 
para o mal.  

Também é importante atentar para a missão histórica do 
povo judeu, a finalidade de transmitir à Humanidade o con-
ceito do monoteísmo, a crença em único Deus. É claro que 
isso não aconteceria, caso o intercâmbio fosse inteiramente 
franqueado aos espíritos inferiores. Por certo, levaria a ado-
ração de muitas divindades.  

O Espiritismo ensina que a prática segura da mediunidade 
requer preparo moral. Um povo idólatra e que se voltava 
para superstições, não tinha esse preparo.  

Ainda hoje muitos, inclusive se dizendo "espíritas" se voltam 
para essas práticas supersticiosas e não sabem PERIGO 
que correm. (veja o item Magia, Ocultismo, Umbanda, etc. ) 

Espiritismo existe para o ESCLARECIMENTO quanto a 
prática da mediunidade com responsabilidade.  

Para isso, ele veio. Mediunidade não é exclusividade do 
Espiritismo, mas um fenômeno natural, que sempre existiu. 
Não são frutos do Espiritismo essas práticas de adivinhação. 
Os bons espíritos, que as vezes até sabem nosso futuro, 
não toleram o comércio, a prática da mediunidade em bene-
ficio próprio, e não se prestam a esse tipo de coisa. Então, a 
pessoa fica sujeita aos espíritos brincalhões.  

Um espírito superior pode vir a revelar o futuro, mas de 
acordo com a necessidade e não para coisas puramente 
materiais. E deve partir do espírito a iniciativa de revelar algo 
que for útil, e não em uma invocação interesseira, sem um 
fim elevado.  

Essas pessoas ignoram a Doutrina Espirita. Se eles com-
preendessem as leis e os preceitos do Espiritismo, saberiam 
as conseqüências dos seus atos, fazendo de uma coisa 
respeitável e sagrada, um meio vulgar de exploração, um 
comércio vergonhoso. É fácil confirmar o que digo. Basta ver 
que muitas destas pessoas tem sua mediunidade cancelada 
temporariamente, ou então acabam se tornando obsediadas. 
Muito diferente dos grandes médiuns, aqueles bem assisti-
dos espiritualmente, que estão na companhia de espíritos do 
bem, vivem uma vida de felicidade, paz, trabalhando com 
amor e fé em Deus, a favor do próximo. Isso prova o quê? 
Que há a intervenção de espíritos de diversas ordens, da 
mais baixa a mais elevada, que não é tudo comunicação de 
demônios. São frutos diferentes, de árvores diferentes, con-
forme ensinou Cristo...  

Mais passagens bíblicas: 

13 Saul morreu assim por causa do mal que tinha feito con-
tra o Senhor e por não ter obedecido à palavra do Senhor e 
por cima ter consultado o espírito dum defunto para obter 
uma revelação, em vez de buscar revelação da parte do 
Senhor. Por isso o Senhor o fez morrer e transferiu a realeza 
para Davi filho de Jessé. (1Cr 10)  

Minha Bíblia diz: "ADIVINHADORA...", e não "espírito de um 
defunto".  

Saul foi ao encontro de uma mulher que mercantilizava o 
trabalho mediúnico, como também utilizava-o para fins divi-
natórios. Portanto, era anatematizada pelos judeus por cau-
sa da prática inferior da mediunidade. Foi até ela para saber 
seu futuro na guerra contra os filisteus. Claramente, caso de 
necromancia. Deveria, então, manter-se o termo "adivinha-
dora" ou, como em outras traduções, "pitonisa" ou "feiticei-
ra". O espíritos ligados aos hebreus não se comunicaram 
com Saul (veja em "Palavra de Deus", que Jeová era espíri-
to e os profetas eram médiuns), então ele foi atrás de uma 
pitonisa.  

No primeiro livro de Samuel, capítulo quinze, versículos 
trinta e dois e trinta e três, há o relato do assassinato à es-
pada de Agague, rei dos amalequitas, cometido por Samuel.  

Somente numa reunião mediúnica bem inferior, o que não 
acontece no Espiritismo, um espírito necessitado de ajuda 
espiritual, como Samuel, um assassino, é invocado para fins 
de interesse pessoal.  

Se Deus condena todos os médiuns, como explicar, então, 
Chico Xavier velhinho, cheio de paz, fé em Deus, amor ao 
próximo e prosseguindo em seu trabalho?  

 "... Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos" (Sa-
muel 28:3)  
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Como pode, no Antigo Testamento, constar o termo 
"médium", criado por Kardec, no século dezenove? Acon-
tece que, mais uma vez, a culpa não provém de Deus, a sua 
origem é muito humana, bem terrena mesmo. É responsabi-
lidade de uma "Comissão Revisora", organizada no ano de 
1943, pelas "Sociedades Bíblicas Unidas", hoje "Sociedade 
Bíblica do Brasil. A "Santa aventura protestante" de manipu-
lar a Bíblia foi ressuscitada, em 1946, e por cerca de treze 
anos trabalhou a bel-prazer, com a finalidade da "necessi-
dade inadiável de uma tradução das Santas Escrituras mais 
acurada consoante às línguas originais e redigida em portu-
guês mais condizente com o linguajar destes dias".  

Então, assim foi feita uma revisão, bem humana, da "Sagra-
da Bíblia". Ressalto que, em lugar das palavras adivinho, 
feiticeiro e pitonisa, foi colocado o termo médium. Quando a 
Bíblia se refere à mediunidade utilizada por pessoas de má 
fé, a "Comissão" denomina seus praticantes de médiuns. Na 
mediunidade exercida para o bem, mantém a palavra profe-
ta, sem substituí-la por médium.  

Se o "diabo" existisse, certamente estaria presente em tal 
empreitada trevosa.  

É importante frisar que o discípulo João, ao terminar o Livro 
do Apocalipse (capítulo 22, versículos 18 e 19) chama a 
atenção dos adulteradores das Escrituras, alertando-os para 
os flagelos que lhes serão acrescentados em caso de qual-
quer acréscimo, e: "Se alguém tirar qualquer coisa, Deus 
tirará também a sua parte da árvore da Vida da cidade san-
ta...".  

19 Hão de dizer-vos: "Consultai os espíritos e os adivinhos 
que murmuram e segredam. Porventura o povo não deve 
consultar os seus deuses e consultar os mortos acerca dos 
vivos 20 para obter uma revelação e um testemunho?" É 
assim que eles dirão, porque não haverá aurora para eles. 
(Is 8)  

Minha Bíblia diz "consultai os espíritos familiares..."  

Vemos aqui que naqueles tempos mitológicos cada povo 
tinha seu Deus, o Guia Espiritual de cada povo. Javé era o 
Guia Espiritual do povo hebreu. Veja mais sobre isso no item 
"Palavra de Deus".  

"8 Porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de 
Israel: Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos 
que estão no meio de vós, nem deis atenção aos sonhos 
que vós tendes, 9 porque eles vos profetizam mentiras em 
meu nome; eu não os enviei –oráculo do Senhor." (Jr 29)  

Disse Cristo sobre os falsos profetas: "Pelos frutos os con-
hecereis".  

Conheçam, pois, os frutos do Espiritismo...  

"16 Certo dia, quando íamos para a oração, veio ao nosso 
encontro uma jovem escrava que tinha o espírito de Píton. 
Com suas adivinhações dava muito lucro aos patrões. 17 
Começou a seguir Paulo e a nós, gritando: “Estes homens 
são servos do Deus altíssimo e vos anunciam o caminho da 
salvação”. 18 Isto repetiu-se por muitos dias. Enfim, aborre-
cido, Paulo voltou-se para ela e disse ao espírito: “Em nome 
de Jesus Cristo, ordeno-te sair desta moça”. No mesmo 
instante o espírito saiu. (At 16)  

Está mais do que clara a atitude de Paulo: se tratava de um 
espírito adivinho (Píton), dando LUCRO aos seus patrões. O 
Espiritismo ensina que o médium deve seguir o que ensinou 
o Cristo: "Dai de graça o que de graça recebeste".  

Acredito que os dirigentes religiosos dogmáticos, acostuma-
dos a faturar muito bem, em suas crenças, utilizam o recurso 
psicológico da projeção, procurando ver nos outros aquilo 
que neles existe em abundância.  

Portanto, que fique claro, na Doutrina Espírita não existe 
trabalho de necromancia, nem adivinhos, procurando obter 
qualquer tipo de lucro material ou não.  

 Falam ainda da Parábola do Rico e Lázaro. Mas em mo-
mento algum da parábola Cristo diz ser a comunicação 
impossível.  

Diz que os irmãos do rico não acreditariam até mesmo se os 
mortos ressuscitassem, muito menos na comunicação de 
um morto. Disse ainda que eles tinham a lei e os profetas 
para seguirem. Claro, todos nós temos o livre-arbítrio. Se um 
sujeito é assassino, nenhum espírito vai se manifestar para 
dizer que ele está errado.  

A Bíblia diz, ainda, que Samuel se comunicou. Ora, então 
espíritos podem se comunicar outras vezes. Jesus foi, ainda, 
visto conversando com os espíritos de Elias e Moisés.  

Até insistir nessa proibição é uma incoerência para quem 
não acredita na comunicação com mortos, pois não se 
proíbe o impossível.  

E ainda tentam negar a clara comunicação de Samuel na 
Bíblia.  

Esse caso vemos em 1 Sm 28. Quando a médium diz "Vejo 
um deus que sobe da terra", acreditam nossos irmãos que 
só poderia estar a se referir ao demônio, se passando por 
Deus, já que deuses não estão abaixo da terra. Mas isso só 
mostra a maneira falha com que os médiuns daquele tempo 
viam a mediunidade, inclusive de forma idólatra, tendo os 
espíritos como "deuses". Esse foi um dos motivos da justa 
proibição.  

Quando é dito em seguida: "Entendendo Saul que era Sa-
muel", concluem nossos irmãos que essa foi uma conclusão 
pessoal dele, que a Bíblia não confirma esse fato. Mas será 
mesmo?  

Vejam esses versículos em I Samuel, capítulo 28:  

"E a mulher, TENDO VISTO SAMUEL, soltou um grande 
grito" (12) 

"SAMUEL disse ao rei..." (15)  

"SAMUEL disse-lhe" (6)  

"Saul, atemorizado com as palavras de SAMUEL..." (20)  

Logo, não há fundamento em tal afirmação.  

Em Eclesiástico, que não está na Bíblia dos protestantes, lê-
se no versículo 23 do Capítulo XLVI: "E depois disso morreu 
Samuel, e apareceu ao rei e lhe predisse o fim de sua vida; 
e, saindo da Terra, levantou a sua voz, profetizando que ia 
ser destruída a impiedade da nação".  

Portanto, a Bíblia diz, SIM, que era Samuel. Saul assim 
entendeu, e a Bíblia confirmou. E não importa se a médium, 
com sua visão limitada, via os espíritos como deuses subin-
do da terra. A Bíblia CONFIRMA que os mortos se comuni-
cam.. E se ela se enganou aqui, como pode afirmar que ela 
é infalível, a Palavra de Deus, e não duvidar de outros pon-
tos?  

Dizem, ainda, que a profecia de Samuel não se cumpriu, 
pois Saul se matou. Mas tudo caminhava para a morte de 
Saul nas mãos dos filisteus, como a profecia, e só isso ele 
poderia prever. O suicídio não está "escrito". Não teria como 
Samuel saber que Saul acabaria com a sua própria vida, 
pois o destino de ninguém é se matar. Vivemos para viver 
um determinado período, que então é encurtado quando o 
espírito, sem saber o sofrimento que terá após o desen-
carne, decide acabar com a vida por conta própria, até 
mesmo de forma inconsciente (má alimentação, fumo, bebi-
da, drogas, etc...)  
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Também se referem ao fato de Samuel ter dito "amanhã", 
quando Saul veio a falecer três a quatro dias depois.  

Eu não conheço a palavra no original, mas por que não 
poderia significar "em breve"?  

Dizem ainda que Samuel disse: "amanhã tu e teus filhos 
estareis comigo", quando três morreram e um sobreviveu e 
virou rei em Israel. Mas "Teus filhos" não significa "TODOS 
os filhos". Os que faleceram eram seus filhos, e morreram 
com ele. 

Aqui, a profecia acertou.  

Também dizem: "Sendo Samuel profeta de Deus e Saul 
tendo desagradado a Deus, como os dois poderiam estar 
juntos depois da morte?". Mas "Comigo" pode significar no 
plano espiritual, estariam eles desencarnados, não necessa-
riamente no mesmo lugar.  

Citam ainda I Samuel 28:6: "Consultou Saul o Senhor, 
porém este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por 
Urim, nem por profetas".  

Qualquer conhecedor dos fenômenos paranormais sabe que 
o sonho se refere à projeção do corpo espiritual ou desdo-
bramento (veja item experiências fora do corpo), enquanto a 
resposta espiritual por profetas quer dizer o processo de 
psicofonia ou mesmo da psicografia, ou seja, através das 
faculdades vocais do sensitivo ou por sua escrita.  

Urim é um tipo de mediunidade de efeitos físicos, utilizado 
anteriormente por ordem "divina" a Moisés, quando da de-
signação de Josué como seu sucessor (Livro dos Números 
27:21).  

Outra coisa, pode-se considerar que não era Samuel. Isso 
pode até ser. Mas outro espirito e NUNCA um demônio. Pelo 
menos se você se formos nos basear apenas na Bíblia. 
Conforme esta na Bíblia, no mínimo os autores bíblicos não 
acreditavam nessa interferência do demônio nas comuni-
cações, tanto que a Bíblia proibiu as comunicações aos 
feiticeiros, adivinhantes, etc, e diz que Samuel se comuni-
cou. Pela Bíblia, Samuel se comunicou. E como protestantes 
e católicos não aceitam nada mais do que a Bíblia, mesmo 
com todas as evidências a favor da mediunidade...  

Citando Deut. 18 insistem que mediunidade é "abominação 
ao Senhor". Mas posso enumerar o que seja, verdadeira-
mente, detestável, no exercício de uma religião:  

1 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, gan-
hando dinheiro com esse trabalho, contrariando o Mestre 
Jesus, que não tinha onde recostar a cabeça, e o Evangelho 
que ordena:" Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, lim-
pai os leprosos, expulsai os demônios; de graça recebestes, 
de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem 
de cobre, em vossos cintos; nem de alforje para o caminho, 
nem de duas túnicas, nem de alparcas, nem de bordão; 
porque digno é o trabalhador do seu alimento. (Mateus 10:8-
10).  

2 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, sendo 
intolerante, fanático e sectário, como também não respei-
tando a religião de outrem;  

3 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, desig-
nando de profanos os que lêem a Bíblia com raciocínio e 
lógica, quando é idólatra da "letra que mata", cultivando o 
literalismo bíblico e ensinando a crer nas Escrituras sem 
discutir e de "capa a capa" (fé cega).  

4 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, divul-
gando a crença em um "Deus" que, a maneira de Hitler e 
seus asseclas, promove o extermínio de populações inteiras. 
Ainda por cima, um exímio glutão, saboreando animais san-
guinolentos ofertados no altar;  

5 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, pre-
gando que os seres tenham sido criados pelo verdadeiro 
Deus, com tão infinito amor, e, ao mesmo tempo, corram o 
risco de um futuro "suplício eterno".  

6 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, que-
rendo que Deus pertença a sua religião, quando, em ver-
dade, todos os crentes deveriam, cada vez mais, pertencer a 
Deus;  

7 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, tachan-
do de malignos os trabalhos mediúnicos espíritas, enquanto 
a Bíblia está cheia de fenômenos paranormais, perfeita-
mente explicados e facilmente repetidos, no Espiritismo. 
Cito, apenas, um exemplo em forma de pergunta: Em qual 
denominação protestante há materialização de espíritos?;  

8 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, não 
querendo reconhecer a doutrina da reencarnação, tão bem 
ensinada pelo Cristo, proporcionando a todas as criaturas 
responsabilidade e provando-nos a justiça e o amor do Pai;  

9 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, ensi-
nando erradamente que o ser espiritual é criado no momen-
to da formação do seu corpo somático e viverá apenas uma 
existência física, na Terra. Ao mesmo tempo, atribui ao 
pecado original o nascimento de seres monstruosos, ao lado 
de outros normais, também descendentes de Adão. Não 
aceitando a reencarnação, oferecem um "Deus" sádico, 
divertindo-se ao formar indivíduos, sem alguma possibili-
dade de crescimento evolutivo espiritual;  

10 - Ser dirigente e propagador de uma crença cristã, dizen-
do ser a Bíblia divina de capa a capa, quando tantas incon-
gruências e deslizes são encontrados e revelados. O próprio 
Jesus, no Sermão da Montanha, revogou algumas coisas do 
Antigo Testamento, retificando o que era humano nas leis 
mosaicas: "Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por 
dente. Eu, porém, vos digo..." (Mateus 5:38 a 42) ; "Ouvistes 
o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos 
que vos perseguem" (Mateus 5:43 e 44);  

Se um médium como Chico Xavier nasceu com várias for-
mas de mediunidade, como condená-lo por ser médium, se 
não é culpa dele ter nascido com esse dom? Muitos querem 
psicografar, ver espíritos, ouvir espíritos, mas não conse-
guem. Por que alguém nasce com dom de vidência, au-
diência, mediunidade de efeitos físicos, etc (veja a relação 
dos fenômenos mediúnicos), enquanto outras pessoas não 
nascem assim? Ora, por que condenar alguém que já nas-
ceu com um "instrumento de perdição", em desvantagem em 
relação a outras pessoas? E de quem seria a "culpa" dos 
médiuns nascerem assim, senão de DEUS, que cria todas 
as coisas, o mesmo Deus que dizem ter condenado a medi-
unidade (veja no item Palavra de Deus, que nós acreditamos 
que não foi o DEUS Criador do Universo, nosso Pai, quem 
revelou suas leis aos profetas)? Não tem lógica! Ele cria as 
pessoas com mediunidade e depois as condena? Então, 
foram os demônios que criaram a mediunidade? Então, eles 
tem tanto poder que até participam da criação? E como 
escolhem as pessoas que poderão vê-los, ouvi-los, psico-
grafar mensagens deles, etc.? As religiões superestimam 
demais os demônios. Um absurdo! É óbvio que Deus fez as 
pessoas médiuns para que usem a mediunidade a favor do 
próximo, o que não acontecia ali e por isso houve a proi-
bição.  

Não existe Mediunidade má e boa, como não existe a faca 
boa e a faca má. Existe a FACA, e o USO bom ou mal que 
pode se fazer dela. Pode se curar, pode se libertar pessoas 
da obsessão, pode se levar pessoas em direção a reforma 
íntima, pode reforçar a fé da pessoa revelando um Deus 
justo e bom e demonstrando que a morte não existe. Mas, 
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se mal usada, pode levar as pessoas a obsessão, pode se 
fazer o mal a alguém com a chamada "Macumba"...  

Por que motivo, então, Deus proibiria qualquer manifestação 
mediúnica? Por que condenar as práticas espíritas, que são 
exercidas gratuitamente, respeitando o Evangelho que exor-
ta o seu seguidor e profitente: "de graça recebestes, de 
graça dais" (Mateus 10:8). Jesus, que é Mestre por ex-
celência e Guia maior da Humanidade, dizia que não tinha 
onde recostar a cabeça (Mateus 8:20).  

É imperioso também ressaltar o Seu nascimento, simples e 
humilde, e a anunciação do grande evento a modestos pas-
tores que guardavam o seu rebanho de ovelhas, em uma 
noite tão especial. Em verdade, foi a primeira noite de Natal, 
para júbilo daqueles homens do campo e para todos os 
espíritos que presenciaram esse grande acontecimento 
cósmico.  

Infelizmente, nas religiões ditas cristãs, o poder temporal é 
muito marcante. Nas protestantes, a atenção maior é dedi-
cada ao ganho material, com a obrigatoriedade do paga-
mento do dízimo. Os pastores são muito bem remunerados, 
com todos os direitos trabalhistas garantidos como Fundo de 
Garantia, Férias, 13.o Salário, etc.  

Fica evidente, então, porque o Espiritismo é tão ATACADO. 
É interessante chamar a atenção da preocupação contumaz 
dos sacerdotes, tanto protestantes quanto católicos, com o 
crescimento expressivo da Doutrina Espírita em nosso país. 

Estão sentindo-se ameaçados, desde que, no Espiritismo, 
não há ganho material de qualquer espécie. Muito pelo 
contrário, os profitentes da Terceira Revelação Divina, con-
scientizados da necessidade da evolução e aprimoramento 
espirituais, esforçam-se para crescer e dar grandes saltos 
diante da Imortalidade. O trabalho evangélico, estimulado 
por um bom salário, deixa a desejar em sua autenticidade e 
espontaneidade, não sendo mais um fator de redenção e 
resgate de nossas faltas e inferioridade.  

Portanto, soa estranho que um religioso bem aquinhoado 
financeiramente esteja a criticar a crença alheia, principal-
mente quando ela se apresenta refletindo a moral límpida e 
refulgente do Evangelho do Cristo, sem nenhuma preocu-
pação em faturamento financeiro.  

Muitos livros já foram escritos por padres e pastores, anate-
matizando a Religião dos Espíritos, enquanto a Codificação 
Kardequiana relata que o Espiritismo não veio para destruir 
as outras religiões; o seu propósito é renová-las e frutificá-
las, fazendo-as despertar e ajudando-as a afastar o pesade-
lo do dogmatismo tiranizador que as envolve por milênios.  

Dizem: "O espiritismo é obra da carne (Cl 2.18) "  

O texto fala em feitiçaria, ciúmes, iras, discórdias, invejas, 
dissenções...  Estão longe dos frutos do Espiritismo, que são 
amor, paz, bondade, mansidão.  Atualmente, a religião pro-
testante é constituída por inúmeras facções, conseqüência 
de discórdias e dissenções, exatamente contrariando a 
pregação de Paulo, aos Gálatas.  

Dizem, ainda, que os mortos estão dormindo e não sabem 
de coisa alguma (Ecles. 9:5; Sal. 6:5, 115:17) e que os mor-
tos não têm raciocínio ou consciência própria, e não louvam 
a Deus (Sal. 146:4; Sal. 115:17)  

 Ou a Bíblia está a se referir aos mortos que voltam aos 
túmulos ou (mais possível) era uma crença dos homens da 
época. Se os mortos estão mesmo inconscientes, por que 
Cristo disse ao "bom ladrão" que NAQUELE MESMO DIA, 
Ele estaria com ele no Paraíso? E a parábola do Rico e 
Lázaro? E Elias e Moisés conversando com Jesus? Não me 
parece que estavam inconscientes...  

Veja, ainda, que em I Pedro 3:20, Jesus foi pregar aos 
espíritos do tempo de Noé. Por que pregar aos que não tem 
consciência e nem louvam ao Senhor?  

Os que vivem gritando, de Bíblia em punho, que o Espiritis-
mo é condenado pela Bíblia, não conhecem uma coisa nem 
outra. Ignoram o que seja Bíblia e não têm a mais leve 
noção do Espiritismo. No dia em que conhecerem ambas as 
coisas, terão vergonha de suas acusações atuais. Leiam o 
livro de Haraldur Nielson, teólogo, tradutor da Bíblia para o 
irlandês e professor de teologia da Universidade da Islândia, 
intitulado: O Espiritismo e a Igreja. Um livrinho pequeno. 
Nesse livro, os que acusam o Espiritismo terão o testemun-
ho de um membro da Sociedade Bíblica Inglesa, que não se 
tornou espírita, mas que reconhece a natureza dos livros 
bíblicos. Ele protesta contra as afirmações, sempre levianas, 
de que a Bíblia condena as manifestações espíritas e as 
sessões de Espiritismo.  

Negar a mediunidade, é negar a própria Bíblia, que é uma 
obra mediúnica tanto no Velho Testamento quanto no Novo 
Testamento. Basta verificarmos o que se lê em Atos 2 (Pen-
tecostes), Números 11:24-29 (Moisés e os 70 anciãos), I 
Samuel 28:7-19 (Invocação de Samuel por Saul) e as reco-
mendações em Tessalonicensses 5: 19-21 ("Não extingais o 
espírito..."), João 4:1 ("Não creiais em todo espírito, mas 
provai se os espíritos são de Deus") e em I Coríntios 12:7-
10, que transcrevo a seguir:  

"A cada um, porem, é dada a manifestação do Espirito para 
o proveito comum. Porque a um, pelo Espirito, é dada a 
palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo Espirito, a pala-
vra da ciência; a outro, pelo mesmo Espirito, a fé'; a outro, 
pelo mesmo Espírito, os dons de curar; a outro a operação 
de milagres; a outro a profecia; a outro o dom de DISCER-
NIR ESPÍRITOS; a outro a variedade de línguas; e a outro a 
interpretação de línguas."  

 Nossos irmãos citam o versículo 4 no capítulo acima ( "Ora, 
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo"), levan-
do a crer que está se referindo ao Espírito Santo. Mas Paulo 
se referia ao Guia Espiritual da reunião, que faculta a cada 
Espírito comunicante o ensejo de ministrar sua mensagem, 
tanto que depois ele fala no "dom de discernir os ESPÍRI-
TOS" e afirma, no capítulo 14: "Os ESPIRITOS dos profetas 
estão sujeitos aos profetas". E João ainda ensinou que 
devemos conhecer quais são os ESPÍRITOS de Deus...  

E o incentivo da prática de mediunidade é ainda expresso 
com ainda mais veemência, em I Coríntios 14:1 ("Segui o 
amor; e procurai com zelo os dons espirituais, mas princi-
palmente o de profetizar"). Ainda neste capítulo, Paulo es-
creveu até um código com regras, para organizar o exercício 
mediúnico. Transcreverei os versículos de 29 a 32:  

"E falem os profetas, dois ou três, e os outros julguem. Mas 
se a outro, que estiver sentado, for revelada alguma coisa, 
cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada 
um por sua vez; para que todos aprendam e todos sejam 
consolados; pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos 
profetas;"  

O ministério dos anjos, esse ministério divino, a que o 
apóstolo Paulo se referiu tantas vezes, é exercido através da 
mediunidade.  

 O Rev. Nielsson declara, com sua autoridade de teólogo e 
tradutor da Bíblia, no livro "O Espiritismo e a Igreja", sobre 
os "dons espirituais":  

"Esta expressão aparece apenas nos textos paulinos, com a 
palavra grega charismata, que significa literalmente medi-
unidade, ou seja, a graça de ser intermediário entre os 
Espíritos e os homens."  
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 Nielsson ainda diz: "Segundo a concepção dos tempos 
apostólicos, os Espíritos podiam ser bons ou maus, muito 
evoluídos ou inferiores e atrasados". Isto explica as ad-
vertências apostólicas, pois nas assembléias cristãs mani-
festavam-se também os maus espíritos, amaldiçoando o 
Cristo para defenderem o Judaísmo Ortodoxo ou mesmo 
para defenderem as religiões politeístas, que também usa-
vam a mediunidade.  

Os profetas eram chamados "pneumáticos", na expressão 
grega do texto, que quer dizer: cheios de espírito. Havia dois 
tipos de espíritos: os de Deus, que eram bons, e os do Mun-
do, que eram maus. A respeito das comunicações, Paulo é 
incisivo: "A manifestação do espírito é concedida a cada um, 
visando a um fim proveitoso". Reunidos os pneumáticos à 
mesa, em ordem, não se devia permitir o tumulto. Paulo 
avisa: "Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e 
os outros julguem". Do cap. XI ao XIV, Paulo ensina como 
se fazia a reunião "pneumática" da Igreja Primitiva, e essas 
regras são as mesmas das sessões mediúnicas.  

Ainda o Rev. Nielsson nos mostra que a palavra transe 
(mediúnico) vem da Bíblia, derivando de êxtase. Eis uma de 
suas afirmações: "O próprio Paulo nos diz que estava 
freqüentemente em transe. O apóstolo Pedro conta-nos a 
mesma coisa".  

De fato, vejamos alguns exemplos:  

"10 E tendo fome, quis comer; mas enquanto lhe prepara-
vam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, 11 e via o céu 
aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande 
lençol, sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, 12 
no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e 
aves do céu. 13 E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, 
mata e come. 14 Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, 
Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. 
15 Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum 
ao que Deus purificou. 16 Sucedeu isto por três vezes; e 
logo foi o objeto recolhido ao céu. (Atos 10:10-16)  

"5 Estava eu orando na cidade de Jope, e em êxtase tive 
uma visão; descia um objeto, como se fosse um grande 
lençol, sendo baixado do céu pelas quatro pontas, e chegou 
perto de mim. (Atos 11:5)  

"17 Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, en-
quanto orava no templo, achei-me em êxtase, 18 e vi aquele 
que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém; porque 
não receberão o teu testemunho acerca de mim. 19 Disse 
eu: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava 
pelas sinagogas os que criam em ti.(Atos 22:17-19)  

 Vejam, portanto, os apóstolos entrando em transe mediúni-
co e tendo visões do espírito de Jesus. O estudo das ex-
pressões de Paulo nessa epístola, à luz dos estudos históri-
cos e em confronto com todo o contexto escriturístico, mo-
stra que os apóstolos e os cristãos primitivos faziam sessões 
espíritas. E mostra mais: que nessas sessões, como nas 
atuais, manifestavam-se espíritos bons e maus; aqueles, 
dando instruções e estes, necessitando de orientação espiri-
tual.  

Os profetas de ontem são os médiuns de hoje, assim como 
os profetas de ontem eram outrora chamados videntes, 
conforme se lê em I Samuel 9:9 ("Antigamente em Israel, 
indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, vamos ao 
vidente; porque ao profeta de hoje, outrora se chamava 
vidente."). E o termo médium, proveniente do latin, designa 
melhor o processo de comunicação entre o plano material e 
o plano espiritual, por significar exatamente "medianeiro" ou 
"aquele que está no meio", entre os dois planos da vida, 
transmitindo as informações do plano espiritual para o ma-
terial. Alias, o acirramento da comunicação com os espíritos 
estava inclusive previsto, em Joel 2:28 e igualmente em Atos 

2:17 ("Acontecerá depois que derramarei o meu Espirito 
sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profeti-
zarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mance-
bos terão visões;"). E em João 14:16-17.26, João 15:26 e 
João 16:7-15 Jesus ainda promete o Consolador, o Espirito 
de Verdade ("Esse VOS ENSINARÁ TODAS AS COISAS e 
vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito").  

O Rev. Robert Hastings Nichols, em sua História da Igreja 
Cristã, publicada em versão portuguesa pela Casa Editora 
Presbiteriana, lembra que podemos ter uma idéia das práti-
cas da Igreja Primitiva pelas epístolas de Paulo, "especial-
mente as enviadas aos Coríntios".  

Para o Rev. Nichols, havia na Igreja Primitiva dois tipos de 
culto, sendo um "o da oração" e outro o da refeição em 
comum, a chamada "Festa do Amor". Quanto ao primeiro, 
diz o rev. Nichols: "O culto era dirigido conforme o espírito os 
movia no momento. Faziam orações, davam testemunho, 
ministravam certos ensinos, cantavam salmos". O que se-
riam esses "certos ensinos" e como seriam ministrados? 
Noutro trecho, o rev. Nichols levanta uma pontinha do véu: 
"O Novo Testamento fala de oficiais que se ocupavam do 
ministério da pregação e do ensino. São conhecidos como 
apóstolos, profetas e mestres. O nome do apóstolo não era 
restrito aos companheiros de Jesus, mas pertencia também 
a outros pioneiros do Evangelho, que levavam as boas no-
vas aos novos campos. Os profetas, mestres e doutores 
esclareciam o significado dos Evangelhos às igrejas. Todos 
esses exerciam seus ofícios, não pela indicação de qualquer 
autoridade, mas porque revelavam estar habilitados para 
tais ofícios, pelos dons do Espírito Santo".  

Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, estudando 
a passagem referente à entrevista de Nicodemos com Jesus 
acentua: "O texto primitivo diz apenas da água e do espíri-
to", enquanto certas traduções substituíram Espírito por 
Espírito Santo, o que não é a mesma coisa. Este ponto 
capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre o 
Evangelho, o que um dia será analisado sem equívoco 
possível". Kardec cita ainda a tradução clássica de Oster-
wald, conforme o texto primitivo, que diz: "Quem não re-
nascer da água e do espírito".  

A expressão Espírito Santo, que poderia, pois levar con-
fusões à compreensão do texto, deve ser substituída por 
Espírito, conforme o original do texto grego primitivo, e tudo 
se esclarecerá. Os dons do Espírito, dons que podem ser 
movidos no profeta por um espírito que seja santo ou não, 
eram os elementos dominantes na Igreja Primitiva. Tanto é 
assim, que o apóstolo João, também evangelista, advertiu 
os crentes, na sua primeira Epístola: "Caríssimos, não acre-
diteis em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de 
Deus" (Cap. 4, vers. 1-3).  

Os capítulos 12 e 14 da I Epístola aos Coríntios, de Paulo, 
indicam claramente o procedimento a ser observado pelos 
que participam de uma sessão. Paulo se refere aos dons 
mediúnicos dos profetas. Os ensinos proféticos nada mais 
eram que as manifestações mediúnicas (veja ainda o item 
Palavra de Deus ).  O Espiritismo veio esclarecer o papel 
dos profetas na antigüidade, que era semelhante aos das 
sibilas e pitonisas.  

Espinosa já havia chegado à conclusão, nos seus famosos 
estudos sobre as Escrituras, que o profetismo não era um 
privilégio dos judeus, mas uma qualidade do homem, exis-
tente em todo o mundo moderno. Mas aquilo que Espinosa 
não podia explicar senão como efeito de imaginação, com-
parando a inspiração dos profetas à dos poetas, o Espiritis-
mo veio explicar mais tarde, no cumprimento das promessas 
do Consolador, restabelecendo as coisas em seu verdadeiro 
sentido.  
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O profetismo bíblico e o apostólico eram simplesmente o uso 
da mediunidade, como hoje se faz nas sessões espíritas. E 
assim como, na antigüidade, havia profetas em Israel e na 
Igreja Primitiva, enquanto no mundo pagão existiam sibilas, 
pitonisas e oráculos, assim no mundo moderno, há médiuns 
no Espiritismo, e há "Cavalos", "tremedores", "possessos" e 
"convulsionários", em organizações religiosas que não se-
guem os princípios do Consolador. O velho problema do 
profetismo está esclarecido graças aos estudos espíritas... 

Infelizmente, não vemos na grande maioria das igrejas 
cristãs de hoje o cultivo dos dons espirituais como estipulado 
à época dos primeiros seguidores de Jesus. Só vemos elas 
afirmando de forma simplista que as manifestações me-
diúnicas nos centros espiritas são obra de Satanás, sem 
qualquer análise do conteúdo ou da finalidade dessas mani-
festações e da intenção das reuniões espíritas ao lidar com 
elas. Mas o Espiritismo não está ' infringindo nenhum 
princípio básico do Cristianismo. 

Aliás, numa reunião verdadeiramente espírita notar-se-ia 
logo que o diabo estaria lutando contra si mesmo, como está 
em Mateus 12:26 ("Se Satanás expele Satanás..."), já que 
Jesus é o modelo de perfeição também para os espiritas (O 
Livro dos Espíritos, questão 625); portanto valeria a citação 
do próprio Jesus em Lucas 9:49-50 ("Quem não é contra 
vós, é por vós"). (leia o item "demônios")  

Mas o passado da Igreja está cheio de manifestações me-
diúnicas. O aparecimento da Virgem em Fátima no início do 
século e a "bilocação" (bicorporeidade) de Santo Antônio de 
Padua (que ainda se encontrava encarnado) são exemplos.  

Mais exemplos bíblicos de manifestações de espíritos:  

 - O rei da Babilônia vê a mão de um espírito escrevendo 
numa parede (Daniel, cap. 5 vers. 5)  

- Através da escrita automática, o rei Jorão recebe uma 
comunicação do espírito do profeta Elias (II Crônicas 21:12)  

- Efeitos luminosos e de transfiguração: Moisés com o rosto 
resplandecente (Êxodo, cap. 34, vers. 29 e 30). Jesus, na 
transfiguração ocorrida no monte Tabor, registrada em Ma-
teus (cap. 17), Marcos (cap. 9), Lucas (cap. 9).  

- IV Reis, cap. 3, como I Reis ou I Samuel, cap. 16 estam-
pam exemplos de mediunidade musical.  

- Moisés ouviu uma voz a quem deu o nome de Deus e 
Senhor (Gênesis, cap. 19). Saulo também ouve a voz de 
Jesus, na estrada para Damasco (Atos, cap. 9).  

- O profeta Ezequiel é transportado em levitação de um lugar 
para outro (Ezequiel , cap. 3, vers. 10 e 15). Felipe é arreba-
tado e levado à distância (Atos, cap. 8, vers. 39).  

- A Bíblia apresenta exemplos de comunicação espiritual por 
meio de sonhos inteligentes. Senão, consultemos Joel, cap. 
2, vers. 28. Vejamos Mateus, cap. 1, vers. 20 e também 
Mateus, cap. 2, vers. 12 e 13. Leiamos Atos, cap. 2, vers. 
17.  

 Escreveu Leon Denis em "O Cristianismo e o Espiritismo":  

" Em suas "Confissões" alude ele (Santo Agostinho) aos 
infrutíferos esforços empenhados por deixar a desregrada 
vida que levava. Um dia em que rogava com fervor a Deus 
que o iluminasse, ouviu subitamente uma voz que repetidas 
vezes lhe dizia: 

"Tolle, lege; toma, lê". Tendo-se certificado de que essas 
palavras não provinham de um ser vivo, ficou convencido de 
ser uma ordem divina, que lhe determinava abrisse as san-
tas Escrituras e lesse a primeira passagem que sob os olhos 
lhe caísse. 

Foram exortações de S. Paulo sobre a pureza dos cos-
tumes, o que leu.  

Em suas cartas menciona o mesmo autor "aparições de 
mortos, indo e vindo em sua morada habitual - fazendo 
predições que os acontecimentos vêm mais tarde confirmar.  

Seu tratado "De Cura pro mortuis" fala das manifestações 
dos mortos, nestes termos:  

"Os espíritos dos mortos podem ser enviados aos vivos, 
podem desvendar-lhes o futuro, cujo conhecimento adquiri-
ram, quer por outros espíritos, quer pelos anjos, quer por 
uma revelação divina".  

Em sua "Cidade de Deus", a propósito do corpo lúcido, 
etéreo, aromal, que é o perispírito dos espíritas, trata das 
operações teúrgicas, que o tornam apropriado a comunicar 
com os Espíritos e os anjos, e obter visões.  

 S. Clemente de Alexandria, S. Gregorio de Nissa em seu 
"Discurso Catequético", o próprio S. Jerônimo em sua famo-
sa controvérsia com Vigilantius, o gaulês, pronunciam-se no 
mesmo sentido.  

 S. Tomas de Aquino, o anjo da escola, no-lo diz o abade 
Poussin, professor no Seminário de Nice, em sua obra "O 
Espiritismo perante a Igreja" (1866), "comunicava-se com os 
habitantes do outro mundo, com mortos que o informavam 
do estado das almas pelas quais se interessava ele, com 
santos que o confortavam e lhe patenteavam os tesouros da 
ciência divina".  

A Igreja, pelo órgão dos concílios, entendeu dever condenar 
as práticas espíritas, quando, de democrática e popular que 
era em sua origem, se tornou despótica e autoritária. Quis 
ser a única a possuir o privilégio das comunicações ocultas 
e o direito de as interpretar. Todos os leigos, provado que 
mantinham relação com os mortos, foram perseguidos como 
feiticeiros e queimados.  

 Mas esse monopólio das relações com o mundo invisível, 
apesar dos seus julgamentos e condenações, apesar das 
execuções em massa, a Igreja nunca o pôde obter. Ao 
contrário, a partir deste momento, as mais brilhantes mani-
festações se produzem fora dela. A fonte das superiores 
inspirações, fechada para os eclesiásticos, permanece aber-
ta para os hereges. A História o atesta. Aí estão as vozes de 
Joanna D'arc, os gênios familiares de Tasso e de Jerônimo 
Cardan, os fenômenos macabros da Idade Média, produzi-
dos por espíritos de categoria inferior; os convulsionários de 
S. Medard, depois os pequenos profetas inspirados de Ca-
vennes, Swedenborg e sua escola. Mil outros fatos ainda 
formam uma ininterrupta cadeia, que, desde as manifes-
tações na mais remota antigüidade, nos conduz ao moderno 
Espiritualismo.  

Entretanto, numa época recente, no seio da Igreja, alguns 
raros pensadores investigavam ainda o problema do in-
visível. 

Sob o título "Da distinção dos Espíritos", o cardeal Bona, 
esse Fenelon da Itália, consagrava uma obra ao estudo das 
diversas categorias de Espíritos que podem manifestar-se 
aos homens.  

“Motivo de estranheza, diz ele, é que se pudessem encon-
trar homens de bom senso que tenham ousado negar em 
absoluto as aparições e comunicações das almas com os 
vivos, ou atribui-las a extravio da imaginação, ou ainda a 
artifício dos demônios".  

Esse cardeal não previa os anátemas dos padres católicos 
contra o Espiritismo.  

Forçoso é, portanto, reconhecê-lo: os dignatários da Igreja 
que, do alto de sua cátedra, têm anatematizado as práticas 
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espíritas, desnortearam completamente. Não compreendem 
que as manifestações das almas são uma das bases do 
Cristianismo, que o movimento espírita é a reprodução do 
movimento cristão em sua origem. Não se lembram de que 
negar a comunicação com os mortos, ou mesmo atribuí-las 
à intervenção dos demônios, é pôr-se em contradição com 
os padres da Igreja e com os próprios apóstolos. Já os sa-
cerdotes de Jerusalém acusavam Jesus de agir sob a in-
fluência de Belzebu. A teoria do demônio fez sua época; 
agora já não é admissível."  

Outro trecho do mesmo livro:  

"... depois da morte do Mestre, os primeiros cristãos pos-
suíam, em sua correspondência com o mundo invisível, 
abundante fonte de inspiração. Utilizavam-na abertamente. 
Mas as instruções dos Espíritos nem sempre estavam em 
harmonia com as opiniões do sacerdócio nascente, que, se 
nessas relações achava um amparo, nelas muitas vezes 
encontrava também uma crítica severa, e, às vezes, mesmo 
uma condenação.  

 Pode ver-se no livro do padre de Longueval ("História da 
Igreja Anglicana") como, à medida que se constitui a obra 
dogmática da Igreja, nos primeiros séculos, os Espíritos 
afastam-se pouco a pouco dos cristãos ortodoxos, para 
inspirar os que eram então designados sob o nome de here-
siarcas.  

Montânus, diz também o abade Fleury ("Historia Eclesiásti-
ca"), tinha duas profetisas, duas senhoras nobres e ricas, 
chamadas Priscila e Maximila. Cerinthe também obtinha 
revelações. Apolônio de Tiana contava-se entre esses ho-
mens favorecidos pelo céu, que são assistidos por um 
"espírito sobrenatural". Quase todos os mestres da escola 
de Alexandria eram inspirados por gênios superiores.  

Todos esses espíritos, apoiando-se na opinião de S. Paulo: 
'O que por ora possuímos em conhecimento e profecia é 
muito imperfeito' (I Coríntios, XIII, 9) - traziam, diziam eles, 
uma revelação que vinha confirmar e completar a de Jesus.  

Desde o século III, afirmavam que os dogmas impostos pela 
Igreja, como um desafio a razão, não eram mais que um 
obscurecimento do pensamento do Cristo. Combatiam o 
fausto já excessivo e escandaloso dos bispos, insurgindo-se 
energicamente contra o que a seus olhos era uma corrupção 
da moral. (Padre de Longueval, "História da Igreja Anglica-
na").  

Essa oposição crescente tornava-se intolerável aos olhos da 
Igreja. Os 'heresiarcas', aconselhados e dirigidos pelos  
espíritos, entravam em luta aberta contra ela. Interpretavam 
o Evangelho com amplitude de vistas que a Igreja não podia 
admitir, sem cavar a ruína dos seus interesses materiais. 
Quase todos se tornavam neoplatônicos, aceitando a su-
cessão das vidas do homem e o que Origines denominava 
'os castigos medicinais', isto é, punições proporcionais às 
faltas da alma, reencarnada em novos corpos para resgatar 
o passado e purificar-se pela dor. Essa doutrina, ensinada 
pelos espíritos, e cuja sanção Origines e muitos padres da 
Igreja, como vimos, encontravam nas Escrituras, era mais 
conforme com a justiça e misericórdia divinas. Deus não 
pode condenar as almas a suplícios eternos, depois de uma 
vida única, mas deve-lhes fornecer os meios de se elevarem 
mediante existências laboriosas e provas aceitas com resig-
nação e suportadas com coragem.  

 

Essa doutrina de esperança e de progresso não inspirava 
aos olhos dos chefes da Igreja, o suficiente terror da morte e 
do pecado. Não permitia firmar sobre bases conveniente-
mente sólidas a autoridade do sacerdócio. O homem, po-
dendo resgatar-se a si próprio das suas faltas, não necessi-
tava do padre. O dom de profecia, a comunicação constante 

com os Espíritos, eram forças que, sem cessar, minavam o 
poder da Igreja. Esta, assustada, resolveu pôr termo a luta, 
sufocando o profetismo. Impôs silêncio a todos os que, in-
visíveis ou humanos, no intuito de espiritualizar o Cristianis-
mo, afirmavam idéias cuja elevação a amedrontava.  

Depois de ter, durante três séculos, reconhecido no dom da 
profecia, ou da mediunidade acessível a todos, conforme a 
promessa dos apóstolos, um soberano meio de elucidar os 
problemas religiosos e fortificar a fé, a Igreja chegou a decla-
rar que tudo o que provinha dessa fonte não era mais que 
pura ilusão ou obra do demônio. Ela se declarou, do alto de 
sua autoridade, a única profecia viva, a única revelação 
perpétua e permanente. Tudo o que dela não provinha foi 
condenado, amaldiçoado. Todo esse lado grandioso do 
Evangelho, de que temos falado; toda a obra dos profetas 
que o completava e esclarecia, foi recalcado para a sombra. 
Não se tratou mais dos espíritos nem da elevação dos seres 
na escala das existências e dos mundos, nem do resgate 
das faltas cometidas, nem de progressos efetuados e trabal-
hos realizados através do infinito dos espaços e do tempo.  

Perderam-se de vista todos os ensinos; a tal ponto se es-
queceu a verdadeira natureza dos dons de profecia que os 
modernos comentadores das Escrituras dizem que 'a profe-
cia era o dom de explicar aos fiéis os mistérios da religião' 
(De Maistre de Sacy, 'Comentários sobre São Paulo'). Os 
profetas eram, a seu ver, o 'bispo e o padre que julgavam, 
pelo dom do discernimento e as regras da Escritura, se o 
que fora dito provinha do espírito de Deus ou do espírito do 
demônio': - contradição absoluta com a opinião dos primei-
ros cristãos, que nos profetas viam inspirados não de Deus 
mas dos espíritos, como o diz S. João, na passagem de sua 
primeira Epístola (IV, I), já citada.  

Um momento, ter-se ia podido acreditar que, aliada aos 
descortinos profundos dos filósofos de Alexandria, a doutrina 
de Jesus ia prevalecer sobre as tendências do misticismo 
judeu-cristão e lançar a Humanidade na ampla via do pro-
gresso, à fonte das altas inspirações espirituais. Mas os 
homens desinteressados, que amavam a verdade pela ver-
dade, não eram bastante numerosos nos concílios. Doutri-
nas que melhor se adaptavam aos interesses terrenos da 
Igreja, foram elaboradas por essas célebres assembléias, 
que não cessaram de imobilizar e materializar a Religião. 
Graças a elas e sob a soberana influência dos pontífices 
romanos é que se elevou, através dos séculos, essa 
amálgama de dogmas estranhos, que nada têm de comum 
com o Evangelho e lhe são muitíssimo posteriores - sombrio 
edifício em que o pensamento humano, semelhante a uma 
águia engaiolada, impotente para desdobrar as asas e não 
vendo mais que uma nesga do céu, foi encerrado durante 
tanto tempo como em uma catacumba.  

Essa pesada construção, que obstrui o caminho à Humani-
dade, surgiu na Terra em 325 com o concílio de Niceia, e foi 
concluída em 1870 com o último concílio de Roma. Tem por 
alicerce o pecado original e por coroamento a imaculada 
conceição e a infalibilidade papal. 

É por essa obra monstruosa que o homem aprende a con-
hecer esse Deus implacável e vingativo, esse inferno sem-
pre hiante, esse paraíso fechado a tantas almas valorosas, a 
tantas generosas inteligências, e facilmente alcançado por 
uma vida de alguns dias, terminada após o batismo - con-
cepções que têm impelido tantos seres humanos ao ateísmo 
e ao desespero."  

 Do livro "Porque Sou Espírita" , de Américo Domingos:  

1) São Paulo, na Primeira Epístola aos Coríntios, descreve 
com exatidão, sob o nome de dons espirituais, todas as 
espécies de mediunidade. 
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2) Santo Agostinho, bispo de Hipona, nascido em 354 d.C e 
desencarnado em 430 d.C, no seu tratado "De cura pro 
Mortuis" fala das manifestações do Além, afirmando: "Por 
que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados, e 
deixar de acreditar que a Divina Providência faz de tudo um 
uso acertado, para instruir os homens, consolá-los e induzi-
los ao bem?"  

3) O mesmo Agostinho escreveu, entre os anos de 413 d.C 
e 427 d.C, 'A Cidade de Deus', onde aborda os processos 
telúrgicos para a comunicação com os espíritos.  

4) Em 'Confissões (VIII, 12), Agostinho cita o fato de ouvir 
uma voz paranormal, dizendo-lhe 'toma, lê', instruindo-lhe a 
estudar às Escrituras.  

5) São Clemente de Alexandria e São Gregorio de Nice 
aceitavam as comunicações com os espíritos. O último, 
favorável à reencarnação, disse: 'a alma imortal deve ser 
melhorada e purificada; se ela não o foi na existência terre-
na, o aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subse-
quentes' (Grand Discours Catéchétique, III).  

6) São Tomas de Aquino, em 'Summa' (I): 'O Espírito ('anima 
separata') pode aparecer aos vivos';  

7) Tertuliano, em sua 'Apologética': 'Se é permitido aos 
mágicos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos 
mortos, obrigar os lábios de uma criança a proferir oráculos, 
se eles têm as suas ordens espíritos mensageiros, pela 
virtude dos quais as mesas profetizam, quanto maior zelo e 
solicitude não empregarão os espíritos poderosos para ope-
rarem por conta própria o que executam com o auxílio de 
outrem?'  

8) O cardeal de Bona, o ' Fénelon da Itália', em 'Da Dis-
tinção': 'É motivo de estranheza que se possam encontrar 
homens de bom senso que tenham ousado negar, em abso-
luto, as aparições e as comunicações das almas com os 
vivos, ou atribuí-las a uma fantasia da imaginação, ou à arte 
dos demônios'.  

9) Escreve o padre Le Brum, em 'História das Práticas Su-
persticiosas': 'As almas que desfrutam a bem-aventurança 
eterna, abismadas na contemplação da glória de Deus, não 
deixam de se interessar, pelo que respeita aos homens, 
cujas misérias suportaram; e, como atingiram a felicidade 
dos puros, todos os escritores sacros lhes atribuem o pri-
vilégio de poderem, sob corpos etéreos, tornar-se visíveis 
aos seus irmãos que ainda se encontram na terra, para os 
consolar e lhes transmitir as divinas vontades'.  

10) O padre Marchal, em 'O Espírito Consolador': 'Ora quem 
nos provará que esse envoltório fluídico, invisível no estado 
normal, para os nossos olhos carnais, não pode nalguns 
casos condensar-se, de modo a tornar-se visível, por in-
termédio da 'segunda vista' e até comunicar-se? A História 
comprova fartamente as aparições desse gênero e, se te-
mos o direito de ser muito severos, quando se trata de com-
provar a autenticidade, grande erro fora declará-los im-
possíveis.'  

11) O padre Steinmetz, vendo o seu duplo (leia sobre bicor-
poreidade) no jardim, enquanto se achava no quarto em 
companhia de alguns amigos, disse-lhes apontando-se 
primeiro com o dedo e depois indicando o seu duplo no 
jardim: 'Aqui está o Steinmetz mortal e lá o Steinmetz imor-
tal'.  

12) O abade Poussin, professor do Seminário de Nice, afir-
mava que ele próprio 'se comunicava com os seres do outro 
mundo; com os mortos que lhe informavam do estado das 
almas, pelas quais se interessava, com os santos que o 
confortavam e lhe ministravam os tesouros da sabedoria'.  

Como seria importante que a hodierna Igreja Católica respei-
tasse e aceitasse o pensamento desses prelados de antan-
ho. Na realidade, atacando veementemente aos 'heréticos' 
espíritas de hoje, estão os sacerdotes do Clero rememoran-
do o execrável tempo da Inquisição, de triste memória.  

'Em fins de 1481, só em Sevilha, perto de trezentas pessoas 
tinham padecido o suplício do fogo, e oitenta haviam sido 
condenadas a cárcere perpétuo. No resto da província e no 
bispado de Cádiz, duas mil foram, nesse ano, entregues às 
chamas, e dezessete mil condenadas a diversas penas 
canônicas. Entre os supliciados contavam-se pessoas opu-
lentas cujos bens reverteram em benefício do fisco. Para 
facilitar as execuções, construiu-se em Sevilha um cadafalso 
de cantaria, onde os cristãos novos eram metidos, lançando-
se-lhes depois ao fogo. Este horrível monumento, que exis-
tiu até os começos do século XVIII, era conhecido pela ex-
pressiva denominação do 'Quemadero' (Afinal, Quem So-
mos?, Edicel, pg. 116)  

'Em Sevilha, onde mais prosperou, centro que foi da Inqui-
sição espanhola, chegaram-se a revezar turmas de 
operários para manter aceso o 'Quemadero', ao qual se 
ateava fogo continuamente para queimar centenas de pes-
soas de uma só vez, nos intermináveis 'autos-de-fé' que 
celebrizaram Torquemada, o mais sinistro dos inquisidores.  

'A obra do fanatismo inquisitorial era terrível aí, porque, além 
de perverter a consciência e sufocar o remorso, matava os 
últimos escrúpulos que permaneciam encobertos pelo bea-
tismo. (ibidem, pg. 106)  

'No século XV a oposição sempre viva no seio da Igreja 
contra o primado do bispo de Roma, culminou com o estabe-
lecimento de outro papa em Avinhão. E, para maior glória da 
Igreja, foi ferozmente reorganizada a primitiva Inquisição 
para combater mais extensamente os hereges'. Seus arqui-
vos, só em Portugal, contam mais de 40.000 processos, 
'testemunho de cenas medonhas', de atrocidades sem ex-
emplo, de longas agonias'. (ibidem, pgs. 116 e 117)  

"A 15 de abril de 1506 - domingo - após as preces públicas 
contra a peste que inçava Lisboa e terminada a Procissão 
de Penitência, inicia-se, fomentado pelo clero, o maior mas-
sacre que houve em Portugal - a matança dos cristãos no-
vos – os quais nada mais eram que judeus convertidos obri-
gatoriamente.  

'Não escapou, sequer, da sanha inquisitorial, os que foram 
se abrigar nas Igrejas, abraçados às imagens dos santos: as 
'feras', atiçadas pelos representantes do clero, estimuladas 
pela onda de ferocidade do tribunal de Torquemada, iam ali 
arrancá-los e matá-los, sem distinção de sexo e idade. Só à 
tarde de terça-feira, quando já dominada a revolta, averi-
guou-se que além dos estropiados, tinham sido assassina-
das mais de 2.000 pessoas... 

'A Inquisição na América Latina foi menos sanguinária do 
que nas metrópoles européias. Em compensação, demon-
strou-se cúpida e voraz, pois havia aqui maiores riquezas a 
confiscar, mais ouro a extorquir, seja para a glória da Igreja 
e dos Estados, seja para a própria bolsa particular dos inqui-
sidores. (ibidem, pg. 117)  

'Estímulo à delação, à espionagem, à corrupção mora e 
política, empobrecimento de famílias inteiras, criação de um 
ambiente de temor e permanente suspeição, atraso da cultu-
ra, intimidada pela presença esmagadora do Tribunal do 
Santo Ofício, responsável em grande parte pela acentuação 
do domínio temporal e espiritual das metrópoles, eis o ba-
lanço da obra da 'Santa Inquisição', em vários séculos da 
história' (ibidem, pgs. 119 e 120)  

Os cientistas também foram perseguidos pelo Clero: 'Apesar 
de todas as precauções que tomou para não irritar o Santo 
Ofício, o velho e ilustre Galileu foi obrigado a comparecer 
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perante uma comissão de oito cardeais, presidida pelo papa 
Urbano VIII, onde se viu constrangido a pronunciar, de joel-
hos, a fórmula seguinte: "Eu Galileu Galilei, com setenta 
anos de idade, como prisioneiro da 'Santa Inquisição' e 
ajoelhado diante de Vossas Eminências, tendo sob os olhos 
os Santos Evangelhos e tocando-os com as minhas próprias 
mãos, abjuro, maldigo e detesto o erro e a heresia do movi-
mento da Terra'.  

'Sabemos que lhe custou todos os sacrifícios, inclusive o da 
liberdade, quando revoltado, num assomo de coragem, 
gritou ao regressar ao calabouço: 'E pur si muove'.  

 'Outro exemplo interessante: Jerônimo de Praga, sacerdote, 
físico e grande sábio, teve o arrojo de afirmar, em uma das 
suas obras, a pluralidade das vidas e dos mundos habita-
dos. Fora condenado à fogueira pelo Concílio de Constança, 
que se iniciou no ano 1414 e foi até 1418, pois havia três 
papas irregularmente eleitos, daí a demora da condenação: 
Gregório XII, Benedito XIII e João XXIII que se tratavam 
reciprocamente de heréticos e que se excomungavam enter 
si. Entretanto, anos depois, o cardeal Nicolau de Cuza sus-
tenta, em pleno Vaticano, a pluralidade das vidas e dos 
mundos habitados, com assentimento do papa Eugênio IV.  

'A Idade Média também é povoada de espectros, que as 
fogueiras não intimidam. Rogério Bacon, acusado de magia 
e de ter pacto com o demônio, por afirmar que 'ouvia vozes 
dos espíritos', passa quarenta anos na prisão.  

'Joanna d'Arc foi condenada à fogueira por ouvir vozes mis-
teriosas que a incitaram a libertar a França. (ibidem, pg. 
121).  

'A multidão insulta-a como apóstata, da mesma maneira que 
insultara a Jesus como blasfemo! As chamas lhe envolvem e 
lambem corpo virginal. 'Meu Deus, Jesus, Maria, minhas 
vozes! Sim, minhas vozes eram de Deus!' Foram suas últi-
mas palavras.  

Também não escapa da sanha inquisitorial, uma das figuras 
mais brilhantes do Renascimento, o próprio Giordano Bruno. 
Pelo fato de acreditar na comunicação dos espíritos, sofre 
idêntico castigo de Joanna d'Arc: é queimado vivo" (ibidem, 
pg. 122)"  

Apesar de toda essa triste história, os católicos justificam 
sua incoerência ao aceitar as aparições da Nossa Senhora 
em nossos dias, dizendo que "a Igreja Católica sempre faz 
um julgamento muito severo das aparições, validando-as 
apenas após cansativas investigações, o que a meu ver é 
extremamente correto já que não devemos dar crédito a 
qualquer espírito como foi dito em 1 Jó 4,2-3 e sim testar-
mos se os espíritos são de Deus.".  

 

Veja o que escreveu Kardec sobre isso em "O Céu e o In-
ferno Segundo o Espiritismo": 

DA PROIBIÇÃO DE EVOCAR OS MORTOS 

1- A Igreja de modo algum nega a realidade das manifes-
tações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, 
admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção 
dos demônios. É debalde invocar os Evangelhos como fa-
zem alguns para justificar a sua interdição, visto que os 
Evangelhos nada dizem a esse respeito. O supremo argu-
mento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir da-
mos os termos nos quais se refere ao assunto a mesma 
pastoral que citamos nos capítulos precedentes: "Não é 
permitido entreter relações com eles (os Espíritos), seja 
imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e 
interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os 
mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma 
dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio 

deles. (Cap. XIX, v. 31.) Morra de morte o homem ou a 
mulher em quem houver Espírito pitônico; sejam apedreja-
dos e sobre eles recaia seu sangue. (Cap. XX, v. 27.) O 
Deuteronômio diz: Nunca exista entre vós quem consulte 
adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de 
malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que 
têm o Espírito pitônico e se dão a práticas de adivinhação 
interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas 
coisas e destruirá, à vossa entrada, as nações que cometem 
tais crimes." (Cap. XVIII, vv. 10, 11 e 12.)  

2. - É útil, para melhor compreensão do verdadeiro sentido 
das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um 
tanto abreviado na citação antecedente. Ei-lo: "Não vos 
desvieis do vosso Deus para procurar mágicos; não consul-
teis os adivinhos, e receai que vos contamineis dirigindo-vos 
a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus." (Levítico, cap. XIX, v. 
31.) O homem ou a mulher que tiver Espírito pitônico, ou de 
adivinho, morra de morte. Serão apedrejados, e o seu san-
gue recairá sobre eles." (Idem, cap. XX, v. 27.) Quando 
houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há 
de dar, guardai-vos; tomai cuidado em não imitar as abomi-
nações de tais povos; - e entre vós ninguém haja que pre-
tenda purificar filho ou filha passando-os pelo fogo; que use 
de malefícios, sortilégios e encantamentos: que consulte os 
que têm o Espírito de Píton e se propõem adivinhar, interro-
gando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina 
todas essas coisas e exterminará todos esses povos, à 
vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. ( 
Deuteronômio, cap. XVIII, vv. 9, 10, 11 e 12.)  

3. - Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observa-
da neste ponto, força é que o seja igualmente em todos os 
outros. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má 
em outras de suas partes? É preciso ser conseqüente. 
Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de 
acordo com a nossa época e costumes em dados casos, a 
mesma razão procede para a proibição de que tratamos. 
Demais, é preciso expender os motivos que justificavam 
essa proibição e que hoje se anularam completamente. O 
legislador hebreu queria que 'o seu povo abandonasse todos 
os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações esta-
vam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas 
palavras de Isaías: "O Espírito do Egito se aniquilará de si 
mesmo e eu precipitarei seu conselho; eles consultarão seus 
ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos." (Cap. 
XIX, v. 3.) Os israelitas não deviam contratar alianças com 
as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações 
que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés 
devia pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos 
os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de 
contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso 
era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo 
próprio Deus, e dai estas palavras: - "O Senhor abomina 
todas essas coisas e destruirá, à vossa chegada, as nações 
que cometem tais  crimes."  

4. - A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evoca-
ção dos mortos não se originava nos sentimentos de respei-
to, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um re-
curso para adivinhações, tal  como nos augúrios e pressá-
gios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Es-
sas práticas, ao que parece, também eram objeto de 
negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu 
desentranhá-las dos costumes populares. As seguintes 
palavras do profeta justificam o asserto: - "Quando vos dis-
serem: Consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam 
encantamentos, respondei: - Não consulta cada povo ao seu 
Deus? E aos mortos se fala do que compete aos vivos?" 
(Isaías, cap. VIII, v. 19.) "Sou eu quem aponta a falsidade 
dos prodígios mágicos; quem enlouquece os que se 
propõem adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e 
confunde a sua ciência vã." (Cap. XLIV, v. 25.)  
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"Que esses adivinhos, que estudam o céu, contemplam os 
astros e contam os meses para fazer predições, dizendo 
revelar-vos o futuro, venham agora salvar-vos. - Eles torna-
ram-se como a palha, e o fogo os devorou; não poderão 
livrar suas almas do fogo ardente; não restarão das chamas 
que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem 
fogo ao qual se possam sentar. - Eis ao que ficarão reduzi-
das todas essas coisas das quais vos tendes ocupado com 
tanto afinco: os traficantes que convosco traficam desde a 
infância foram-se, cada qual para seu lado, sem que um só 
deles se encontre que vos tire os vossos males." (Cap. 
XLVII, vv. 13, 14 e 15.) Neste capítulo Isaías dirige-se aos 
babilônios sob a figura alegórica "da virgem filha de Ba-
bilônia, filha de caldeus". (v. 1.) Diz ele que os adivinhos não 
impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo dirige-
se diretamente aos israelitas.  

"Vinde aqui vós outros, filhos de uma agoureira, raça dum 
homem adúltero e de uma mulher prostituída. - De quem vos 
rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas 
línguas? Não sois vós filhos perversos de bastarda raça - 
vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de 
todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas 
torrentes, sob os rochedos sobranceiros? Depositastes a 
vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e be-
bestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois 
disso como não se acender a minha indignação?" (Cap. 
LVII, vv. 3, 4, 5 e 6.)  

 Estas palavras são inequívocas e provam claramente que 
nesse tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao 
mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às 
práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de 
sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo 
tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas 
práticas supersticiosas perpetuaram-se até à Idade Média, 
mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiri-
tismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e 
religioso das relações de além-túmulo. Uma vez, porém, que 
os espíritas não sacrificam criancinhas nem fazem libações 
para honrar deuses; uma vez que não interrogam astros, 
mortos e áugures para adivinhar a verdade sabiamente 
velada aos homens; uma vez que repudiam traficar com a 
faculdade de comunicar com os Espíritos; uma vez que os 
não move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento 
de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, alivian-
do as almas sofredoras; uma vez que assim é, porque o é - 
a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Se os 
que clamam injustamente contra os espíritas se aprofundas-
sem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam 
que nada existe de análogo, nos princípios do Espiritismo, 
com o que se passava entre os hebreus. A verdade é que o 
Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de 
Moisés; mas os seus adversários, no afã de  encontrar ar-
gumentos com que rebatam as novas idéias, nem se aper-
cebem que tais argumentos são negativos, por serem com-
pletamente falsos. A lei civil contemporânea pune todos os 
abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se ele 
pronunciou a pena última contra os delinqüentes, é porque 
lhe faleciam meios brandos para governar um povo tão 
indisciplinado. Esta pena, ao demais, era muito prodigaliza-
da na legislação mosaica, pois não havia muito onde es-
colher nos meios de repressão. Sem prisões nem casas de 
correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade 
como se faz em nossos dias, além de que o seu povo não 
era de natureza a atemorizar-se com penas puramente 
disciplinares. Carecem portanto de razão os que se apoiam 
na severidade do castigo para provar o grau de culpabili-
dade da evocação dos mortos. Conviria, por consideração à 
lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos 
quais ele a prescrevia? Por que, então,  reviver com tanta 
insistência este artigo, silenciando ao mesmo tempo o prin-
cipio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens 

terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é 
a sua própria herança? (Deuteronômio, cap. XXVIII, vv. 1 e 
2.)  

5. - Há duas partes distintas na lei de Moisés: a lei de Deus 
propriamente dita, promulgada sobre o Sinal, e a lei civil ou 
disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Uma 
dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica 
com o tempo, e a ninguém ocorre que possamos ser gover-
nados pelos mesmos meios por que o eram os judeus no 
deserto e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se 
moldem à França do século XIX. Quem pensaria hoje, por 
exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica: "Se um boi 
escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o 
boi apedrejado e ninguém coma de sua carne; mas o dono 
do boi será julgado inocente"? ( Êxodo, cap. XXI, vv. 28 e 
seguintes.) Este artigo, que nos parece tão absurdo, não 
tinha, no entanto, outro objetivo que o de punir o boi e in-
ocentar o dono, eqüivalendo simplesmente à confiscação do 
animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a 
maior vigilância. A perda do boi era a punição que devia ser 
bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispen-
sar outra qualquer; entretanto, essa perda a ninguém apro-
veitava, por ser proibido comer a carne. Outros artigos pre-
screvem o caso em que o proprietário é responsável. Tudo 
tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez 
que tudo ela prevê em seus mínimos detalhes, mas a forma, 
bem como o fundo, adaptavam-se às circunstâncias ocasio-
nais.  Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre 
uma nação civilizada, decerto não lhe daria um código igual 
ao dos hebreus. 

6. - A esta objeção opõem a afirmativa de que todas as leis 
de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as 
do Sinal. Mas julgando-as todas de fonte divina, por que ao 
decálogo limitam os mandamentos? Qual a razão de ser da 
diferença? Pois não é certo que se todas essas leis emanam 
de Deus devem todas ser igualmente obrigatórias? E por 
que não conservaram a circuncisão, à qual Jesus se subme-
teu e não aboliu? Ah! esquecem que, para dar autoridade às 
suas leis, todos os legisladores antigos lhes atribuíam uma 
origem divina. Pois bem: Moisés, mais que nenhum outro, 
tinha necessidade desse recurso, atento o caráter do seu 
povo; e se, a despeito disso, ele teve dificuldade em se fazer 
obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas 
em seu próprio nome! Não veio Jesus modificar a lei mosai-
ca, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Não disse ele: 
- "Vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu 
vos digo tal outra coisa?" Entretanto Jesus não proscreveu, 
antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina 
moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca aludiu em 
parte alguma à proibição de evocar os mortos, quando este 
era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas 
prédicas, mormente tendo ele tratado de outros assuntos 
secundários.  

7. - Finalmente convém saber se a Igreja coloca a lei mosai-
ca acima da evangélica, ou por outra, se é mais judia que 
cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, 
precisamente a judia é que faz menos oposição ao Espiri-
tismo, porquanto não invoca a lei de Moisés contrária às 
relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs.  

8. - Mas temos ainda outra contradição: - Se Moisés proibiu 
evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário 
inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles 
tempos, também o podem hoje; e se são Espíritos de mortos 
os que vêm, não são  exclusivamente demônios. Demais, 
Moisés de modo algum fala nesses últimos. É duplo, portan-
to, o motivo pelo qual não se pode aceitar logicamente a 
autoridade de Moisés na espécie, a saber: - primeiro, porque 
a sua lei não rege o Cristianismo; e, segundo, porque é 
imprópria aos costumes da nossa época. Mas, suponhamos 
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que essa lei tem a plenitude da autoridade por alguns outor-
gada, e ainda assim ela não poderá, como vimos, aplicar-se 
ao Espiritismo. É verdade que a proibição de Moisés ab-
range a interrogação dos mortos, porém de modo se-
cundário, como acessória às práticas da feitiçaria.. O próprio 
vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoureiro, 
prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de 
adivinhar; entretanto, os espíritas só evocam mortos para 
receber sábios conselhos e obter alivio em favor dos que 
sofrem, nunca para conseguir revelações ilícitas. Certo, se 
os hebreus usassem das comunicações como fazem os 
espíritas, longe de as proibir, Moisés acoroçoá-las-ia, porque 
o seu povo só teria que lucrar.  

9. - É certo que alguns críticos jucundos ou mal-
intencionados têm descrito as reuniões espíritas como as-
sembléias de nigromantes ou feiticeiros, e os médiuns como 
astrólogos e ciganos, isto porque talvez quaisquer char-
latães tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas, que o 
Espiritismo não pode, aliás, aprovar. Em compensação, há 
também muita gente que faz justiça e testemunha o caráter 
essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além 
disso, a Doutrina, em livros ao alcance de todo o mundo, 
protesta bem alto  contra os abusos, para que a calúnia 
recaia sobre quem merece.  

10. - A evocação, dizem, é uma falta de consideração para 
com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas 
quem é que diz tal? São os antagonistas de dois campos 
opostos, isto é, os incrédulos que nas almas não crêem, e 
os crédulos que pretendem que só os demônios, e não as 
almas, podem vir. Quando a evocação é feita com recolhi-
mento e religiosamente; quando os Espíritos são chamados, 
não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e 
simpatia, com desejo sincero de instrução e progresso, não 
vemos nada de irreverente em apelar-se para as pessoas 
mortas, como se fizera com os vivos. Há, contudo, uma 
outra resposta peremptória a essa objeção, e é que os 
Espíritos se apresentam espontaneamente, sem constran-
gimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados. 
Eles também dão testemunho da satisfação que experimen-
tam por comunicar-se com os homens, e queixam-se às 
vezes do esquecimento em que os deixam. Se os Espíritos 
se perturbassem ou se agastassem com os nossos chama-
dos, certo o diriam e não retornariam; porém, nessas evo-
cações, livres como são, se se manifestam, é porque lhes 
convém.  

11. - Ainda uma outra razão é alegada: - As almas permane-
cem na morada que a justiça divina lhes designa - o que 
eqüivale dizer no céu ou no inferno. Assim, as que estão no 
inferno, de lá não podem sair, posto que para tanto a mais 
ampla liberdade seja outorgada aos demônios. As do céu, 
inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superi-
ores aos mortais para deles se ocuparem, e são bastante-
mente felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no 
interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. Então 
essas almas podem ser comparadas aos nababos que dos 
pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão? 
Mas se assim fora essas almas se mostrariam pouco dignas 
da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrão 
de egoísmo! Restam ainda as almas do purgatório, porém, 
estas, sofredoras como devem ser, antes que doutra coisa, 
devem cuidar da sua salvação. Deste modo, não podendo 
nem umas nem outras almas corresponder ao nosso apelo, 
somente o demônio se apresenta em seu lugar. Então é o 
caso de dizer: se as almas não podem vir, não há de que 
recear pela perturbação do seu repouso.  

12. - Mas aqui reponta uma outra dificuldade. Se as almas 
bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para 
socorrer os mortais, por que invoca a Igreja a assistência 
dos santos que devem fruir ainda maior soma de beatitude? 

Por que aconselha invocá-los em casos de moléstia, de 
aflição, de flagelos? Por que razão e segundo essa mesma 
Igreja os santos e a própria Virgem aparecem aos homens e 
fazem milagres? Estes deixam o céu para baixar à Terra; 
entretanto os que estão menos elevados não o podem fazer!  

13. - Que os cépticos neguem a manifestação das almas, 
vá, visto que nelas não acreditam; mas o que se torna es-
tranhável é ver encarniçar-se contra os meios de provar a 
sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibili-
dade desses meios, aqueles mesmos cujas crenças repou-
sam na existência e no futuro das almas! Parece que seria 
mais natural acolherem como benefício da Providência os 
meios de confundir os cépticos com provas irrecusáveis, 
pois que são os negadores da própria religião. Os que têm 
interesse na existência da alma deploram constantemente a 
avalancha da incredulidade que invade, dizimando-o, o 
rebanho de fiéis: entretanto, quando se lhes apresenta o 
meio mais poderoso de combatê-la, recusam-no com tanta 
ou mais obstinação que os próprios incrédulos. Depois, 
quando as provas avultam de modo a não deixar dúvidas, 
eis que procuram como recurso de supremo argumento a 
interdição do assunto, buscando, para justificá-la, um artigo 
da lei mosaica do qual ninguém cogitara, emprestando-lhe, à 
força, um sentido e aplicação inexistentes. E tão felizes se 
julgam com a descoberta, que não percebem que esse arti-
go é ainda uma justificativa da Doutrina Espírita.  

14. - Todas as razões alegadas para condenar as relações 
com os Espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor 
com que se combate nesse sentido é fácil deduzir o grande 
interesse ligado ao assunto. Daí a insistência. Em vendo 
esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, 
dir-se-ia que delas se atemorizam. O verdadeiro motivo 
poderia bem ser o receio de que os Espíritos muito esclare-
cidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pre-
tende obscurecer, dando-lhes conhecimento, ao mesmo 
tempo, da certeza de um outro mundo, a par das verdadei-
ras condições para nele serem felizes ou desgraçados. A 
razão deve ser a mesma por que se diz à criança: - "Não vá 
lá, que há lobisomens." Ao homem dizem: -" Não chameis 
os Espíritos: - São o diabo." - Não importa, porém: - impe-
dem os homens de os evocar, mas não poderão impedi-los 
de vir aos homens para levantar a lâmpada de sob o al-
queire. O culto que estiver com a verdade absoluta nada 
terá que temer da luz, pois a luz faz brilhar a verdade e o 
demônio nada pode contra esta.  

15. - Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o 
meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos 
conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais 
comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, 
além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os 
Espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprende-
rem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as com-
unicações é, portanto, privar as almas sofredoras da as-
sistência que lhes podemos e devemos dispensar. As se-
guintes palavras de um Espírito resumem admiravelmente 
as conseqüências da evocação, quando praticada com fim 
caritativo: "Todo Espírito sofredor e desolado vos contará a 
causa da sua queda, os desvarios que o perderam. Espe-
ranças, combates e terrores; remorsos, desesperos e dores, 
tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o 
culpado com toda a severidade. Ao ouvi-lo, dois sentimentos 
vos acometerão: o da compaixão e o do temor! compaixão 
por ele, temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus 
queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, 
esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os 
braços logo que procure regenerar-se. Do culpado vereis, 
enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felici-
dade e a glória de contribuir, com a solicitude e o carinho do 
cirurgião acompanhando a cicatrização da ferida que pensa 
diariamente." (Bordéus, 1861.)  
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Veja o que escreveu sobre o assunto Américo Domingos 
Nunes Filho, em "Porque Sou Espírita", livro em que 
refuta os argumentos de D. Estevão Bittencourt contra o 
Espiritismo: 

Capítulo II do livro "Porque Sou Espirita", onde  Américo 
Domingos Nunes Filho refuta as acusações de Dom Estevão 
Bittencourt a Doutrina Espirita:  

"Para a devida refutação das agressões do autor à Doutrina 
Espírita, comentarei de parágrafo em parágrafo as suas 
assertivas.  

Diz o religioso 'Um dos fatores mais atraentes do Espiritismo 
é a aparente comunicação com 'os espíritos desencarna-
dos', estes parecem acompanhar os vivos, consolando-os e 
orientando-os; é o que ocorre nos casos do copo falante, da 
psicografia, das casas mal-assombradas, etc.'  

O clérigo enquadra a comunicação espírita como 'aparente'. 
Afirma que os espíritos desencarnados 'parecem' acompan-
har os vivos.  

Com essa afirmação gratuita, o prelado está negando os 
inúmeros fenômenos que aconteceram nos ambientes liga-
dos à sua crença, como também os que se verificaram em 
terras do Oriente, segundo o relato do Antigo e Novo Testa-
mentos.  

Desde os tempos primitivos o homem pode ver e ouvir os 
Espíritos. Os fenômenos de vidência e audiência atestam a 
presença de seres espirituais, confirmando a imortalidade.  

No Antigo Testamento, o sacerdote Eli é observador de um 
fato mediúnico de grande significância. O profeta Samuel, 
ainda jovem, na sua primeira experiência paranormal, ouvia 
uma voz que pensava ser a de Eli, deitado próximo a ele. O 
sacerdote percebeu que Samuel estava sendo utilizado, 
como intermediário, captando mensagens do Plano Superior 
(Primeiro Livro de Samuel 3:1-14).  

Enquanto o exemplo anterior retrata um caso marcante de 
audiência, trago agora outros tipos de mediunidade, onde a 
vidência também é relacionada.  

O protagonista foi Daniel, célebre profeta judaico da corte da 
Babilônia. Enquanto presenciava uma visão com 'a 
aparência de um homem' (Daniel 8:15), ouviu a voz de um 
varão que estava as margens do rio Ulai, a qual gritou: 
'Gabriel, dá a entender a este a visão'  (Daniel 8:16).  

Gabriel quer dizer 'Homem da Luz'. Um Espírito situado em 
alto grau de evolução, apareceu a Daniel tão nitidamente 
que o deixou amedrontado  (Daniel 8:17).  

O valoroso profeta, em outra circunstância, viu uma entidade 
de grande expressão, totalmente iluminada. Os homens que 
estavam com Daniel nada viram. Ouvindo a voz estrondosa, 
caiu sem sentidos, rosto em terra. (Daniel 10:5-9)  

Contestando, a priori, a ação inteligente dos habitantes do 
Mundo Espiritual junto aos seres terrenos, o padre vibra em 
consonância com as correntes espirituais inferiores que 
recusam a revelação divina, transmitida a Humanidade por 
Benfeitores Espirituais, através de inúmeros intermediários 
(médiuns ou profetas).  

No livro de Jó, há o relato de uma passagem bem significati-
va, provando, o que o eclesiástico nega, a presença inso-
fismável da individualidade espiritual. Declara Jó: 'Então, um 
espírito passou por diante de mim; fez me arrepiar os cabe-
los do meu corpo; parou ele, mas não lhe discerni a 
aparência; um vulto estava diante de meus olhos; houve 
silêncio, e ouvi uma voz' (Livro de Jó 4:15-16).  

Afirmando que a comunicação mediúnica não é real, o cato-
licismo, representado por um de seus sacerdotes, está ana-

tematizando a própria Bíblia, denominada de 'Sagrada' pela 
Igreja. 

Em 'Atos dos Apóstolos', um discípulo chamado Ananias, 
em Damasco, vê o Mestre Jesus e dialoga com ele. O Cristo 
lhe outorga a missão de procurar por Paulo, dizendo-lhe: 
'Vai, porque esta é para mim um instrumento escolhido para 
levar o meu nome perante os gentios...' (Capítulo 9, versícu-
los 10 a 16).  

Conforme se observa, Ananias era um exímio médium vi-
dente e audiente. Através de suas faculdades medianímicas, 
foi incumbido por Jesus para uma tarefa grandiosa. Entran-
do na casa onde se encontrava Saulo, apelidado de Tarso, 
impôs sobre ele as suas mãos e o 'convertido de Damasco' 
tornou a ver.  

É possível constatar, também, em Ananias, a mediunidade 
de cura, retirando a cegueira de Saulo, através da aplicação 
de passes.  

Lendo a Bíblia, utilizando a ótica do bom senso, os textos 
passam a ser bem entendidos e a lógica aparece aos olhos 
do observador.  

O texto citado acima, parece até uma descrição dos fatos 
que acontecem dentro dos trabalhos práticos espíritas, onde 
a mediunidade recebe a devida atenção, já que seu ex-
ercício é, segundo relato religioso, 'um dos fatores mais 
atraentes do Espiritismo'.  

(...)  

O Evangelho de Lucas revela a visão presenciada por Zaca-
rias, no interior do santuário do templo, quando um Mensa-
geiro Espiritual, chamado Gabriel, aparece ao ancião, com-
unicando-lhe a notícia alvissareira da encarnação de um 
grande missionário em seu lar, um filho, a quem seria cha-
mado de João.  

A entidade relata a Zacarias a respeito da elevada posição 
hierárquica do Espírito a encarnar (Lucas 1:14-15), revelan-
do-o como o profeta Elias que teria de voltar,  segundo uma 
profecia de Malaquias.  

Inclusive, Gabriel repete a mesma frase, dita por Malaquias, 
quando alude à reencarnação de Elias: 'E irá adiante dele no 
espírito e poder de Elias, para converter os corações dos 
pais aos filhos' (Lucas 1:17 e Malaquias 3:23-24)  

O arauto angelical Gabriel, descrito como 'homem' por Da-
niel (Daniel 9:12), é o mesmo ser desencarnado que apa-
rece depois a Maria, anunciando-lhe o nascimento de Jesus.  

Mais uma vez, o fenômeno mediúnico se destaca nessas 
passagens evangélicas. Ignorá-lo, é desconhecer a verdade 
absoluta que emerge dos textos bíblicos. Não reconhecê-lo, 
corresponde a não aceitar como verdadeiro 'O Livro dos 
Espíritos'. O reverendo Bittencourt, na trevosa ação de inútil 
ceifador do Espiritismo, está também demolindo os alicerces 
de sua própria crença, negando a própria 'palavra de Deus', 
a Bíblia, o 'livro sagrado' do Clero.  

(...)  

Na Primeira Epístola de Pedro, Capítulo um, versículo onze, 
está inserida a comprovação de que os profetas serviram de 
intérpretes da Espiritualidade Superior: 'O Espírito Jesus 
estava com os profetas', como também a afirmação do Livro 
dos Atos dos Apóstolos, capítulo sete, versículo cinqüenta e 
três: 'Os profetas receberam a lei por ministério dos anjos', 
ou seja, através de mensageiros espirituais'.  

Os profetas eram, portanto, médiuns, dotados, principal-
mente, da mediunidade da Psicofonia ou Incorporação.  

(...)  
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Quanto ao fato de espíritos inferiores, ainda não esclareci-
dos, poderem-se comunicar, é preciso esclarecer que nem 
sempre mediunismo é Doutrina Espírita. Os profitentes da 
'Terceira Revelação Divina' seguem, com muita vigilância e 
atenção, o ensinamento de João: 'Amados, não deis crédito 
a qualquer espírito: antes, provai os espíritos se procedem 
de Deus' (1.a Epístola 4:1)  

Um único texto  do Novo Testamento põe por terra a afir-
mação do clérigo de que não há comunicação de Espíritos. 
O ensinamento de João é bem claro: existem seres esclare-
cidos ('provêm de Deus') e Seres Inferiores ('não dêem 
crédito')  

(...)  

Na realidade, o prelado, afirmando a heresia de que os 
desencarnados parecem acompanhar os vivos, está forne-
cendo um atestado de repúdio às letras bíblicas. Afinal, que 
estavam fazendo, em alto monte, os espíritos desencarna-
dos, Elias e Moisés, materializados, acompanhando os 
'vivos' que lá estavam, representados por Jesus, Pedro, 
Tiago e João?  

(...)  

A propósito, tenho ainda outras abordagens bíblicas, a se-
rem digeridas por todos aqueles que negam a presença dos 
desencarnados, acompanhando os 'vivos':  

 

1 - Após a transfiguração de Jesus e já aparecendo, mate-
rializados, dois grandes vultos do Antigo Testamento, 
Moisés e Elias, deveriam estar os apóstolos Pedro, Tiago e 
João bem acordados, e, sem dúvidas, tensos, devido a 
grande quantidade de adrenalina circulante em seus corpos.  

Contudo, para tristeza dos que negam o fenômeno mediúni-
co e para gáudio dos espíritas, o evangelista Lucas diz que 
'Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono' 
(Lucas 9:32). Por que estavam adormecidos?  

2 - No primeiro livro de Reis, há também uma descrição bem 
expressiva, em relação ao tema. O profeta Elias achava-se 
em fuga, porquanto estava jurado de morte pelo assassínio 
dos profetas de Baal. Depois de uma longa caminhada pelo 
deserto, assentou-se debaixo de um arbusto. 'Deitou-se, e 
DORMIU debaixo do zimbro' (1.a Reis 19:5). Um mensagei-
ro espiritual, materializado, toca-o e lhe diz: 'Levanta-te e 
coma'. A sua frente, se encontravam, materializados, um 
pão cozido sobre pedras e uma botija de água. Após ter 
comido e bebido, voltou a dormir.  

Após algum tempo, ressurge novamente, materializado, o 
ser espiritual, tocando outra vez em Elias, mandando-lhe 
comer e beber. A seguir, ordenou-lhe a partida (I Reis 19:6-
8)  

Por que dou tanta importância ao fato de Elias estar ador-
mecido, antes da chegada do espírito materializado?  

3 - No livro dos Atos dos Apóstolos, encontra-se a infor-
mação de que Pedro se achava aprisionado à mando de 
Herodes, DORMINDO na prisão, entre dois soldados, acor-
rentado com duas candeias. Eis, porém, que surge uma 
entidade espiritual, materializada,  e a cela apresenta-se 
totalmente iluminada. O ser extrafísico, tocando o lado de 
Pedro; o desperta e lhe diz: 'Levanta-te depressa. Cinge-te, 
a calça as tuas sandálias. Põe a tua capa, e segue-me' 
(Atos 12:5-8).  

A seguir o Evangelista Lucas cita duas referências a Pedro 
que, 'para os que não tem ouvidos para ouvir', parecem ser 
enigmáticas:  

'Pedro não sabia o que era real, o que se fazia por meio do 
anjo ou mensageiro espiritual; parecia-lhe uma visão' (Atos 
12:9). 'Então, Pedro, caindo em si...' (Atos 12:11)  

Por que grifei Pedro dormindo no cárcere?  

Qual a explicação para as impressões vivenciadas pelo 
apóstolo já fora da cela?  

4 - O fato a seguir ocorreu com Paulo e Silas, açoitados e 
presos. Os valorosos discípulos de Jesus se encontravam 
no  cárcere, com os pés presos a um tronco.  

'Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam 
louvores a Deus... de repente sobreveio tamanho terremoto, 
que sacudiu os alicerces da prisão; abriram-se todas as 
portas, soltaram-se as cadeias de todos' (Atos 16:23-26)  

No outro versículo, está uma afirmação assaz claríssima 
para o entendimento espírita: 'O Carcereiro despertou do 
SONO" (Atos 16:27).  

Por que mais uma vez foi ressaltado o fato de alguém estar 
dormindo?     Por que os textos ressaltam alguém estar 
adormecido, num momento tão importante como o da mate-
rialização de Espíritos?  

Sem dúvida, a palavra autorizada do Consolador surge à 
nossa frente. O Mestre não nos deixou órfãos, já que a Re-
velação Espírita, com o beneplácito da ciência, vem escla-
recer a todos a respeito da Ectoplasmia e responder as 
questões por mim formuladas.      O Espiritismo ensina que 
tanto no fenômeno da Materialização, como no de Efeitos 
Físicos, há o aproveitamento de uma substância, eliminada 
por um médium, adormecido, denominada ectoplasma. Na 
materialização, o ser desencarnado se apresenta visível e 
tangível, devido a impregnação de sua vestimenta espiritual 
pelo ectoplasma, cedido por um sensitivo, acrescido dos que 
se formam dos participantes da reunião ou, até mesmo, da 
natureza.  

A produção de efeitos físicos é realizada, graças a uma 
condensação de ectoplasma, dando ensejo à produção de 
pancadas, ruídos, voz direta e sematologia.  

Tanto nos fenômenos de efeitos físicos, quanto na Materiali-
zação, há necessidade da presença de um médium que 
tenha a faculdade de liberar substância essencial à reali-
zação do fenômeno da ectoplasmia.  

O sensitivo recolhe-se a uma cabine escura onde se deita e, 
profundamente adormecido, exterioriza-se o ectoplasma por 
diversos orifícios do seu corpo, principalmente da boca e 
das narinas.  

(...)  

No 'Monte da Transfiguração', os apóstolos Pedro, Tiago e 
João serviram-se de médiuns, cedendo ectoplasma para a 
materialização de Moisés e Elias. Daí o fato de estarem 
'premidos de sono'.  

O fato acontecido com Pedro foi semelhante ao acontecido 
com Elias. Estava dormindo, em transe profundo, cedendo 
ectoplasma, proporcionando a aparição tangível de um 
Arauto Espiritual que, inclusive, toca em Pedro, acordando-
o.  

Ao sair da prisão, o discípulo acompanhava o Espírito, pen-
sando ter uma visão, isto é, acreditando-se fora do corpo 
físico, em desdobramento ou projeção da consciência. Esta-
va realmente confuso, o que vem confirmar que estava 
acordando de um transe profundo. Essa hipótese é real, 
porquanto o apóstolo já sozinho, 'caiu em si', isto é, estava 
compreendendo o que se passava, achando-se inteiramente 
lúcido' (Atos 12:11).  
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Em relação a Paulo e Silas, curiosamente, era o carcereiro, 
o médium de ectoplasma. Daí o texto ser bem claro: 'O car-
cereiro despertou do sono'. Para os que já têm 'OLHOS DE 
VER' e 'OUVIDOS DE OUVIR'  é perfeitamente entendida a 
mensagem, um tanto enigmática da Bíblia, em que nos 
fenômenos de materialização e de efeitos físicos descreve-
se sempre alguém adormecido.  

(...)  

O prelado cita os 'aparentes' fenômenos do 'copo falante', da 
psicografia e das casas mal-assombradas.  

A sematologia resume-se na movimentação de objetos me-
diante a ação dos espíritos sobre a matéria inerte.  

Talvez o padre desconheça que, na Bíblia, existe uma re-
ferência à prática da mediunidade do copo. É encontrada, no 
Livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 5: o undécimo filho 
de Jacó e o mais velho de Raquel, José, personagem ilustre 
do Antigo Testamento, utilizou 'o copo, em que bebia, para 
fazer adivinhações'.  

Na Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille (SPLEB), tive a 
oportunidade de presenciar várias reuniões de Sematologia. 
Alguns parapsicólogos relatam que o fenômeno é causado 
pela ação do 'inconsciente dos sensitivos'. Pois bem, os 
médiuns que estavam em ação, movendo o copo, eram 
todos cegos, botando por terra as razões materialistas para 
o processo da Sematologia.  Quanto a psicografia, há rela-
tos e comprovações científicas abundantes dos trabalhos 
desempenhados por Francisco Cândido Xavier, Divaldo 
Pereira Franco, Mirabelli e muitos outros. Inclusive, mensa-
gens celeremente escritas, no papel, em idioma estrangeiro 
não conhecido pelo médium. Algumas comunicações apre-
sentando-se com as palavras dispostas de trás pra frente, 
podendo somente ser lidas ao espelho. Outras, sendo en-
cerradas com a mesma assinatura que o 'morto' tinha em 
vida.    Em relação ao fenômeno de 'Poltergeist', existem, 
amiúde, pesquisas científicas atestando a presença de 
espíritos do além agindo no ambiente, utilizando a energia 
ectoplasmática de um médium."  

 

Capítulo VIII do mesmo livro:  

"Agora, o sacerdote utiliza-se  das armas das chamadas 
'Escrituras Sagradas' e da munição das leis mosaicas, para 
combater a Doutrina dos Espíritos, relatando o seguinte:  

'Para quem é cristão, o texto bíblico tem valor de guia fun-
damental. Ora, a Bíblia condena eloqüentemente a evo-
cação dos mortos:  

'Lv 19, 31: 'Não vos voltareis para os necromantess nem 
consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam'  

'Lv 20, 6: 'Aquele que recorrer aos necromantes e aos adi-
vinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse 
homem e o exterminarei do meio do seu povo'.  

'Lv 20,27: 'O homem ou a mulher que, entre vós, for necro-
mante ou adivinho, será morto, será apedrejado, e o seu 
sangue cairá sobre ele ou ela'  

'Dt 18,10-14: 'Que em teu meio não se encontre alguém que 
queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, 
oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encanta-
mentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que 
evoque os mortos; pois quem pratica essas coisas e ab-
ominável a Javé... Eis que as nações que vais conquistar, 
ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não te é per-
mitido por Javé teu Deus' Ver ainda 2Rs 17, 17; Is 8,19s'  

Antes de abordar o assunto da suposta condenação da 
mediunidade, fico surpreso que de toda a Bíblia, contendo, 
em especial, os dignificantes ensinamentos do Novo Testa-

mento, o sacerdote se socorra de alguns textos de Moisés, 
esquecendo-se ou ignorando os demais do Antigo Testa-
mento.  

Trago, então, algumas considerações, com exemplos, para 
meditação e esclarecimento de todos os irmãos, retirados do 
livro 'Razão e Dogma', de minha autoria:  

'...6) As pernas de diversos crimes:  

'Deus dita leis absurdas a Moisés que, na época em que 
vivemos, contradizem o caráter divino da Bíblia.  

'O livro de Levítico corresponde a um tempo de grande atra-
so, onde as pessoas viviam em tribos hostis e sanguinárias.  

'Estranhas leis eram sancionadas, tão humanas e tolas 
quanto o modo de  pensar da Humanidade de então. É  
incrível que ainda se pense numa ordenança divina, quando 
é  fácil constatarmos a presença da frágil ignorância huma-
na.  

'A pena capital é  outorgada aos homossexuais, aos adúlte-
ros, aos idolatras e aos feiticeiros. É surpreendente a 
menção da expulsão do seio do povo daqueles que pratica-
ram um relacionamento sexual durante a época da men-
struação (Levítico 20:18)  

'Se a filha de um sacerdote se desonra, profana o seu pai, 
com fogo será queimada' (Levitico 21:9)  

'Os deficientes físicos, descendentes dos sacerdotes, são 
proibidos de penetrar no altar, ou mesmo de 'oferecer o pão 
do seu Deus'. Um intenso e desumano preconceito é  obser-
vado na leitura atenta dos textos de Levitico 21:16-24;  

 

'7) 'Deus'  faz exigências quanto a oferenda:  

'É incrível que alguns religiosos exaltem tanto todos os tex-
tos bíblicos, quando utilizando a lógica e a razão, verifica-
mos um sem-número de absurdos. 'O 'Deus', ao qual se 
refere o livro de Levitico 22:17-18, marcadamente bem hu-
mano e impertinente, ordena que a oferta, a ser oferecida no 
altar, seja de animais sem defeitos. Mais exigente, ainda, 
quando determina que não  devem ser ofertados animais 
que tiverem os testículos machucados, ou moídos, ou arran-
cados, ou cortados (Levitico 22:24). Finalizando o la-
mentável capitulo, 'Deus' se identifica como o 'SENHOR' e 
diz: 'Não profanareis o meu santo nome, mas serei santifi-
cado no meio dos filhos de Israel: Eu sou o SENHOR que 
vos santifico'. '...que vos tirei da Terra do Egito, para ser o 
vosso Deus: Eu sou o SENHOR' (Levitico 22:32-33)  

Tudo isto não é  muito triste, caro leitor?  

 

'8) A recompensa dada por 'Deus' aos seus obedientes 
seguidores:  

No mesmo livro em tela, o 'SENHOR' afirma que, para todos 
que guardarem e cumprirem os mandamentos, dará chuvas 
ao seu tempo; a terra dará  sua messe, e a árvore do campo 
o seu fruto (Levítico 26-3-4). 'Mais adiante, 'Deus' diz o se-
guinte: 'Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada 
diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem, e cem den-
tre vós perseguirão a dez mil...' (Levítico 26:7-8)  

'Não é  a toa que esse mesmo 'Deus' se denomine o 
'SENHOR DOS EXERCITOS'. É  incrível, fantástico e extra-
ordinário que o próprio 'Deus' desrespeite o seu mandamen-
to - 'NAO MATARÁS' (Êxodo 20:13);  

 

'9) Os castigos da desobediência:  
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 ' Deus'  ameaça a todos que rejeitarem os mandamentos e 
estatutos com as seguintes penas:  

'a) Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que 
fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida...' 
(Levitico 26:16).  

'b) 'Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de 
vossos inimigos...' (Levitico 26:17);  

'c) Trarei sobre vós a espada vingadora de minha aliança... 
enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na 
mão do inimigo' (Levitico 26:25).  

'd) 'Com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 
sete vezes mais  por causa dos vossos pecados' (Levitico 
26:28).  

'e) Destruirei os vossos altos...'  (Levitico 26:30).  

'f) Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os 
vossos santuários...' (Levitico 26:31)  

g) 'Assolarei a terra...' (Levitico 26:32).  

 

'Um 'Deus'  vingativo e mau, totalmente em desacordo com 
a primeira epístola de João, que nos consola, afirmando-
nos: 'DEUS É AMOR' (I João 4-8)  

(Retirado do capitulo XII do livro 'Razão e Dogma', Editora 'O 
Clarim', do mesmo autor/Américo D. Nunes Filho)  

Quanto ao tema em tela, o padre comete um erro de inter-
pretação. Nem a Bíblia, e muito menos Moisés, 'condena 
eloqüentemente a evocação dos mortos'. Os textos são 
perfeitamente elucidativos, a respeito da mediunidade prati-
cada por seres humanos bem inferiores, em intercâmbio 
com espíritos atrasados, principalmente para fins divi-
natórios, porquanto necromancia é  a invocação dos mortos 
para adivinhações.  

Não se deve esquecer, por exemplo, dos idólatras que, nos 
cultos aos deuses de Baal, praticavam a magia negra, utili-
zando-se de sacrifícios humanos.  

A pratica da mediunidade foi proibida, pelo legislador hebreu 
Moisés, de ser exercida pelos politeístas, exatamente os que 
adoravam espíritos inferiores que se apresentavam ou eram 
identificados como deuses.  

O intercâmbio mediúnico, praticado pelos sinceros adeptos 
do monoteísmo, não era condenado. Algumas passagens 
nas escrituras, claramente, confirmam o fenômeno da medi-
unidade:  

'...Manasses, após seu cativeiro em Babilônia, voltou-se, 
arrependido, para Deus, abandonando a seita idólatra de 
Baal, após o que ele, angustiado, suplicou deveras ao Se-
nhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus 
pais' (2. Cr 33:12).  

Consequentemente ouviu '... as palavras dos videntes que 
lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel...'  (2. Cr. 
33:18).  

 

A exclamação de Moisés ('Oxalá todo o povo do Senhor 
fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espirito')  Livro 
de Números, Cap. 11, vers. 29, ressalta que as evocações 
dos mortos não eram proibidas para os que seguiam verda-
deiramente os passos do legislador hebreu. É  necessário 
esclarecer que, para o povo hebreu, os fenômenos mediúni-
cos eram permitidos e louvados, já que os seus medianeiros 
não obtinham vantagem financeira, nem eram associados a 
magia negra e a necromancia.  

Mesmo que a condenação mosaica fosse para todos, sabe-
se que o Mestre Jesus não ratificou tudo quanto disse 
Moisés, provando que nem tudo o que veio do legislador  
judeu é  divino (ver Mateus 5:38-48; João 8:1-11).  

'Aliás, se há no Velho Testamento uma proibição que foi 
claramente contestada pelo Mestre, essa proibição é, nada 
mais, nada menos, a que impede o intercâmbio com o plano 
invisível. Jesus, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, 
levou-os a um alto monte e se transfigurou diante deles (Mt 
17:2). Ali apareceram gloriosamente materializados, Moisés 
e Elias, que conversaram com o Cristo a respeito de sua 
futura crucificação. Diga-se de passagem que os apóstolos, 
presentes a reunião, cooperaram ativamente para a pro-
dução do fenômeno, uma vez que estavam tomados de 
sono' (Lc. 9:32). Ora, só sentiria sono em tais circunstâncias 
quem estivesse cedendo ectoplasma, porquanto não se 
compreende que alguém possa ficar sonolento diante de 
fatos tão espantosos, como os que se deram no 'monte da 
transfiguração'.  

Apesar da presença de Jesus, que por si só dispensaria 
todo e qualquer concurso alheio para a manifestação do 
Plano Superior, os apóstolos forneciam ectoplasma, o que 
explica não estarem em plena posse de sua consciência 
vigil.  

'É IMPORTANTÍSSIMO RESSALTAR QUE O PROPRIO 
MOISÉS, 'MORTO'  há  tanto tempo e AGORA MATERIALI-
ZADO no monte, FOI JUSTAMENTE QUEM PROIBIU O 
CONTATO COM OS 'MORTOS'...  

'A proibição de Moisés é  inteiramente ratificada pela Doutri-
na Espirita, que igualmente condena a evocação de espíritos 
atrasados, com o fim de sortilégios e adivinhações.  

'O que se vê, em tudo isto, o que aí se proíbe, não é  propri-
amente o contato com os espíritos, e sim, a utilização desse 
contato para fins divinatórios. Não era, porém, esse o único 
motivo para que Moisés proibisse o intercâmbio com o in-
visível. É necessário atentar para a missão histórica do povo 
judeu. Ele tinha que transmitir a Humanidade e de maneira 
insofismável a noção monoteísta. A crença num único Deus 
era outrora propriedade de iniciados e só a conheciam os 
que pertenciam a escolas secretas. Os judeus tinham que 
vulgariza-la; era necessário, portanto, que sua atenção não 
se desviasse do Deus Supremo, o que fatalmente acontece-
ria  caso o contato com os espíritos lhe fosse franqueado. 
Convém não esquecer que foi graças ao monoteísmo, que 
de Israel, 'encruzilhada do mundo', ponto de encontro entre 
várias culturas, surgiu o Cristianismo'. (Trechos retirados do 
Capítulo 'A Suposta Proibição Mosaica do Exercício Medi-
unico', do livro 'Razão e Dogma', Editora 'O Clarim').  

A seguir, o escritor clerical afirma: 'A proibição se deve não 
a suposição de que os mortos sejam incomodados pelos 
vivos, mas ao fato de que não há receita que garanta a 
comunicação entre vivos e mortos. A necromancia é supers-
tição. A oração que os cristãos dirigem aos santos, não se 
baseia em formulas ou receitas mágicas, mas unicamente 
na convicção de que Deus quer conservar a comunhão entre 
os membros do Corpo Místico de Cristo; por isto Ele faz que 
os justos no céu tomem conhecimento das preces despre-
tensiosas que lhes dirigimos na Terra e, em conseqüência, 
intercedam por nós' . 

Nada se pode aprender de importante para refutação, nessa 
maçante ou arrasadora declaração.  

"Depois, o religioso dá o seu ultimo grito de guerra, já sem 
munição: 'Quanto ao caso de Saul, que evocou Samuel 
mediante a pitonisa de Endor e foi atendido (Cf. 1 Sm 28, 5-
15), não é paradigma, pois diz a própria Bíblia que Saul foi 
condenado por causa disso (cf. 1 Cr 10:3). Deus permitiu 
que Saul recebesse de Samuel, naquele momento, a ad-
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vertência de que estava no fim sua vida terrestre e no dia 
seguinte ia morrer; foi por causa da importância solene da-
quela hora que Deus permitiu a resposta de Samuel; ela não 
foi provocada pela arte da adivinha;  esta apenas forneceu a 
ocasião ou as circunstâncias da manifestação de Samuel.'  

De início, parabenizo o sacerdote por não se referir ao 
'diabo', como sendo Samuel, teoria de muitos exegetas 
protestantes, tentando negar o aparecimento de um espirito, 
ao qual, pela sua crença, deveria estar dormindo, aguardan-
do a absurda e anticientifica 'ressurreição dos corpos'.  

 Quanto a passagem, em que o rei Saul procura a pitonisa 
de Endor, é preciso que se faça algumas reflexões:  

 

1 - O monarca, preocupado que estava com os filisteus, 
solicitou uma comunicação do Espirito Samuel; portanto, 
para fins divinatórios, desejava o intercâmbio mediúnico;  

2 - Não recebeu o que ansiava, através dos profetas ou 
médiuns de Israel, nem pela mediunidade de efeitos físicos 
('Urim'), nem pelo desdobramento do corpo espiritual 
('sonhos'), (I Samuel 28:6);  

3 - Foi ao encontro de uma pitonisa, disfarçado, porquanto o 
rei tinha desterrado todos os que praticavam a mediunidade 
de forma inferior para adivinhações e magia negra (I Samuel 
28:3);  

4 - Através das faculdades paranormais da inferior medianei-
ra, o Espirito Samuel diz a Saul que ele e seus filhos, no dia 
seguinte, seriam mortos, na peleja contra os filisteus (I Sa-
muel 28:19)  

5 - O motivo da condenação de Saul está bem claro  nos 
versículos 18 e 19. Disse Samuel: 'Como não deste ouvidos 
a voz do Senhor, e não executaste o que ele no furor de sua 
ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto 
(não receber a mensagem mediúnica dos médiuns he-
breus)... e amanhã  tu e teus filhos estarão comigo...'  

Para os leitores desatentos ou que desconheçam estes 
versículos, o padre parece passar o ensinamento falso,  o de 
Saul ter sido punido por Deus pelo motivo de ter consultado 
um 'morto'.  

 

Veja o que escreveu sobre isso a Revista Espírita Allan 
Kardec: 

As condenações bíblicas e o Espiritismo  

Os nossos irmãos que se apegam ao texto bíblico, como a 
única norma para a vida e a morte sempre trazem engatilha-
da uma sentença condenatória para o Espírita, com a agra-
vante de ser inapelável e eterna.  

Citam, inclusive, passagens da Bíblia que, segundo eles, 
condenam o Espiritismo.  

Em duas diferentes ocasiões tive a oportunidade de refutar 
estas investidas contra a Doutrina Espírita.  

CASO 1:  

Confesso que sou um ignorante, sem as luzes das letras, 
mas não gosto de   ser levado pelo cabresto, para aceitar 
isto ou aquilo.  

Certo dia estive presente a um diálogo travado entre dois 
religiosos, indiscutivelmente profundos conhecedores da 
Bíblia, a qual designavam por Palavra de Deus. Eu ouvia e 
eles falavam. Dissertavam sobre o significado de várias 
passagens bíblicas, demorando-se sobre o pecado, as pe-
nas eternas, a salvação e sobre a criação artesanal do Un-

iverso, por um Deus que criara o homem “à Sua imagem e 
semelhança”. Dando por minha insignificante presença, 
interpelaram-me.  

- E você, já aceitou a Palavra de Deus? Já leu a Bíblia?  

- Já, eu sou Espírita.  

- E não se deu conta da condenação dos necromantes às 
penas eternas?  

- Meus irmãos eu não compreendi certas coisas que li na 
Bíblia. Em Êxodo, cap. XX, vv. 13, a Tábua dos Mandamen-
tos que Moisés acabava de trazer do Sinai, diz: “Não ma-
tarás” e, logo a seguir, no mesmo livro, no cap. XXVII está  
escrito: “Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um 
tomará a espada sobre o lado, passai e tomai a passar pelo 
arraial, de porta em porta, e mate a cada um a seu irmão, 
cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho”. Isso é jus-
to? Manda não matar e logo a seguir manda passar ao fio da 
espada,  irmãos, vizinhos e amigos?  

- Em l Reis, cap. XXII, vv. 19 a 23, encontramos o Senhor 
associando-se com espírito mentiroso para enganar o Acabe 
e, no vv. 23 está escrito que: “Eis que o Senhor pôs o espíri-
to mentiroso na boca de todos estes teus profetas e o Sen-
hor falou o que é mau contra ti.”  

- Também nas Sagradas Palavras, encontrei no cap. II do 
Evangelista João, a narrativa de um Cristo espancando os 
que se aglutinavam no pátio do templo, vendendo pombas, 
enquanto desconhecia os gordos sacerdotes que o dirigiam, 
mesmo havendo o Mestre exortado à prática infinita do 
perdão.  

- Tudo isso e muitas outras coisas contraditórias que encont-
rei na Bíblia, me fazem preferir o Espiritismo, que nos ensina 
a confiar num Pai verdadeiramente amoroso, que não con-
dena seus filhos ao fogo do Inferno e a nenhuma pena eter-
na e num Cristo manso, suave, amigo, que não espanca e 
não condena, mas que ensina e admoesta seus filhos à 
prática do bem. Por isso sou Espírita.  

- Isso é uma demonstração de desconhecimento da Palavra 
de Deus, que só é revelada aos que crêem. Creia, meu 
amigo e ela te será revelada.  

- Crer para depois Ter a revelação, é fé cega, irracional e 
imposta, eu prefiro receber a revelação, para então, depois 
de esclarecido, acreditar. Isso é fé racional, convicta, aceita, 
sem imposições, como ensina o Espiritismo.  

E encerrou-se ali o diálogo. 

 

CASO 2: 

De outra feita, um grupo de irmãos evangélicos deu-me a 
honra de sua presença em minha casa. Atendidos, pediram, 
educadamente para entrar.  

- Nós sabemos que o senhor é espírita e gostaríamos de 
falar-lhe sobre o plano do Senhor para salvá-lo.  

- Mas eu não estou perdido!  

- Meu amigo, se o senhor não mudar a sua convicção religi-
osa, aceitando Cristo como seu Salvador, certamente per-
derá a sua alma.  

- Onde você encontrou essa sentença? Questionei ao meu 
interlocutor.  

- Na Bíblia, em Deuteronômio, cap. XVIII, vv. 11 e 12, o 
Senhor condena e ordena o lançamento fora, dos necro-
mantes e feiticeiros, o que significa lançá-los nas chamas 
eternas do Inferno.  
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- Meus irmãos, respondi, se querem, realmente, obedecer 
ao mandamento bíblico, não basta a sentença de morte para 
os espíritas, é preciso que vocês passem a matar os necro-
mantes e feiticeiros, corno está em Levítico, cap.  XX, vv. 27, 
ou a cumprir o que ordena o Senhor em Êxodo cap. XXXV, 
vv. 2,  matando os que trabalham no sábado, ou, ainda, 
lançando os nossos irmãos leprosos para fora das cidades, 
como é ordenado em Números, cap. V, vv. 1 a 4. Meus 
irmãos eu creio que Deus, o manancial infinito de amor e 
sabedoria, não se prestaria a cometer tantas maldades.  

Um dos componentes do grupo, mulher inteligente e bem 
falante, observou que, não sendo eu agraciado com a reve-
lação, não poderia interpretar o verdadeiro significado da 
Palavra de Deus.  

- É verdade, respondi, eu não recebi nenhuma revelação, 
apenas li a Bíblia e, nela, também, no Novo Testamento eu 
encontrei em I Coríntios, cap. XlV, vv. 34 e 35, que a mulher 
deve permanecer calada e em seu lar, não lhe sendo permi-
tido falar em público; entretanto, vejo, até com certo agrado, 
que a irmã não obedeceu às sentenças bíblicas, preferindo 
ser livre para poder propagar a sua fé. Por isso, meus 
irmãos, eu prefiro ser livre para pensar e escolher racional-
mente a minha fé, como ensina, sem impor, a Doutrina 
Espírita.  

Os irmãos evangélicos se foram, certamente levando consi-
go a certeza de que eu não teria salvação.  

 

Leia capítulo do livro "Mediunidade ao seu Alcance", de 
Celso Martins, com uma retrospectiva histórica da com-
unicação com os mortos: 

 

Conforme I. Taylor em Primitive Culture, vol. I, pág. 387, 
citado por Carlos Imbassahy em O Que é a Morte, os selva-
gens, percebendo formas nas visões, já admitiam que a 
alma-fantasma era o que animava o corpo de seus mortos; a 
ausência deste é que fazia o corpo privar-se da vida.  

Em abono do que expusemos neste começo de capítulo, 
vamos encontrar este depoimento de Darcy Ribeiro no livro 
Kadiweu, discorrendo sobre os remanescentes no Brasil dos 
índios de língua guaicuru:  

Assim que sai o féretro, se o falecido era adulto, as casas da 
aldeia eram queimadas, bem assim todos os pertences do 
defunto que não tinham sido levados por ele, e quebrados 
os potes e tudo o mais que pudesse recordá-lo. Em seguida, 
todo o grupo mudava para outro sítio, a fim de afastar-se da 
alma que continuaria, embora invisível, rondando as im-
ediações da morada (...) Já comentamos neste trabalho - 
ainda depõe o antropólogo Darcy Ribeiro na obra citada - a 
lenda que relata as experiências sobrenaturais de um kadi-
weu que visitou os mortos, conviveu longamente com eles e 
voltou para contar qual a vida que se deve esperar depois 
da morte (...). Os mortos "vivem" no mesmo campo que os 
kadiweu, cavalgando, caçando, pescando (...).  

Émile Durkheim, na obra Les Formes Elementaires de la Vie 
Religieuse: Le Sisteme Totemique en Australie, cita Spencer 
e Gillen, segundo os quais também os componentes das 
tribos australianas admitem que as almas que animam o 
corpo dos recém-nascidos não são criações especiais, tam-
pouco originais, mas existem antes do nascimento. Quer 
dizer, segundo estas concepções, quando o indivíduo morre, 
sua alma abandona o corpo e volta ao mundo espiritual. Ao 
fim de determinado tempo, porém,  a alma torna a nascer. 
Então, estas idéias não são coisa do Espiritismo nem in-
venção de Kardec. São idéias encontradas em todos os 
tempos, nas mais diferentes partes do mundo. E como prova 
disto, vejamos ainda mais exemplos.  

César Lombroso, famoso criminologista italiano, no seu livro 
Hipnotismo e Espiritismo, relata que durante quarenta anos 
uma adivinha cafre (quer dizer, uma negra não-islamizada 
da costa oriental da África), de nome Paula, atuou como 
pitonisa muito procurada pela exatidão de suas informações. 
Então, a crença nos espíritos e a sua comunicação com os 
homens se encontra tanto nos selvagens do Brasil, da 
Austrália ou da África. Ocorrem as comunicações mediúni-
cas também entre os egípcios, entre os gregos, entre os 
romanos, como teremos oportunidade de mostrar em segui-
da.  

1) Quando o homem morria, a sua parte imortal partia para o 
mundo invisível, numa viagem inçada de perigos e de 
obstáculos, sendo necessário que se orientasse o morto 
para que ele pudesse vencer estas dificuldades. Eis por que 
havia o chamado Livro dos Mortos, cuja versão moderna 
apareceu em 1842 graças aos esforços do egiptólogo Ricar-
do Lepsius. Na verdade, esta obra havia sido descoberta 
num museu em Turin, entre papiros antigos, pelo famoso 
Jean-François Champollion.  

2) O poeta Homero, em seus poemas Ilíada e Odisséia, faz 
referências às comunicações dos mortos com os vivos. 
Neste último poema, por exemplo, aparece a narrativa de 
um espírito (Anticléia), reconhecendo seu filho Ulisses, que 
enfrentou viagem atribulada. Mais ainda: o espírito daquela 
que fora sua mãe demonstra estar bem informado sobre a 
vida de seus familiares que ainda estavam na face da Terra, 
falando de sua nora Penélope e do marido, o pai de Ulisses 
(Laertes), que envelheceu mais depressa esperando a volta 
do filho querido. Tocado pelas palavras afetuosas da mãe 
morta, Ulisses quer abraça-la. Mas o espírito se lhe escapa 
como uma sombra! Em seguida, outros dão comunicações, 
dentre eles, Agamennon, com as mesmas características da 
antiga vida no mundo terreno.  

3) Referindo-se aos ensinos ministrados pelos seguidores 
do filósofo e matemático grego Pitágoras, Edouard Schuré, 
em Os Grandes Iniciados, escreveu estas frases: Quando as 
almas voltam ao espaço, trazem, como hediondas manchas, 
todas as faltas da vida material estampadas no corpo etéreo. 
E, para apagá-las, cumpre que expiem e voltem à Terra. Só 
os puros e os fortes vão para o sol de Dionísio.  

4) Em sua Apologia, por sua vez, o pensador Platão, referin-
do-se a seu mestre, declara: Sócrates, desde a infância, 
ouvia uma voz tutelar (daimon ou demônio, gênio familiar) 
que se manifestava nos momentos difíceis; dizia ele: - Essa 
voz não intervém senão para me afastar do erro; ela nunca 
me leva a fazer o mal. Hoje, que me sobrevem todas estas 
coisas (refere-se à sua condenação a beber cicuta), que 
podem ser consideradas piores, por que se cala essa voz? É 
porque tudo isso que me sucede é um grande benefício. Nós 
nos iludimos quando pensamos que a morte seja um mal.  

5) Suetônio, na obra Vida dos Doze Césares (Caio Calígula, 
capítulo 59) declara que tanto no jardim onde fora enterrado 
aquele imperador, bem como em sua casa, manifestações 
espirituais como ruídos e aparições horrendas atemorizavam 
quem por ali transitasse.  

6) No livro II de Eneida, de Vigílio, encontramos Enéias, o 
herói desta famosa epopéia romana, regressando de viagem 
a Tróia e encontrando a cidade destroçada. Em meio aos 
escombros ouve gemidos e de repente, desesperado em 
busca da esposa, eis que a vê em espírito. E Creusa, a 
defunta, vítima da destruição da cidade, com ele conversa 
longamente.  

7) Plutarco, tanto em Cimon como na Vida dos Homens 
Ilustres, deixa claro que aqueles que têm vivido várias ex-
istências virtuosas estão em condições de se elevarem ao 
estado de espíritos puros e vêem-se visitados por outros que 
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os sustentam nas provações, porque eles são em geral 
perseguidos pelos homens.  

8) A. Dastre, em La Vie et La Mort, expõe isto: Cada ser, no 
Egito antigo, tinha o seu duplo. Ao nascer, o egípcio era 
representado por duas figuras. Durante a vigília as duas 
individualidades se confundem numa só; mas durante o 
sono, enquanto uma descansa e restaura os órgãos, a outra 
lança-se ao país dos sonhos. Não é, entretanto, uma sepa-
ração definitiva. Só o será pela morte, ou antes, a separação 
completa é que é a morte. Mais tarde, este duplo poderá 
reencarnar num outro corpo e ter, assim, uma nova ex-
istência.  

Bem, já que voltamos ao Egito, vejamos também alguns 
exemplos na Índia, onde aparecem dois poemas muito con-
hecidos:  Bhagavad Gita e Mahabarata. Vejamos alguns 
trechos destes textos famosos.  

No primeiro encontramos este ensino:  

O destino da alma depois da morte constituí o mistério dos 
renascimentos. Assim como as profundezas do céu se ab-
rem aos raios dos astros, assim também os recônditos da 
vida se esclarecem à luz dessa verdade. Quando o corpo 
entra em dissolução, se a pureza é o que predomina, a alma 
voa para as regiões desses seres puros que têm o conheci-
mento do Altíssimo. Mas se é dominada pela paixão, a alma 
vem de novo habitar entre aqueles que estão ainda presos 
às coisas da Terra.  

E no outro poema topamos com frases como as seguintes: 

Nada do que existe pode perecer porque tudo está contido 
em Deus. assim, não é sábio alvitre chorar os vivos ou os 
mortos, pois nunca cessaremos de subsistir além da vida 
presente. Muito antes de se despojarem de seu envoltório 
mortal, as almas que só praticaram o bem e estudaram a lei 
adquirem a faculdade de conversar com as que as precede-
ram na vida espiritual.  

É muito mais difundida do que se pode supor à primeira 
vista, a aceitação destas realidades em todos os povos do 
mundo. Inclusive por eminentes autoridades da Igreja 
Católica. Santo Tomás de Aquino, na Summa Teológica, já 
dizia que o espírito pode parecer aos vivos. Santo Agostin-
ho, em Da Cura Pro Mortuis, declarava: Por que não atribuir 
esses fatos aos espíritos dos finados, e deixar de acreditar 
que a Divina Providência faz de tudo um uso acertado para 
instruir os homens, consolá-los e induzi-los para o Bem ? O 
Cardeal de Bona, discorrendo sobre a distinção dos espíri-
tos, proclamava: É motivo de estranheza que se possam 
encontrar entre os homens de bom senso quem tenha ousa-
do negar, em absoluto, as aparições e as comunicações das 
almas com os vivos, ou atribuí-las a uma fantasia da imagi-
nação, ou às artes dos demônios.  

Vale recordar que a mesma Igreja Católica que canonizou 
Santo Antônio porque, como médium operava os chamados 
"milagres", levou Joanna d'Arc à fogueira porque a donzela 
de Donremy dizia ouvir e ver os espíritos!... 

 

3 | RESSURREIÇÃO E REENCARNAÇÃO 

Uma das principais objeções à doutrina da Reencarnação é, 
dizem, que ela não consta ensinada na Bíblia. Mas estão 
errados os que pensam assim. Pela língua e cultura helêni-
cas é que  muitos conteúdos da Bíblia e dos Evangelhos 
chegaram até nós, donde ser fundamental, para um resgate 
de muitas idéias e conceitos algo deturpados hoje em dia, o 
retorno aos manuscritos antigos, ainda que sejam apenas 
cópias dos originais, estes, quiçá, perdidos para sempre.  

No Brasil, o nome que superou todos os que empreenderam 
tal demanda ao grego, ao hebraico, etc., a nosso ver, foi o 
do Prof. Carlos Juliano Torres Pastorino, Docente do 
Colégio Pedro II e catedrático da Universidade Federal de 
Brasília; Iatinista, helenista e exímio poliglota; diplomado em 
Teologia e Filosofia pelo Colégio Internacional Santo Antônio 
Maria Zaccaria, em Roma, este insigne lingüista nasceu em 
04/11/1910 no Rio de Janeiro, desencarnando em Brasília 
em 13/06/1980. Deixou-nos raras obras-primas de exegese, 
como Sabedoria do Evangelho (1964-1971, oito volumes) e 
La Reincarnaciòn En El Antiguo Testamento (Revista SPI-
RITVS, 1964, versão castelhana do Prof. Angel Herrera), 
infelizmente sem reedições modernas.  

Quis Deus, porém, que estes recursos de elucidação não 
ficassem estanques, e, no nosso caso, esforçamo-nos no 
sentido de franqueá-los a todos, tão só com a preocupação 
de articulá-los ao esquema doutrinário do Espiritismo, já 
que, como se sabe, nem toda a obra de Pastorino atende ao 
programa kardequiano, o que se deve a suas incursões na 
Teosofia e no Esoterismo em geral.  

Não obstante, conta-nos o grande teólogo que são freqüen-
temente traduzidos por "ressuscitar" os verbos gregos egeirô 
(estar acordado, despertar) e anistêmi (tornar a ficar de pé, 
regressar), e que este último encerra um sentido geralmente 
negligenciado pelos tradutores: o de "reencarnar". Explica-
nos o afamado autor de Minutos de Sabedoria que as Escri-
turas não falam em "ressurreição dos mortos"  ou "da 
carne", mas em anástasis ek tón nekron, ou seja: "ressur-
reição dos mortos".  

De posse destes esclarecimentos oferecidos por uma auto-
ridade lingüística festejada como a do Prof. Pastorino, torna-
se relativamente fácil aos estudiosos das Escrituras identifi-
carem os sentidos negligenciados propositadamente pelos 
tradutores modernos, mais ainda se utilizarem a chave que 
faculta a compreensão definitiva de obscuridades antes 
insuperáveis: a Ciência Espírita,  

Assim, se a ressurreição é dos mortos e não dos corpos, 
podemos deduzir existirem pelo menos três sentidos para o 
"tornar a ficar de pé", o "regressar", pois quem ressuscita, 
quem ressurge é o Espírito: 1o - Para o plano espiritual, 
quando desencarna; 2o - Para o plano físico, quando reen-
carna;  e 3o - Pela vidência ou pelas materializações.  

Do primeiro sentido, o da ressurreição como desencarne, 
temos, na Codificação Espírita, uma instrução do Espírito da 
Verdade que preceitua com clareza: "... a morte é a ressur-
reição..." (O Evangelho Segundo o Espiritismo, VI:5); isto é, 
com a morte do corpo, o Espírito liberta-se para o plano 
espiritual, extrafísico. Tal o significado das palavras de Je-
sus: "... na ressurreição nem se casam nem se dão em ca-
samento, mas são como os anjos no céu" (Mt. 22:30); quer 
dizer, essa outra natureza não necessita de reprodução, 
pois não está submetida à morte. Como disse Paulo de 
Tarso: "...a carne e o sangue não podem herdar o reino de 
Deus" (1 Cor. 15:50).  

Já do segundo sentido, o da ressurreição como reencar-
nação, temos de Allan Kardec a seguinte afirmativa: "A 
Reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o 
nome de Ressurreição" (Ob. Cit., IV:4). Isto o mestre lionês 
identificou naquele episódio em que os discípulos dizem a 
Jesus que o povo pensa ser ele João Batista, Elias, Jere-
mias, ou algum dos profetas que "ressurgiu"  (cf. Lc 9:18-
19), trecho que o Prof. Pastorino, fazendo justiça a este 
sentido do verbo grego anistemi, traduziu por "... um dos  
profetas dos antigos reencarnou(cf. Sabedoria do Evangel-
ho, 4o volume, pg. 41). E realmente, à exceção de João 
Batista, morto havia pouco tempo, a lógica da reencarnação 
autorizava essa crença do povo, que, em parte, conhecia 
Jesus desde a infância (cf. Mt 13:55); logo não podia crer 
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que era ele um antigo profeta senão pelo Espírito, isto é, 
reencarnado.  

Caso se alegue confusão na mentalidade popular, o mesmo 
não se poderá dizer da crença na reencarnação entre os 
doutos, porquanto Flávio Josefo, historiador judeu (37-103 
d.C), foi perempto   ao definir a profissão de fé dos doutores 
da lei, os fariseus: "Eles - diz Josefo - julgam que as almas 
são imortais, que são julgadas em um outro mundo e re-
compensadas ou castigadas segundo foram neste, viciosas 
ou virtuosas; que umas são eternamente retidas prisioneiras 
nessa outra vida e que outras voltam a esta" (História dos 
Hebreus, Primeira Parte, Livro Décimo Oitavo, Capítulo 
dois).  

Outra prova da crença na reencarnação, com o nome de 
ressurreição, está na Epístola aos Hebreus (11:35-36), onde 
se lê, na versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas, 
1984: "Mulheres receberam os seus mortos pela ressur-
reição; [alguns foram torturados], porque não queriam acei-
tar o seu livramento por meio de algum resgate, a fim de que 
pudessem alcançar uma ressurreição melhor; sim, outros 
receberam a sua provação por mofas e por açoites, deveras, 
mais que isso, por laços e prisões"  (trecho entre colchetes, 
da versão revista e atualizada de Almeida, 1993)  

Vemos que mulheres, e não homens, receberam os seus 
mortos pela ressurreição, pois elas é que podem gerar, em 
seus ventres, os corpos destinados à reencarnação, ao 
ressurgimento dos desencarnados no plano físico. O autor 
chega mesmo a falar em livramento, provação e resgate, 
termos que pressupõem a lei de causa e efeito, a preex-
istência da alma e, por conseguinte, a reencarnação.  

Quanto ao terceiro sentido, o de se considerar espíritos 
desencarnados como seres que ressuscitaram, se deve à 
incompreensão dos fenômenos de natureza mediúnica; 
nestes, os espíritos se apresentam à percepção extra-
sensorial de alguns encarnados, pela vidência, ou, doutra 
forma, à visão ordinária de qualquer pessoa, através da 
materialização, ou ectoplasmia; nem todos, porém, com-
preendem que não quer isso significar que hajam tais espíri-
tos retornado à vida na matéria carnal. Tal é o caso das 
aparições de Jesus após a sua morte, e, sendo real a narra-
tiva de Mateus (27:52-53), isso também se aplicaria a muitas 
outras aparições, quando por ocasião da morte do Mestre.  

A Bíblia judaica, que é o nosso Velho Testamento, está 
cheia de referências a lei dos renascimentos. Os profetas 
Ezequiel e Jeremias, inspirados em sua mediunidade apura-
da, desenvolveram brilhantemente a temática da responsa-
bilidade pessoal, negando a dita popular que dizia que os 
pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos é que se 
estragavam (Jr. 31:29); com isso, pode-se constatar que os 
profetas repudiaram a doutrina deturpada do pecado origi-
nal, que não era "hereditário", mas relativo à individualidade 
de cada um.  

No dizer dos profetas: "..de todo homem que comer uvas 
verdes os dentes se estragarão" (Jr. 31:30); "...o filho não 
levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho; a 
justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perver-
so ficará sobre este" (Ez. 18:20). Só a reencarnação dá 
sentido a tais postulados! Por isso Allan Kardec identificou a 
crença vulgar no chamado pecado original como uma 
espécie de intuição da existência das múltiplas experiências 
terrestres (A Gênese, XI:46)  

Podemos, desse modo, melhor entender o que ensinam os 
próprios Dez Mandamentos: "eu, o Senhor teu Deus, sou 
Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, na 
terceira e quarta geração" in tertiam et quartam generatio-
nem (Vulgata Latina, 1838). Como vemos, não está escrito: 
"até a terceira e quarta geração" - o que confrontaria com o 
ensinamento dos profetas -, mas 'na terceira e quarta ge-

ração"  (Ex. 20:5); isto é, quando já houve tempo o suficiente 
de o Espírito portador da iniquidade em questão retornar, às 
vezes na própria descendência corporal, sendo, no caso, o 
bisneto a reencarnação do bisavô, e assim por diante. Por-
tanto, a lei de causa e efeito (a "visita"  de Deus) atinge a 
própria "alma que pecar" (Ez. 18:20), e não outrem. Tal o 
motivo por que, conforme o mandamento, a "visita"  de Deus 
não se dá na primeira e segunda geração, pois animadas 
por almas diferentes, cuja iniquidade não está em questão, e 
que, com freqüência, contemporâneas dos avós, não podem 
ser destes a reencarnação. Deus não confundiria justiça 
com vingança.  

Outro dado interessante é que assim como os gregos criam 
que dos Hades as almas dos mortos retornavam à vida, o 
que incluíam num processo de ordem geral, que chamavam 
palingenesia, ou palingênese (novo nascimento) os hebreus, 
igualmente, criam que do scheol os mortos retornavam ao 
mundo material , o que a tradução grega dos LXX (setenta) 
refere como anástasis (de anístêmi: tornar a ficar de pé, 
regressar), expressão traduzida por "ressurreição". Está 
escrito: "O Senhor é o que tira a vida e dá: faz descer ao 
scheol e faz tornar a subir dele" (1 Sm 2:6). Embora tentem 
sufocar a antiga crença reencarnacionista, traduzindo in-
úmeras vezes scheol por "sepultura", tal intento restará 
sempre malogrado aos estudiosos esclarecidos.  

Numa passagem, por exemplo, do profeta Isaías, é descrita 
a entrada do rei de Babilônia no scheol, onde outros reis 
mortos o reconhecem e dele passam a escarnecer (Is. 14:9-
16). Tais "mortos" (do hebraico refaim), julgando que a futu-
ra descendência babilônica reincidiria nas mesmas faltas de 
seus antepassados - os quais estavam ali, no scheol -, 
aconselham aos que estavam na Terra seu morticínio: "Por 
causa da maldade dos pais, promovei a matança dos filhos". 
O mais alarmante e revelador, contudo, é a certeza que os 
levou a esse tétrico aconselhamento: "Não se tornem eles a 
levantar para submeterem a terra e encherem de cidades a 
face da Terra" (Is. 14:21).  

Ou seja, ao suporem, ali no scheol, que os cruéis babilôni-
cos não estavam arrependidos do que haviam feito quando 
vivos, aqueles reis mortos avisam, pelo profeta Isaías,  que 
tais criminosos poderiam tornar a levantar-se, isto é, voltar 
em futuras gerações, repetindo suas faltas antigas. Tanto 
assim é que muitos tradutores, nas suas deturpadas versões 
bíblicas, suprimem o verbo auxiliar "tornem". O sentido da 
palingênese, expresso no verbo anistêmi(composto de ana: 
'para cima', ou 'de novo', ou 'para trás' e istêmi: 'estar de 
pé'), não fica então patenteado; o verdadeiro sentido - isto é, 
o de que os espíritos não tornem a subir, que os pais não 
tornem a levantar-se do scheol, pela reencarnação em futu-
ras gerações - resta completamente negligenciado.  

Pela editora Lachâtre, publicaremos em breve o nosso 
Reencarnação: Lei da Bíblia, Lei do Evangelho, Lei de 
Deus., no qual tratamos deste apaixonante tema, muito 
comentado, mas nem sempre bem elucidado, por falta de 
duas ferramentas imprescindíveis: sólidas razões dou-
trinárias e seguros elementos de pesquisa escriturística. Nós 
tivemos o privilégio de contar com ambas essas ferramen-
tas, pois baseamo-nos nas obras do mestre Allan Kardec, ou 
seja, respeitamos escrupulosamente a criteriium Ciência 
Espírita, ao mesmo tempo que dispusemos das fundamen-
tadas exegeses de Pastorino, um teólogo e poliglota como 
poucos.  

Acreditamos que todos devemos colaborar na grande obra 
da dinamização responsável da Doutrina Espírita, que será a 
grande integralizadora da cultura humana num futuro não 
muito distante, quando entrará em franca vigência um un-
iversalismo lúcido, aliás, bem distante destes ecletismos e 
sincretismos místicos que por aí andam fantasiados de un-
iversalidade.  
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Kardec - A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo 
o Espiritismo: Ressurreições 

A filha de Jairo  

37. - Tendo Jesus passado novamente, de barca, para a 
outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se 
lhe apinhou ao derredor. Então, um chefe de sinagoga, 
chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se 
dele, se lhe lançou aos pés, - a suplicar com grande 
instância, dizendo: Tenho urna filha que está no momento 
extremo; vem impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a 
vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão, 
que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pes-
soas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: Tua filha 
está morta; por que hás de dar ao Mestre o incômodo de ir 
mais longe? - Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da 
sinagoga: Não te aflijas, crê apenas. - E a ninguém permitiu 
que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão 
de Tiago. Chegando a casa do chefe da sinagoga, viu ele 
uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e 
soltavam grandes gritos. - Entrando, disse-lhes ele: Por que 
fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está 
morta, está apenas adormecida. - Zombavam dele. Tendo 
feito que toda a gente saísse, chamou o pai e mãe da meni-
na e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no 
lugar onde a menina se achava deitada. - Tomou-lhe a mão 
e disse: Talitha cumi, isto é: Minha filha, levanta-te, eu to 
ordeno. - No mesmo instante a menina se levantou e se pôs 
a andar, pois contava doze anos, e ficaram todos maravilha-
dos e espantados. (S. Marcos, cap. V, vv. 21 a 43.)  

 

Filho da viúva de Naim  

38. - No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade 
chamada Naim; acompanhavam-no seus discípulos e 
grande multidão de povo. - Quando estava perto da porta da 
cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que 
era filho único de sua mãe e essa mulher era viúva; estava 
com ela grande número de pessoas da cidade. - Tendo-a 
visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe 
disse: Não chores. - Depois, aproximando-se, tocou o es-
quife e os que o conduziam pararam. Então, disse ele: Man-
cebo, levanta-te, eu o ordeno. - Imediatamente, o moço se 
sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe.  

Todos os que estavam presentes ficaram tomados de es-
panto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta 
surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. - O rumor desse 
milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por 
todas as regiões circunvizinhas. (S. Lucas, cap. VII, vv. 11 a 
17.)  

39. - Contrário seria às leis da Natureza e, portanto, milagro-
so, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se 
achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorra a 
essa ordem de fatos, para ter-se a explicação das ressur-
reições que Jesus operou. Se, mesmo na atualidade, as 
aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais 
freqüentes não haviam de ser os acidentes daquela nature-
za, num país onde nenhuma precaução se tomava contra 
eles e onde o sepultamento era imediato(Nota de rodapé: 
"Uma prova desse costume se nos depara nos Atos dos 
Apóstolos, cap. V, vv. 5 e seguintes. 'Ananias, tendo ouvido 
aquelas palavras, caiu e rendeu o Espírito e todos os que 
ouviram falar disso foram presas de grande temor. - Logo, 
alguns rapazes lhe vieram buscar o corpo e, tendo-o levado, 
o enterraram. - Passadas umas três horas, sua mulher (Safi-
ra), que nada sabia do que se dera, entrou. - E Pedro lhe 
disse... etc. - No mesmo instante, ela lhe caiu aos pés e 
rendeu o Espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram 

morta e, levando-a, enterraram-na junto do marido.'"). É, 
pois, de todo ponto provável que, nos dois casos acima, 
apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus dec-
lara positivamente, com relação à filha de Jairo: Esta meni-
na, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. 
Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso 
há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade 
forte, haja reanimado os sentidos em torpor; que haja mes-
mo feito voltar ao corpo o Espírito, prestes a abandoná-lo, 
uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera defini-
tivamente. Para os homens daquela época, que considera-
vam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia 
ressurreição em casos tais; mas, o que na realidade havia 
era rara e não ressurreição, na acepção legítima do termo.  

40. - A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de 
nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, 
havia quatro dias no sepulcro; sabe-se, porém, que há letar-
gias que duram oito dias e até mais. Acrescentam que já 
cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação 
também nada prova, dado que em certos indivíduos há 
decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, 
havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se 
verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E 
quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã 
Maria quem o disse. Mas, como o sabia ela? Por haver já 
quatro dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha; nen-
huma certeza, entretanto, podia ter. (Cap. XlV, n.º 29.)(Nota 
de rodapé: O fato seguinte prova que a decomposição pre-
cede algumas vezes a morte. No Convento do Bom Pastor, 
fundado em Toulon, pelo padre Marin, capelão dos cárceres, 
e destinado às decaídas que se arrependem, encontrava-se 
uma rapariga que suportara os mais terríveis sofrimentos 
com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. 
Em meio de suas dores parecia sorrir para uma visão celes-
tial. Como Santa Teresa, pedia lhe fosse dado sofrer mais, 
embora suas carnes já se achassem em frangalhos, com a 
gangrena a lhe devastar todos os membros. Por sábia pre-
vidência, os médicos tinham recomendado que fizessem a 
inumação do corpo, logo após o trespasse. Coisa singular! 
Mal a doente exalou o último suspiro, cessou todo o trabalho 
de decomposição; desapareceram as exalações cadavero-
sas, de sorte que durante 36 horas pôde o corpo ficar expos-
to às preces e à veneração da comunidade.)  

 

Evangelho Misericordioso - Paulo Alves Godoy   

Ressurreições nos Evangelhos  

"Esta enfermidade não é de morte, mas é para a glória de 
Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela" 
(João, 11::4).  

O Evangelho, segundo Marcos (5:38-42), nos dá conta da 
ressurreição da filha de Jairo, príncipe da Sinagoga. Nesse 
ato, vemos Jesus afirmar solenemente: A menina não está 
morta, mas dorme.  

O Evangelho de João, por sua vez (11:11-43), descrevendo 
a Ressurreição de Lázaro, também afirma que o Mestre 
disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do 
sono.  

Os que procuram o miraculoso  em todas as coisas encaram 
as ressurreições de Lázaro, do filho da viúva de Naim e da 
filha de Jairo, como autênticos milagres, o que não sucede 
com os que tudo submetem à lógica e à razão, para quem 
nada existe de milagroso nos fenômenos produzidos por 
interferência de Jesus Cristo, fatos esses enquadrados e 
regidos por leis eternas e imutáveis.  

O Mestre deu ênfase à afirmação de que a filha de Jairo não 
estava morta, mas apenas dormia. No caso de Lázaro, além 
de afirmar que a sua enfermidade não era de morte, acres-
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centou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do 
sono.  

Tanto Lázaro, como a filha de Jairo e o filho da viúva de 
Naim foram vítimas de ataques catalépticos, que dão toda a 
aparência de morte, sem que haja a decomposição do cor-
po. Muitos casos similares têm ocorrido, pois não são pou-
cas as narrações de pessoas sepultadas vivas, ou que vol-
tam à vida física após terem sido consideradas e tidas como 
mortas, fisicamente.  

A morte de Lázaro, aparente para Jesus, era considerada 
real pelo povo. A comprovação da verdade reside no fato de 
Lázaro ter permanecido na sepultura durante quatro dias 
(João, 11:43), quando a voz imperativa de Jesus Cristo: 
"Lázaro, sai pra fora", se fez ouvir, estando seu corpo sem 
nenhum resquício de decomposição.  

As curas materiais, operadas por intermédio de Jesus, eram 
secundárias, no conjunto dos objetivos fundamentais  do seu 
Messiado. Curando cegos, paralíticos, leprosos, ou fazendo 
com que três espíritos semilibertos voltassem aos corpos 
carnais, tinha o Cristo o objetivo de demonstrar a autoridade 
com que fora investido pelo Pai, bem como o poder que o 
aureolava como Filho Ungido de Deus, tudo isso, em face de 
considerar que as criaturas humanas eram e são imediatis-
tas, pretendendo vantagens a curto prazo, o que constituía 
obstáculo à tarefa de Jesus em falar das coisas espirituais, 
que propiciam vantagens a longo prazo.  

Sem a prática das curas materiais, O Mestre não consegui-
ria reunir muita gente para ouvir os seus ensinamentos espi-
ritualizantes. Operando fatos considerados como extraor-
dinários ou supranormais, ele conseguia atrair imensas 
multidões, que, esperando benefícios de ordem material, 
tinham a oportunidade de receber o pão espiritual dos ensi-
namentos evangélicos.  

É lógico que, sabendo das ressurreições ocorridas, muitos 
pais e mães procuraram o Cristo, para que também fizesse 
voltar a vida física os seus entes queridos. Discorrendo 
sobre o Messiado de Jesus, os Evangelhos não falam de 
quaisquer outras ocorrências dessa natureza, o que prova, 
de forma decisiva, que, nos três casos em apreço, não havia 
ocorrido a morte real, pois, do contrário, ele teria ensejo de 
produzir outros fenômenos dessa espécie.  

A ressurreição de Lázaro era um imperativo do momento, 
objetivando dar maior destaque à missão santificante de 
Jesus Cristo, no seio do povo, e confirmar a sua autoridade 
de Messias. Por isso, ele exclamou: E esta enfermidade não 
é de morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o 
Filho de Deus seja glorificado por ela.  

Se Jesus não tivesse surgido quatro dias após o sepulta-
mento do corpo de Lázaro, é óbvio que teria ocorrido a 
morte real. Os discípulos, entretanto, julgaram que não pas-
sava de um sono comum; que carecia do concurso do Me-
stre a volta do Espírito de Lázaro ao corpo. O Cristo destruiu 
essa falsa idéia dos apóstolos, afirmando que Lázaro não 
estava apenas submetido a um  sono, pois somente o con-
curso de um Espírito elevado, da ordem de Jesus, poderia 
evitar a morte real, que ocorreria infalivelmente, se a orde-
nação "Lázaro sai pra fora!" não se fizesse ouvir, ordenação 
essa reforçada por uma autoridade ímpar e por uma moral 
incomparável.  

 

Leia mais sobre a ressurreição de Jesus: 

Kardec - A Gênese, os Milagres e as Predições segundo 
o Espiritismo.  

Aparição de Jesus, após sua morte  

56. - Mas, Maria (Madalena) se conservou fora, perto do 
sepulcro, a derramar lágrimas. E, estando a chorar, como se 
abaixasse para olhar dentro do sepulcro, - viu dois anjos 
vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o 
corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro do lado dos pés. - 
Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: 
É que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. 
Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, 
entretanto que fosse Jesus. - Este então lhe disse: Mulher, 
por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o 
jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-
me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. 
Logo ela se voltou e disse: Rabboni, isto é: Meu Senhor. - 
Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não 
subi para meu Pai; mas, vai ter com meus irmãos e dize-lhes 
de minha parte: Subo a meu Pai o vosso Pai, a meu Deus e 
vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos 
que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. (S. 
João, cap. XX, vv. 11 a 18.)  

57. - Naquele mesmo dia, indo dois deles para um burgo 
chamado Emaús, distante de Jerusalém sessenta estádios - 
falavam entre si de tudo o que se passara. - E aconteceu 
que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se 
lhes juntou e se pôs a caminhar com eles; - seus olhos, 
porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudessem 
reconhecer. - Ele disse: De que vínheis falando a caminhar e 
por que estais tão tristes? Um deles, chamado Cleofas, 
tomando a palavra disse: Serás em Jerusalém o único es-
trangeiro que não saiba do que aí se passou estes últimos 
dias? - Que foi? perguntou ele. Responderam-lhe: A respeito 
de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de 
Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo por que os 
príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entrega-
ram para ser condenado à morte e o crucificaram. - Ora, nós 
esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel, no entan-
to, já estamos no terceiro dia depois que tais coisas se de-
ram. - É certo que algumas mulheres das que estavam con-
osco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro 
antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos 
lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo - E alguns 
dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram 
todas as coisas conforme as mulheres haviam referido; mas, 
quanto a ele, não o encontraram.  

Disse-lhes então Jesus: Oh! insensatos, de coração tardo a 
crer em tudo a que os profetas hão dito! Não era preciso que 
o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim 
na sua glória? - E, a começar de Moisés, passando em 
seguida por todos os profetas, lhes explicava o que em 
todas as Escrituras fora dito dele. Ao aproximarem-se do 
burgo para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais 
longe. - Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: Fica 
conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou 
com os dois. - Estando com eles à mesa tomou do pão, 
abençoou-o e lhes deu. - Abriram-se-lhes ao mesmo tempo 
os olhos e ambos o reconheceram; ele, porém, lhes desapa-
receu das vistas. Então, disseram um ao outro: Não é ver-
dade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele 
pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras? - E, 
erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e 
viram que os onze apóstolos e os que continuavam com eles 
estavam reunidos - e diziam: O Senhor em verdade ressus-
citou e apareceu a Simão. - Então, também eles narraram o 
que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhe-
cido ao partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus 
se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja con-
vosco; sou eu, não vos assusteis. - Mas, na perturbação e 
no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar 
vendo um Espírito. E Jesus lhes disse: Por que vos turbais? 
Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos co-
rações? - Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e 
reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que 
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um Espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu 
tenho. - Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, 
como eles ainda não acreditavam, tão transportados de 
alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: Tendes aqui 
alguma coisa que se coma? - Eles lhe apresentaram um 
pedaço de peixe assado e um favo de mel. - Ele comeu 
diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: Eis 
que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era ne-
cessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de 
Moisés, nos profetas e nos Salmos. Ao mesmo tempo lhes 
abriu o espírito, a fim de que entendessem as Escrituras - e 
lhes disse: É assim que está escrito e assim era que se fazia 
necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mor-
tos ao terceiro dia; - e que se pregasse em seu nome a 
penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a 
começar por Jerusalém. - Ora, vós sois testemunhas dessas 
coisas. - Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi 
prometido; mas, por enquanto, permanecei na cidade, até 
que eu vos haja revestido da força do Alto. (S. Lucas, cap. 
XXIV, vv. 13 a 49.)  

58. - Ora, Tomé, um dos doze apóstolos, chamado Dídimo, 
não se achava com eles quando Jesus lá foi vindo. - Os 
outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, 
porém, lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos as marcas 
dos cravos que as atravessaram e não puser o dedo no 
buraco feito pelos cravos e minha mão no rasgão do seu 
lado, não acreditarei, absolutamente. Oito dias depois, es-
tando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, 
Jesus se apresentou, achado-se fechadas as portas, e, 
colocando-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convos-
co. Disse em seguida a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha 
minhas mãos; estende também a tua mão e mete-a no meu 
lado e não sejas incrédulo, mas fiel. - Tomé lhe respondeu: 
Meu Senhor e meu Deus! - Jesus lhe disse: Tu creste, 
Tomé, porque viste; ditosos os que creram sem ver. (S. 
João, cap. XX, vv. 24 a 29.)  

59. - Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à 
margem do mar de Tiberíades, mostrando-se desta forma: 
Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era 
de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros de 
seus discípulos estavam juntos. - Disse-lhes Simão Pedro: 
Vou pescar. Os outros disseram: Também nós vamos conti-
go. Foram-se e entraram numa barca; mas, naquela noite, 
nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem 
sem que seus discípulos conhecessem que era ele. - Disse-
lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? Responde-
ram-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede do lado direito 
da barca e achareis.  

Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão 
carregada estava de peixes. Então, o discípulo a quem Je-
sus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao 
ouvir que era o Senhor, vestiu-se (pois que estava nu) e se 
atirou ao mar. - Os outros discípulos vieram com a barca, e, 
como não estavam distantes da praia mais de duzentos 
côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. (S. João, cap. 
XXI; vv. 1 a 8.)  

60. - Depois disso, ele os conduziu para Betânia e, tendo 
lavado as mãos, os abençoou, - e, tendo-os abençoado, se 
separou deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, de-
pois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém, cheios 
de alegria. - Estavam constantemente no templo, louvando e 
bendizendo a Deus. Amém. (S. Lucas, cap. XXIV, vv. 50 a 
53.)  

61. - Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus, 
após sua morte, com circunstanciados pormenores que não 
permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se 
explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas proprie-
dades do perispírito e nada de anômalo apresentam em face 
dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e 

contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes 
faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias 
em que se deram as suas diversas aparições, nele reconhe-
ceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser 
fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desa-
parece; uns o vêem, outros não, sob aparências que não o 
tornam reconhecível nem sequer aos seus discípulos; mo-
stra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não 
poderia penetrar; sua própria linguagem carece da vivaci-
dade da de um ser corpóreo; fala em tom breve e sentenci-
oso, peculiar aos Espíritos que se manifestam daquela ma-
neira; todas as suas atitudes, numa palavra, denotam algu-
ma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa 
simultaneamente surpresa e medo; ao vê-lo, seus discípulos 
não lhe falam com a mesma liberdade de antes; sentem que 
já não é um homem.  

Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o 
que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o 
vissem. Se estivesse com o seu corpo carnal, todos o ve-
riam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária 
do fenômeno das aparições, seus discípulos não se aperce-
biam dessas particularidades, a que, provavelmente, não 
davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, 
haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. 
(Cap. XIV, nos 14 e 35 a 38.)  

62. - Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que 
Jesus produziu, por terem uma aparência sobrenatural, e os 
considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá expli-
cação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibili-
dade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela 
identidade que apresentam com análogos fatos produzidos 
por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares con-
dições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio 
público, eles nada provam, em princípio, com relação à 
natureza excepcional de Jesus. (Nota de rodapé: Os inúme-
ros fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões, 
dupla vista e outros, que se encontram relatados na Revue 
Spirite e lembrados nas observações acima, oferecem, até 
quanto aos pormenores, tão flagrante analogia com os que o 
Evangelho narra, que ressalta evidente a identidade dos 
efeitos e das causas. Não se compreende que o mesmo fato 
tivesse hoje uma causa natural e que essa causa fosse 
sobrenatural outrora; diabólica com uns e divina com outros. 
Se fora possível pô-los aqui em confronto uns com os out-
ros, a comparação mais fácil se tornaria; não o permitem, 
porém, o número deles e os desenvolvimentos que a narra-
tiva reclamaria). 

63. - O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeira-
mente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus 
ensinos produziram no mundo, mau grado exigüidade dos 
seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, 
nascido na mais humilde condição, no seio de um povo 
pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, 
artística ou literária, apenas durante três anos prega a sua 
doutrina; em todo esse curto espaço de tempo é desatendi-
do e perseguido pelos seus concidadãos; vê-se obrigado a 
fugir para não ser lapidado; é traído por um de seus apósto-
los, renegado por outro, abandonado por todos no momento 
cm que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem e 
isso não o punha ao abrigo da malevolência, que dos 
próprios serviços que ele prestava tirava motivos para o 
acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era 
infligido, morre ignorado do mundo, visto que a História 
daquela época nada diz a seu respeito (Nota de rodapé: 
Dele unicamente fala o historiador judeu Flávio Josefo, que, 
aliás, diz bem pouca coisa.)  

Nada escreveu; entretanto, ajudado por alguns homens tão 
obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o 
mundo; sua doutrina matou o paganismo onipotente e se 
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tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que 
causa o malogro das obras dos homens, razão por que 
dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o 
maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser 
divina a sua missão. Se, em vez de princípios sociais e 
regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do ho-
mem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns 
fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de 
nome.  

 

Desaparecimento do corpo de Jesus  

64. - O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte 
há sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no os 
quatro evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres 
que foram ao sepulcro no terceiro dia depois da crucificação 
e lá não o encontraram. Viram alguns, nesse desapareci-
mento, um fato milagroso, atribuindo-o outros a uma sub-
tração clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria 
tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico; não 
teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição 
tangível; numa palavra: uma espécie de agênere. Seu nas-
cimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida 
teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu 
corpo, voltado ao estado fluídico, pode desaparecer do se-
pulcro e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado 
depois de sua morte. É fora de dúvida que semelhante fato 
não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do 
que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos; mas, 
seria, pelo menos, inteiramente excepcional e em formal 
oposição ao caráter dos agêneres. (Cap. XIV, n.º 36.) Trata-
se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a 
confirmam ou contradizem.  

65. - A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o 
que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, 
desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se 
passa, pelo que respeita à sua mãe, como nas condições 
ordinárias da vida (nota de rodapé: Não falamos do mistério 
da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar aqui 
e que será examinado ulteriormente. Nota da Editora: Kar-
dec, em vida, não pôde cumprir esta promessa, visto que, no 
ano seguinte, ao dar publicação a esta obra, foi chamado à 
Pátria Espiritual.). Desde o seu nascimento até a sua morte, 
tudo, em seus atos, na sua linguagem e nas diversas cir-
cunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos 
da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem 
psíquica que nele se produzem e nada têm de anômalos, 
pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se 
dão, em graus diferentes, noutros indivíduos. Depois de sua 
morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão 
marcada a diferença entre os dois estados, que não podem 
ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades in-
erentes à matéria propriamente dita, propriedades que dife-
rem essencialmente das dos fluidos etéreos; naquela, a 
desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. 
Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe 
divide os tecidos; se os órgãos essenciais à vida são ataca-
dos, cessa-lhes o funcionamento e sobrevem a morte, isto é, 
a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, 
a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não 
se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instru-
mento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico 
como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasio-
nar qualquer lesão. Tal a razão por que não podem morrer 
os corpos dessa espécie e por que os seres fluídicos, desig-
nados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. Após 
o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem 
vida; foi sepultado como o são de ordinário os corpos e 
todos o puderam ver e tocar. Apôs a sua ressurreição, 
quando quis deixar a Terra, não morreu de novo; seu corpo 

se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer 
vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de nature-
za diversa da do que pereceu na cruz; donde forçoso é 
concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que 
carnal era o seu corpo. Por virtude das suas propriedades 
materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das 
dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou Espíri-
to. Quem sofre não é o corpo, é o Espírito recebendo o 
contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. 
Num corpo sem Espírito, absolutamente nula é a sensação. 
Pela mesma razão, o Espírito, sem corpo material, não pode 
experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da 
alteração da matéria, donde também forçoso é se conclua 
que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode 
duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza se-
melhante ao de toda gente.  

66. - Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas conside-
rações morais. Se as condições de Jesus, durante a sua 
vida, fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimen-
tado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que 
assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de 
sofrimentos que escolhera, como exemplo de resignação. 
Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a 
reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim 
das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos 
lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, 
até ao último brado, no momento de entregar o Espírito, não 
teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à 
sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, 
numa comédia indigna de um homem simplesmente hones-
to, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão 
superior. Numa palavra: ele teria abusado da boa-fé dos 
seus contemporâneos e da posteridade. Tais as con-
seqüências lógicas desse sistema, conseqüências inad-
missíveis, porque o rebaixariam moralmente, em vez de o 
elevarem.  

(Nota da editora: : Diante das comunicações e dos fenôme-
nos surgidos após a partida de Kardec, concluiu-se que não 
houve realmente vão simulacro, como igualmente não houve 
simulacro de Jesus, após a sua morte, ao pronunciar as 
palavras que foram registradas por Lucas (24:39): - "Sou eu 
mesmo, apalpai-me e vede, porque um Espírito não tem 
carne nem osso, como vedes que eu tenho.")  

Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um 
corpo fluídico, Q que é atestado pelos fenômenos materiais 
e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a ex-
istência.  

67. - Não é nova essa idéia sobre a natureza do corpo de 
Jesus. No quarto século, Apolinário, de Laodicéia, chefe da 
seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um 
corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera 
do céu ao seio da santa Virgem e que não nascera dela; 
que, assim, Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, 
senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados 
no concílio de Alexandria, em 360; no de Roma, em 374; e 
no de Constantinopla, em 381.  

Tinham a mesma crença os Docetas (do grego dokein, apa-
recer), seita numerosa dos Gnósticos, que subsistiu durante 
os três primeiros séculos. (Nota da Editora: Não somente 
foram anatematizados os apolinaristas, mas também os 
reencarnacionistas e os que se põem em comunicação com 
os mortos.)  

 

Leon Denis - Cristianismo e Espiritismo.  

As aparições de Cristo são conhecidas e tiveram numerosos 
testemunhos. Apresentam flagrantes analogias com as que 
em nossos dias são observadas em diversos graus, desde a 
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forma etérea, sem consistência, com que aparece à Maria 
Madalena e que não suportaria o mínimo contato, até a 
completa materialização, tal como a pôde verificar Tomé, 
que tocou com a própria mão as chagas do Cristo. Daí esse 
contraste nas palavras de Jesus: "Não me toques" - diz ele à 
Madalena - ao passo que convida Tomé a por o dedo nos 
sinais dos cravos: "Chega também a tua mão e mete-a no 
meu lado".  

Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Penetra 
numa casa a portas fechadas. Em Emaús conversa com 
dois dos discípulos que não o reconhecem, e desaparece 
repentinamente. Acha-se de pose desse corpo fluídico, 
etéreo, que há em todos nós, corpo sutil que é o invólucro 
inseparável de toda alma, e que um alto Espírito como o seu 
sabe dirigir, modificar, condensar, rarefazer à vontade. E  a 
tal ponto o condensa, que se torna visível e tangível aos 
assistentes.  

As aparições de Jesus depois da morte são mesmo a base, 
o ponto capital da doutrina cristã e foi por isso que São Pau-
lo disse: "Se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé". No 
Cristianismo não é uma esperança, é um fato natural, um 
fato apoiado no testemunho dos sentidos. Os apóstolos não 
acreditavam somente na ressurreição; estavam dela con-
vencidos.  

E é por essa razão que a sua prédica adquiria aquele tom 
veemente e penetrante, que incutia uma convicção robusta. 
Com o suplício  de Jesus o Cristianismo era ferido em pleno 
coração. Os discípulos, consternados, estavam prestes a se 
dispersarem.  

O Cristo, porém, lhes apareceu e a sua fé se tornou tão 
profunda que, para a confessar, arrostaram todos os 
suplícios. As aparições do Cristo depois da morte assegura-
ram a persistência da idéia cristã, oferecendo-lhe como base 
todo um conjunto de fatos.  
 

Verdade é que os homens lançaram a confusão sobre esses 
fenômenos, atribuindo-lhes um caráter miraculoso. O mila-
gre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, 
obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da su-
prema Potência exorbitar da sua própria natureza e variar 
em seus decretos.  

Jesus, conforme a Igreja, teria ressuscitado com o seu corpo 
carnal. Isso é contrário ao primitivo texto do Evangelho. 
Aparições repentinas, com mudanças de forma, que se 
produzem em lugares fechados, não podem ser senão mani-
festações espíritas, fluídicas e naturais. Jesus ressuscitou, 
como ressuscitaremos todos, quando nosso espírito aban-
donar a prisão de carne.  

Em Marcos e Mateus, e na descrição de Paulo (1.a 
Coríntios, XV), essas aparições são narradas do modo mais 
conciso. Segundo Paulo, o corpo do Cristo é incorruptível; 
não tem carne nem sangue. Essa opinião procede da mais 
antiga tradição. A materialidade só veio mais tarde, com 
Lucas. A narrativa se complica então é enfeitada com parti-
cularidades maravilhosas, no intuito evidente de impressio-
nar o leitor (Nota: Clemente de Alexandria refere uma tra-
dição que circulava ainda no seu tempo, segundo a qual 
João enterrara a mão no corpo de Jesus e o atravessara 
sem encontrar resistência. ("Jesus de Nazareth", por Albert 
Reville, 2.o vol., nota à pág. 470).  

 

Leia mais sobre a ressurreição da carne: 

Leon Denis - Cristianismo e Espiritismo  

Deveremos falar da ressurreição da carne, dogma segundo 
o qual os átomos do nosso corpo carnal, disseminados, 

dispersos por mil novos corpos, devem reunir-se um dia, 
reconstituir nosso invólucro e figurar no juízo final ?  

As leis da evolução material, a circulação incessante da 
vida, o jogo das moléculas que, em inúmeras correntes, 
passam de forma em forma, de organismo em organismo, 
tornam inadmissível essa teoria.  

O corpo humano constantemente se modifica; os elementos 
que o compõem renovam-se completamente em alguns 
anos. Nenhum dos átomos atuais da nossa carne se tornará 
a achar-se na ocasião da morte, por pouco que se prolongue 
nossa vida, e os que então constituírem o nosso invólucro, 
serão dispersos aos quatro ventos do infinito.  

A maior parte dos padres da Igreja o entendiam de outro 
modo. Conheciam eles a existência do perispírito, desse 
corpo fluídico, sutil, imponderável, que é o invólucro perma-
nente da alma, antes, durante e depois da vida terrestre; 
denominavam-no corpo espiritual. São Paulo, Origines e os 
sacerdotes de Alexandria afirmavam a sua existência. Na 
sua opinião, os corpos dos anjos e dos escolhidos, formados 
com esse elemento sutil, eram "incorruptíveis, delgados, 
tênues e soberanamente ágeis".  

Por isso, não atribuíam eles a ressurreição senão a esse 
corpo espiritual, o qual resume, em sua substância quintes-
senciada, todos os invólucros grosseiros, todos os revesti-
mentos perecíveis que a alma tomou, depois abandonou, 
em suas peregrinações através dos mundos.  

O perispírito, penetrando com a  sua energia todas as 
matérias passageiras da vida terrestre, é de fato o corpo 
essencial.  

A questão achava-se, por esse modo, simplificada.  Essa 
crença dos primeiros padres no corpo espiritual lançava, 
além disso, luz vivíssima sobre o problema das manifes-
tações ocultas.  

Tertuliano  diz ("De carne Christi", cap. VI):  

"Os anjos têm um corpo que lhes é próprio e que se pode 
transfigurar em carne humana; eles podem, por certo tempo, 
tornar-se perceptíveis aos homens e com eles comunicar 
visivelmente".  

  Torne-se extensivo aos espíritos dos mortos o poder que 
Tertuliano atribui aos anjos, e aí teremos explicado o 
fenômeno das materializações e das aparições!  

  Por outro lado, se consultarmos com atenção as Escrituras, 
notaremos que o sentido grosseiro atribuído à ressurreição, 
em nossos dias, pela Igreja, não se justifica absolutamente. 
Aí não encontraremos a expressão: ressurreição da carne, 
mas antes: ressuscitar dentre os mortos (a mortuis resur-
gere), e, num sentido mais geral: a ressurreição dos mortos 
(resurrectio mortuorum). É grande a diferença.  

 Segundo os textos, a ressurreição tomada no sentido espiri-
tual é o renascimento da vida de além-túmulo, a espirituali-
zação da forma humana para os que dela são dignos, e não 
a operação química que reconstituísse elementos materiais; 
é a purificação da alma e do seu perispírito, esboço fluídico 
que conforma o corpo material para o tempo de vida terre-
stre.  

  É o que o apóstolo se esforçava para fazer compreender: (I 
Epíst. aos Coríntios, XV, 4-50 (traduzido do texto grego); ver 
também XV, 52-56; Epíst. aos Filipenses, III, 21; depois São 
João, V, 28 e 29; São Inácio, Epístola aos Trallianos, IX, 1):  

"Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incor-
rupção; semeia-se em vileza, ressuscitará em glória; seme-
ia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E semeado o 
corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Eu vo-lo digo, 
meus irmãos,  a carne e o sangue não podem possuir o 
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reino de Deus, nem a corrupção possuirá a incorruptibili-
dade"  

Muitos teólogos adotam essa interpretação, dando aos cor-
pos ressuscitados propriedades desconhecidas da matéria 
carnal, fazendo-os "luminosos, ágeis como Espíritos, sutis 
como o éter, e impassíveis" (Abade Petitm A renovação 
religiosa, págs. 48-53. )  

Tal o verdadeiro sentido da ressurreição dos mortos, como 
os primeiros cristãos a entendiam. Se vemos, em uma épo-
ca posterior, aparecer em certos documentos, e em particu-
lar no símbolo apócrifo dos apóstolos a expressão "ressur-
reição da carne", é isso sempre no sentido da reencarnação 
(Abade Petit, obra citada, pág. 53) - isto é, de volta à vida 
material - ato pelo qual a alma reveste uma nova carne para 
percorrer o campo de suas existência terrestres.  

(...)  

Tertuliano declara que a corporeidade da alma é afirmada 
pelos Evangelhos: "Corporalitas animae in ipso Evangelico 
relucescit", porque - acrescenta ele - se a alma não tivesse 
um corpo, "a imagem da alma não teria a imagem dos cor-
pos" (Tratado De Anima, Caps.  VII, VIII, e IX, edição de 
1657, pág. 8).  

S. Basílio fala do corpo espiritual, como Tertuliano o havia 
feito. Em seu tratado do Espírito Santo assegura ele que os 
anjos se tornam visíveis pelas espécies de seu próprio cor-
po, aparecendo aos que são dignos disso. (S. Basílio, Liber 
de Spiritu Sancto, capítulo XVI, edição benedict, de 1730, t. 
III, pág. 32).  

Essa doutrina era também a de S. Gregório, de S. Cirilo de 
Alexandria e de Santo Ambrósio. Assim se exprime este 
último:  

"Não se suponha que ser algum seja isento de matéria em 
sua composição, excetuada unicamente a substância da 
adorável Trindade" (Abraham, liv II, 58, ed. benedic. de 
1686, t, I, col. 338).  

S. Cirilo de Jerusalém, escreve:  

"O nome espírito é um nome genérico e comum; tudo o que 
não possui um corpo pesado e denso é de um modo geral 
denominado espírito"  (Catechesis, XVI, ed. benedic. de 
1720, págs. 251, 252).  

"Em outras passagens atribui S. Cirilo, quer aos anjos, quer 
aos demônios, que às almas dos mortos, corpos mais sutis 
que o corpo terrestre: Cat., XII, 14, Cat. XVIII, 19" (obra 
citada, pág. 252. Nota do beneditino Dom A. Toutée.)  

Evódio, bispo de Uzala, escreve em 414 a Santo Agostinho, 
inquirindo-o acerca da natureza e causa das aparições de 
que lhe dá muitos exemplos, e para lhe perguntar se depois 
da morte:  

"Quando a alma abandonou este corpo grosseiro e terrestre, 
não permanece a substância incorpórea unida a algum outro 
corpo, não composto dos quatro elementos como este, 
porém mais sutil, e que participa da natureza do ar ou do 
éter?".  

E assim termina a sua carta:  

"Acredito, portanto, que a alma não poderia existir sem cor-
po algum" (obra de Santo Agostinho, edição benedict. de 
1679, t. II, carta 158, col. 560 e seguintes).  

Ver também a carta de Santo Agostinho a Nebrido, escrita 
em 390, em que o bispo de Hipona assim se exprime:  

"Necessário é te recordares de que agitamos muitas vezes, 
em discussões que nos punham excitados e sem fôlego, 
essa questão de saber se a alma não tem morada alguma  
espécie de corpo, ou alguma coisa análoga a um corpo, que 

certas pessoas, como sabes, denominam o seu veículo" 
(Santo Agostinho, op. cit., t.II, carta 14, cols. 16 e 17).  

Diz S. Bernardo:  

"Atribuiremos, pois, com toda a segurança unicamente a 
Deus a verdadeira incorporeidade, assim como a verdadeira 
imortalidade; porque, único entre os espíritos, ultrapassa 
toda a natureza corporal, o suficiente para não ter necessi-
dade do concurso de corpo algum para qualquer trabalho, 
pois que só a sua vontade espiritual, quando a exerce, tudo 
lhe permite fazer" (Sermão VI in Cantica, ed. Mabillon, t. I, 
col. 1277).  

Finalmente, S. João de Tessalonica resume nestes termos a 
questão, em sua declaração ao segundo concílio de Nicéia 
(787), o qual adotou as suas opiniões: 

"Sobre os anjos, os arcanjos e as potências, - acrescentarei  
também - sobre as almas, a Igreja decide que esses seres 
são na verdade espirituais, mas não completamente priva-
dos de corpo, ao contrário, dotados de um corpo "tênue, 
aéreo ou ígneo". Sabemos que assim têm entendido muitos 
santos padres, entre os quais Basílio, cognominado o 
grande, o bem-aventurado Atanásio e Metódio e os que ao 
lado deles são colocados. Não há senão Deus, unicamente, 
que seja incorpóreo e sem forma. Quanto às criaturas espiri-
tuais, não são de modo algum incorpóreas" (Historia Univer-
sal da Igreja Católica, pelo abade Rohrbacher, doutor em 
Teologia, tomo, XI, págs. 209, 210). 

Um concílio, realizado em Delfinado, na cidade de Viena, em 
3 de abril de 1312, sob Clemente V, declarou heréticos os 
que não admitissem a materialidade da alma (O Espiritua-
lismo na História, de Rossi de Giustiniani).  

Acreditamos dever lembrar essas opiniões, porque consti-
tuem outras tantas afirmações em favor da existência do 
perispírito. Este não é realmente outra senão esse corpo 
sutil, invólucro inseparável da alma, indestrutível, quanto ela, 
entrevisto pelas autoridades eclesiásticas de todos os tem-
pos.  

Essas afirmações são completadas pelos testemunhos da 
ciência atual. As sucessivas pesquisas da Sociedade de 
Investigações Psíquicas, de Londres, evidenciaram mil e 
seiscentos casos de aparições de "fantasmas" de vivos e de 
mortos. A existência do perispírito é, além disso, demonstra-
da por inúmeras moldagens de mãos e de rostos fluídicos 
materializados, pelos fenômenos de exteriorizações e des-
dobramentos de vivos, pela visão dos médiuns e sonâmbu-
los, por fotografias de falecidos, numa palavra, por um im-
ponente conjunto de fatos devidamente comprovados".  

Certos escritores católicos confundem voluntariamente a 
ação do perispírito  e suas manifestações depois da sepa-
ração do corpo humano com a idéia da "ressurreição da 
carne". Já fizemos notar que essa expressão raramente se 
encontra nas Escrituras. Ai de preferência se encontra a 
"ressurreição dos mortos" (Ver, por exemplo, I Coríntios, XV, 
15 e seguintes).  

A ressurreição da carne se torna impossível pelo fato de que 
as moléculas componentes do nosso corpo atual pertence-
ram no passado a milhares de corpos humanos, como per-
tencerão a milhares de outros corpos no futuro. No dia do 
juízo, qual deste poderia reivindicar a posse dessas molécu-
las errantes ?  

A ressurreição é um fato espírita, que só o Espiritismo  torna 
compreensível. Para o explicar, são os católicos obrigados a 
recorrer ao milagre, isto é, à violação, por Deus, das leis 
naturais por ele próprio estatuídas.  
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Como, sem a existência do perispírito, sem a dupla corpo-
reidade do homem, poder-se-iam explicar os numerosos 
casos de bilocação relatados nos anais do Catolicismo ?  

Afonso de Liguori foi canonizado por se haver mostrado 
simultaneamente em dois lugares diferentes.  

Santo Antônio de Pádua defende seu pai de uma acusação 
de assassínio perante o Tribunal de Pádua, e denuncia o 
verdadeiro culpado, no momento mesmo em que pregava na 
Espanha, em presença de grande número de fiéis.  

S. Francisco Xavier se mostra várias vezes à mesma hora 
em lugares muito distantes entre si.  

É possível deixar de ver nesses fatos casos de desdobra-
mento do ser humano, e a ação, a distância, do seu invólu-
cro fluídico?  

O mesmo sucede com os numerosos casos de aparições de 
mortos, mencionados nas Escrituras. Eles não são ex-
plicáveis senão pela existência de uma forma semelhante a 
outra que na Terra o Espírito possuía, mais sutil, porém, e 
mais tênue, e que sobrevive à destruição do corpo carnal. 
Sem perispírito, sem forma, como poderiam os Espíritos 
fazer-se reconhecer pelos homens? Como se poderiam eles, 
no espaço, entre si reconhecer? 

 

4 | SALVAÇÃO E REENCARNAÇÃO               

Segundo nossos irmãos, a Reencarnação tornaria "desne-
cessário o sacrifício de Jesus na cruz,  nos libertando do 
pecado com seu sangue".  

Não negamos a doutrina da Redenção. Apenas acreditamos 
que ela se realizará no mundo através do amor. Para isso, o 
Mestre nos deixou o seu ensino e o seu exemplo. Quando 
os homens, repudiando os dogmas e preconceitos a que se 
aferram há tantos séculos, abrirem as portas da percepção 
para assimilar a cristalina simplicidade dos ensinamentos do 
Cristo, eles fatalmente se redimirão pelo amor, cuja prática 
concorre para o resgate das faltas, como a Escritura deixa 
bem claro em Prov. 10:12 ("O amor cobre todas as trans-
gressões"),Lucas 7:47 ("Muito será perdoado a quem muito 
amou") e I Pedro 4:8 ("O amor cobre a multidão de peca-
dos").  

Devemos lembrar que traduções mais antigas, como a min-
ha Bíblia de João Ferreira de Almeida de 1948, falam em 
"caridade", não "amor". Possivelmente, as alterações foram 
feitas por causa do "Fora da caridade não há salvação", do 
Espiritismo.  

O sacrifício de animais pelos pecados dos israelitas era um 
ato próprio de um povo bárbaro, sendo inconcebível que 
Deus, o mesmo que afirmou: "Misericórdia quero, não sa-
crifício" (Oséas 6:6) engendrasse tão absurdo "plano" para 
resgatar os erros da Humanidade. Cristo se sacrificou para 
assegurar o cumprimento da grandiosa missão que o fez 
descer a Terra.  

Sua morte, sem duvida alguma, estava nas previsões divi-
nas, para provocar o impacto que se fazia necessário na 
consciência dos homens, seus contemporâneos e os das 
gerações vindouras. Ele mesmo disse: "Quando for levanta-
do da Terra, atrairei todos a mim!" (João 12:32)  

Nós, espíritas, entendemos que Jesus veio ao mundo para 
ensinar aos homens a lição do amor (João 13:34) e que a 
sua morte, predita por vários profetas, resultou da inade-
quação da Humanidade para assimilar suas extraordinárias 
mensagens.  

Os discípulos e os primitivos cristãos atribuíram a essa 
morte um caráter propiciatório porque entre os judeus estava 
secularmente arraigada a noção do resgate das faltas pelo 
derramamento do sangue. Era um costume milenar a im-
olação de animais pelos pecados do povo e isso naquelas 
eras barbaras não deixava de ter  um fundamento psicológi-
co, pois funcionava como catarse coletiva, contribuindo para 
aliviar as consciências culpadas. Mas hoje, com as luzes de 
que dispõe a Humanidade, é possível perceber que não 
haveria justiça em fazer um inocente responder pelos erros 
dos culpados.  

Alias, nem mesmo o sangue de touros e de bodes podia tirar 
os pecados de ninguém, como podemos ler em Hebreus 
10:4.  

E em  Ezeq 18:20 vemos que a responsabilidade é pessoal 
e o justo não paga pelo pecador.  

 Será mesmo que não é preciso trabalhar, lutar pela nossa 
reforma íntima e apenas dizer "Senhor, Senhor" e crer que o 
sangue do Cristo nos liberta??  

 Não, Cristo negou isso:  

"Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profeti-
zamos nós  em teu nome? e em teu nome não expulsamos 
demônios? E  em teu nome não  fizemos muitos milagres? 
Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos 
de mim,  vós que praticais a iniquidade.  

Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe 
em  prática, será comparado a um homem prudente, que 
edificou a casa sobre a rocha."  (Mateus 7:22-24)  

 Não está evidente que é necessário colocar seus ensinos 
em prática?  

 Para que não haja mais dúvida:  

"Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos 
nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade; mas, se 
andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão 
uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos puri-
fica de todo pecado. " (I João 1:6-7)  

Como os versículos acima bem mostram,  temos que andar 
na mesma luz em que Ele está, ou seja, SEGUIR SEU EX-
EMPLO,  e não apenas dizer que tem comunhão com  ele 
ou, como nos versículos  que citei antes, dizer "Senhor, 
Senhor",  e ser HPÓCRITA, pois isso era típico dos fariseus 
apegados a lei e que não  buscavam a reforma intima.. An-
dando todos na luz, estaremos em comunhão uns com os 
outros, porque a paz se instalará na Terra e o Reino de 
Deus estará entre  nós.  

21  Porque  para  isso  fostes chamados, porquanto também 
Cristo padeceu por vos, deixando-vos exemplo, para que 
sigais as suas pisadas. (1 Pedro 2:21)  

38 E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não 
é digno de mim. 39 Quem achar a sua vida perdê-la-á, e 
quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. 40 
Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a 
mim, recebe aquele que me enviou. 41 Quem recebe um 
profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de 
profeta; e quem recebe um justo na qualidade de justo, 
receberá a recompensa de justo.  42 E aquele que der até 
mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, 
na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de 
modo algum perderá a sua recompensa. (Matheus 10:38:42)  

E não adianta  também citar os inúmeros versículos em que 
está escrito que "crer em Jesus salva" . E o que é crer em 
Jesus? 

Para nós, é acolher no coração os seus ensinos e passar a 
viver de acordo com os seus preceitos. E o que foi, real-
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mente, que Ele ensinou? Quais os preceitos que ministrou? 
Ensinou a amar até mesmo nossos inimigos, a perdoar e 
esquecer as ofensas, a extirpar do coração o egoísmo e o 
orgulho, a fazer aos outros o que queremos que eles nos 
façam, a sempre retribuir o mal com o bem, a socorrer os 
irmãos em suas necessidades sem visar a qualquer recom-
pensa, a compreender, servir, perdoar indefinidamente...  

Até mesmo no Julgamento que vemos em Mateus (25:31-
46), Jesus colocou como condição única da salvação a 
prática do amor nas relações com o próximo:  

31 Quando, pois vier o Filho do homem na sua glória, e 
todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua 
glória; 32 e diante dele serão reunidas todas as nações; e 
ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovel-
has dos cabritos; 33 e porá as ovelhas à sua direita, mas os 
cabritos à esquerda. 34 Então dirá o Rei aos que estiverem 
à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por he-
rança o reino que vos está preparado desde a fundação do 
mundo; 35 porque tive fome, e me destes de comer; tive 
sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me acolhestes; 
36 estava nu, e me vestistes; adoeci, e me visitastes; estava 
na prisão e fostes ver-me. 37 Então os justos lhe pergun-
tarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de 
comer? ou com sede, e te demos de beber? 38 Quando te 
vimos forasteiro, e te acolhemos? ou nu, e te vestimos? 39 
Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te? 
40 E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, 
sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo 
dos mais pequeninos, a mim o fizestes. 41 Então dirá 
também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de 
mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o Diabo e 
seus anjos; 42 porque tive fome, e não me destes de comer; 
tive sede, e não me destes de beber; 43 era forasteiro, e não 
me acolhestes; estava nu, e não me vestistes; enfermo, e na 
prisão, e não me visitastes. 44 Então também estes pergun-
tarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou 
forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servi-
mos? 45 Ao que lhes responderá: Em verdade vos digo que, 
sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeni-
nos, deixastes de o fazer a mim. 46 E irão eles para o casti-
go eterno, mas os justos para a vida eterna.  

Quando cada ser humano se compenetrar desta verdade e 
promover sua reforma íntima, a Humanidade inteira estará 
reformada e o Reino do Céu  se instalará na Terra. E 
através da LUTA cada um de nós - não apenas o que tem 
essa ou aquela CRENÇA -  atingirá  a perfeição dos Espíri-
tos Puros, irmanando-se ao Cristo e integrando-se ao Pai.  

Creio ser essa uma salvação muito mais justa do que aquela 
só para um certo número de  eleitos com uma crença subje-
tiva, sem resultados práticos. E como ficariam  os judeus, 
muçulmanos, budistas... ? Eles formam a maior parte da 
Humanidade, e nunca "conheceram Jesus"!!  

"Deus não  faz acepção de pessoas, mas lhe é  agradável a 
todo aquele que,  EM QUALQUER NAÇÃO (não precisa ser 
"cristão", não), o teme e  obra o que é  JUSTO (Atos, 10:34 
e 35)  

Amigos protestantes e católicos:  Homens como Chico Xavi-
er e Gandhi se dedicaram ao próximo mais do que muitos 
que seguem os dogmas das igrejas.  Estariam eles conde-
nados, mesmo com tanta fé e amor, por não seguirem a 
crença de que o sangue de Jesus, o próprio Deus encarna-
do,  liberta o homem de todo o seu pecado? Se a resposta é 
sim, respondam se acham  justo?? Que Deus é esse??  

Se acham que,  para nós, o sacrifício do  Cristo é inútil, o 
que acham vocês  dos ensinos do Cristo, que ainda disse: 
"Se sabeis destas coisas, bem-aventurados sereis se as 
praticardes" (13:17) ?? Ora, certamente, Ele não ensinou 
tudo aquilo em vão, mas sim para pormos tudo aquilo em 

prática. Também não colocou outra condição além de PRA-
TICAR tudo o que Ele ensinara. Não disse: "se as prati-
cardes, sem esquecer de me idolatrar como Deus...".  

Também falam sobre Cristo ter dito ser o único caminho. 
Mas o que quer dizer isso?? Ele disse que cada um deve 
pegar a sua cruz e segui-lo. Quem pratica suas palavras, 
estará seguindo o caminho certo, estará NA LUZ, conforme 
os versículos de I João  citados lá em cima.  

Há grandes protestantes cristãos, católicos cristãos, espíri-
tas cristãos e até os que não seguem o "Cristianismo", como 
Gandhi, pois todos vivenciam os ensinos do Cristo, sem 
buscar recompensas e com humildade. E de que vale fazer 
o bem, para que vou lutar contra as minhas imperfeições, se 
basta eu acreditar em Jesus como um Salvador que se 
sacrificou por nós?  Então, vou matar, vou roubar, e então 
no último dia da minha vida basta eu dizer "Senhor, Sen-
hor"...  

E ainda citam Paulo, que afirmou:  

"Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de 
vós, é  dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém 
se glorie" (Efesios 2.8,9)  

Paulo diz: "Não vem de obras, para que ninguém se GLO-
RIE". Sim, é necessário praticar o bem sem interesses, 
conforme eu já falei.  

Ao dizer que ninguém se salvaria pelas obras da lei, Paulo 
estava querendo demonstrar que de nada adiantava a es-
cravidão as formulas e ordenações sem a fé. A lei, por si 
mesma, não salva e não salvava ninguém, apenas prescre-
via o que é certo e o que é errado, o que se deve e o que 
não se  deve fazer. A seu ver, estavam justificados os gen-
tios que cumpriam naturalmente a lei, sem que para isso 
estivessem sujeitas a ela como os judeus (Romanos 2:12 e 
seguintes).  

Ele  advertia os cumpridores hipócritas dos preceitos bíbli-
cos.  

Alias, é  justamente isso o  que ele faz em Romanos, 2:17-
23:  

"Mas se tu, que te dizes judeu e descansas na lei; que te  
glorias em Deus; que conheces sua vontade; que discernes 
o melhor, segundo a lei e te jactas de ser guia de cegos, luz 
aos que andam nas trevas, educador  de ignorantes, mestre 
de crianças, porque possuis na lei a expressão mesma da 
ciência e da verdade... Pois bem, tu que instruis os outros, a 
ti mesmo não instruis! Pregas: não roubar! E roubas! Proíbe 
o adultério e adulteras. 

Aborreces os ídolos e saqueias os templos. Tu que te glorias 
na lei, transgredindo-a, desonra a Deus".  

O próprio Paulo afirmou em Romanos 2:6: "(Deus) dará  a 
cada um segundo as suas obras".  

Paulo também escreveu:  "Importa que compareçamos pe-
rante o tribunal do Cristo, a fim de que cada um receba 
segundo o bem ou o mal que tiver feito enquanto no corpo" 
(2.Cor. 5:10)  

E Paulo escreveu ainda o mais belo texto que se conhece 
sobre o poder e a glória da caridade, que ocupa todo o 
capítulo 13 da Primeira Epístola aos Coríntios. Novamente, 
traduções mais recentes dizem "amor", não "caridade".  

Nós, espíritas, acreditamos que todas as religiões são im-
portantes desde que levem a reforma íntima do indivíduo.  

Não basta deixar de fazer o mal. O mais importante é  pôr o 
BEM em prática. Isso é que Jesus nos ensina com a parábo-
la do Bom Samaritano, do Julgamento, entre muitas outras 
passagens bíblicas, e NENHUMA vez disse que o funda-
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mental era crer que Ele é  Deus, que o Pai e Filho são um e 
outros dogmas..  

Uma senhora  conhecida minha, que já  faleceu, foi espírita 
a vida toda, mas tinha um filho protestante. Quando ela 
estava no hospital, o filho e amigos ficaram incomodando a 
pobre coitada, insistindo para que ela se convertesse, já  no 
final de sua vida.  

Depois, no cemitério, não deixaram que os espíritas nem se 
aproximassem do enterro. Acham que essa é  uma atitude 
cristã? 

Ou uma atitude arrogante dos que se julgam certos de que 
estão salvos, apenas porque "acreditam em Jesus" ?  Ora, 
não basta dizer apenas "Senhor, Senhor", já dissera o Me-
stre. E a salvação é para todos os justos, não para os que 
os crêem nisso ou naquilo...  

O próprio Jesus assim disse sobre o assunto:  

"Propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em si 
mesmos, como se fossem justos, e DESPREZAVAM OS 
OUTROS:  

Subiram dois homens ao templo para orar: um fariseu, e 
outro publicano. O fariseu orava de pé, e dizia assim: graças 
te dou, o meu Deus, por não ser como os outros homens, 
que são ladrões, injustos e adúlteros. E não ser também 
como é aquele publicano. Eu, por mim, jejuo duas vezes por 
semana e pago o dizimo de tudo quanto possuo. Apartado a 
um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos 
para o céu; batia no peito e exclamava: Meu Deus, apiedai-
vos de mim, pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este 
voltou justificado para sua casa, e o outro não, porque todo 
aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se 
humilha será exaltado" (Lucas, 18:9-14)  

Já encontrei na Internet católicos e protestantes que até não 
aceitavam chamar os espíritas de irmãos. Tudo isso, devido 
a uma má interpretação dos versículos abaixo:  

"4 mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu 
Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, 5 para 
resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de receber-
mos a adoção de filhos. 6 E, porque sois filhos, Deus enviou 
aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 
Aba, Pai. 7 Portanto já não és mais servo, mas filho; e se és 
filho, és também herdeiro por Deus. 8 Outrora, quando não 
conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são 
deuses; 9 agora, porém, que já conheceis a Deus, ou, mel-
hor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a 
esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo que-
reis servir?(Gal.4:4-9)"  

Mas  o que é necessário para sermos merecidamente cha-
mados de filhos de Deus? Basta citar trechos e mais trechos 
da escritura e ser como os fariseus hipócritas, sepulcros 
caiados, desprezando os outros como o fariseu da parábola 
do fariseu e publicano?  

Não!! Disse Jesus:  

"9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus.(Mateus 5:9)"  

"44 Eu, porém, vos digo: AMAI  aos vossos inimigos, e orai 
pelos que vos perseguem; 45 para que vos torneis filhos do 
vosso Pai que está nos céus; porque ele faz nascer o seu 
sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. 
46 Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa 
tereis? não fazem os publicanos também o mesmo? (Mateus 
5:44)"  

"48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai 
celestial. (Mates 5:48)"  

E ainda dizem os católicos e protestantes que nós é que 
somos pretensiosos por acharmos que podemos nos  "sal-
var 

pelos próprios méritos, sem a ajuda do Salvador Jesus". 
Mas, muito pelo contrário, o Espiritismo nos ensina o quanto 
somos imperfeitos e  devemos lutar contra nossas imper-
feições através das encarnações...  

Dizem, ainda,  que, "para os espíritas, não existe o perdão 
divino, pois o espírito deve  voltar ao mundo, reencarnar, 
enquanto, Deus está a oferecer o seu perdão através do seu 
próprio sacrifício, já que  ninguém é perfeito e capaz de 
salvar-se  por si próprio".  

Reencarnação não é castigo. Lemos em O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo:  

"A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária 
para que eles possam cumprir, por meio de uma ação ma-
terial, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes 
necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obri-
gados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inte-
ligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir 
tudo igualmente por todos os seus filhos; assim é que esta-
beleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma 
aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liber-
dade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, 
uma injustiça. Mas, a encarnação para todos os Espíritos, é 
apenas um estado transitório. E uma tarefa que Deus lhes 
impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do 
uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com 
zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosa-
mente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam 
do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da 
liberdade que Deus lhes concede retardam a sua marcha e, 
tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar 
indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando 
se torna um castigo. - S. Luís. (Paris, 1859.)"  

Diz, ainda. o escritor espírita Hermínio Miranda, em entrevis-
ta dada pela Internet:  

"Outro aspecto a considerar é o de que o destino de cada 
um de nós não está fatalisticamente determinado. Traze-
mos, ao renascer, um plano de trabalho, projetos a desen-
volver, tarefas a cumprir, retificações a promover. Podere-
mos ter um bom índice de êxito, cumprirmos parcialmente o 
programa, realizá-lo todo ou simplesmente não fazer nada 
daquilo e em vez de nos resgatarmos de erros anteriores, 
acrescentar mais erros à carga que já carregamos do pas-
sado. Pelas numerosas comunicações transmitidas por 
intermédio de Chico Xavier, nos últimos anos, especialmente 
de jovens desencarnados em acidentes, percebe-se habi-
tualmente a presença de um componente cármico embutido 
no processo, mesmo naquilo que parece aleatório, como 
uma bala perdida ou um disparo involuntário. Seja como for, 
o rumo de nossa vida na terra depende do comportamento 
de cada um. Muitos que vêm para a carne com pesados 
débitos de outras vidas resgatam-se pelo devotamento ao 
bem e ao próximo, sem aflições maiores. A lei divina não é 
punitiva -- ela é educativa. Por isso, diz Pedro, na sua 
epístola, que “o amor cobre uma multidão de pecados”.  

Estranho alguém que crê em uma PENA ETERNA, acusar 
os espíritas de não crerem no perdão de Deus.  A Reencar-
nação, sim, mostra um Deus justo, oferecendo aos seus 
FILHOS novas oportunidades e  não lançando diretamente 
no "fogo eterno". Até nas leis humanas, a pena é propor-
cional ao erro,  como se dá com a Reencarnação.  

Pior: esse "perdão" seria apenas para uns poucos eleitos, 
que antes tiveram a oportunidade de "conhecer Jesus", para 
poder aceitá-lo como seu "Salvador Pessoal". E onde está o 
perdão para aqueles que não aceitaram esse dogma e estão 
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no inferno, onde estarão para sempre? E, pior, tendo uma 
vida inteiramente JUSTA, eles irão para o inferno simples-
mente por não "terem Jesus como o seu Salvador pessoal". 
Em que essa crença subjetiva pode melhorar alguém?  

"Os publicanos e prostitutas entrarão primeiro que vós, fari-
seus hipócritas, no Reino de Deus" (Matheus 21:31)  

Entrarão PRIMEIRO... então, TODOS entrarão..  Uns antes, 
mas TODOS entrarão...  

Para nós espíritas,  há   áreas de espíritos sofredores, que 
chamamos de zonas umbralinas, assim como dos espíritos 
superiores. Mas não há eternidade das penas...  

E a Bíblia pode falar em inferno eterno, mas quanta coisa 
chamamos "eterno", por ter um tempo indeterminado? O 
suplício de quem está sofrendo no fogo MORAL, por todo 
mal que fez, é tão grande que parece mesmo não ter fim.  

Creio que uma mãe que está no céu, se deliciando com os 
prazeres celestiais, não se preocupa com os sofrimentos do 
próprio filho no Inferno, não merece estar onde está, pois é 
egoísta...  

A "Parábola do Filho Pródigo", relatada por Jesus, mostra a 
eternidade do perdão. (Veja o item Inferno)  

Falam ainda da passagem bíblica com o "bom ladrão", que, 
segundo eles, foi "salvo" e não precisará mais reencarnar.  

Cristo disse que o ladrão estaria com ele naquele mesmo 
dia no Paraíso, pois via o arrependimento nele e o Paraíso é 
um estado de espírito, o ladrão estaria em paz de espírito e 
futuramente reencarnaria, mas num estágio mais avançado 
em sua evolução espiritual, possivelmente  resgatando seus 
erros voltando entre seus inimigos do passado e se redimin-
do através do amor, e não mais com muito sofrimento...  

Dizem, ainda, que "O fato de querer comprar um pedaço do 
céu com a caridade, está claro, quando agem exatamente 
como os fariseus, que ao levar a oferta para o Templo, toca-
vam as trombetas, anunciando a 'caridade'."  

Quando agem assim, realmente são como os fariseus. Mas 
não é isso o que ensina o Espiritismo, e sim que a   caridade 
se faz com  humildade, desprendimento, perdão  as ofensas, 
amando  até aos inimigos, etc.  O verdadeiro espírita  busca 
fazer o bem por AMOR, com desprendimento, e não com 
interesses de conseguir um lugar no céu, mesmo porque 
acreditamos que na  vida espiritual há muito  TRABALHO na 
obra do nosso Pai e não um ocioso paraíso.  Enfim, o Espiri-
tismo nos ensina que temos RESPONSABILIDADE.  

Um trecho do livro "Nosso Lar", do espírito André Luiz, Psi-
cografia de Chico Xavier, mostra bem o que estou dizendo. 
André Luiz, diz para a sua mãe, que vivia em esferas espiri-
tuais mais elevadas, e fora a cidade espiritual "Nosso Lar"  o 
visitar: 

- "Oh! minha mãe! Deve ser maravilhosa a esfera da sua 
habitação! Que sublimes contemplações espirituais, que 
ventura!"  

Ao que ela respondeu: "A esfera elevada, meu filho, requer, 
sempre, mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas 
que tua mãe permaneça em visões beatificas, a distância 
dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que 
minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza, 
na situação em que me encontro. É antes revelação de 
responsabilidade necessária. 

Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente 
pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desen-
carnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretex-
to de muito amarem os que demoram no mundo carnal. 
Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para 
transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde 

minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o 
direito de ajudar aqueles que tanto amamos."  

Outro argumento dos católicos e protestantes:  

"Como o homem pode se purificar das faltas e pecados 
cometidos nas encarnações anteriores se ele não possui a 
mínima lembrança do que fez?"  

O Espiritismo não aconselha a terapia de regressão a vidas 
passadas, justamente porque não devemos mesmo lembrar. 

Inimigos do passado costumam conviver conosco nova-
mente, até na própria família. Já pensou como seria recon-
hecer em seu filho o seu assassino? Ou, ainda, já pensou 
como seria penoso viver  sabendo dos erros que você com-
eteu em vidas passadas?  Não seria terrível conviver com 
isso? Quantas besteiras que fizemos e gostaríamos de es-
quecer!!  E, se você foi um assassino, teria que viver saben-
do que, seguindo a lei de ação e reação, pode de uma hora 
pra outra vir a ter uma morte trágica e violenta...  

Outro argumento que usam contra a Reencarnação:  

"Se os espíritos reencarnassem, a população mundial seria 
sempre a mesma"..  

Deus não pára nunca de trabalhar, de criar novos espíritos, 
indefinidamente. Assim, há sempre espíritos na fase inicial 
aqui na Terra, que são os selvagens, e, no plano espiritual, 
há vários espíritos sofrendo, buscando novas oportunidades 
para continuar sua evolução na Terra ou outro planeta, pois 
não só aqui se reencarna.  

 Dizem, ainda: "Se a Reencarnação existisse, o mundo de-
veria estar perfeito, devido a evolução dos espíritos..."  

Não será em pouco tempo. A Humanidade evoluiu mais pelo 
lado intelectual do que moral. Mas basta pegar um livro de 
história antiga e medieval para vermos que o mundo está 
bem melhor em relação à épocas anteriores. De propriedade 
de soberanos e nobres, com uma servidão agrária generali-
zada, passamos a um sistema onde nos são dados meios 
de mudança, ainda que haja muita injustiça a se corrigir. 
Não há gladiadores, escravidão e muitas outras coisas 
terríveis que eram tidas como normais. Vemos o Velho Tes-
tamento e também vemos coisas terríveis. (veja o item "Pa-
lavra de Deus").  

Como explicar as aparentes injustiças do mundo sem a 
Reencarnação? Seria a causa dos males da Humanidade o 
pecado original, por Adão cometido?  

"Naqueles dias não dirão mais: Os pais comeram uvas 
verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, 
cada um morrerá pela sua própria iniqüidade; de todo ho-
mem que comer uvas verdes, é que os dentes se embo-
tarão. (Jeremias 31:29-30)  

No livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, diz o psiquiatra Brian 
Weiss:  

"Durante a semana, reli o livro do curso de religiões compa-
radas que freqüentei no meu primeiro ano em Columbia. 
Havia de fato referências a reencarnação no Velho e no 
Novo Testamento. Em 325 d.C, o imperador romano Con-
stantino, o Grande, e sua mãe, Helena, suprimiram as que 
estavam contidas no Novo Testamento. O Segundo Concílio 
de Constantinopla, reunido em 553 d.C, validou este ato, 
declarando herético o conceito de reencarnação. Aparente-
mente, ele enfraqueceria o poder crescente da Igreja, dando 
aos homens tempo demais para buscarem a salvação. Mas 
as referências originais existiam, os primeiros padres da 
Igreja haviam aceitado a idéia. Os antigos gnósticos - Cle-
mente de Alexandria, Origenes, São  Jeronimo e muitos 
outros - acreditavam ter vivido antes e que voltariam a viver."  

No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis diz:  
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"Essa doutrina de esperança e de progresso não inspirava 
aos olhos dos chefes da Igreja, o suficiente terror da morte e 
do pecado. Não permitia firmar sobre bases conveniente-
mente sólidas a autoridade do sacerdócio. O homem, po-
dendo resgatar-se a si próprio das suas faltas, não necessi-
tava do padre. O dom de profecia, a comunicação constante  
com os Espíritos, eram forças que, sem cessar, minavam o 
poder da Igreja. Esta, assustada, resolveu pôr termo a luta, 
sufocando o profetismo. Impôs silêncio a todos os que, in-
visíveis ou humanos, no intuito de espiritualizar o Cristianis-
mo, afirmavam idéias cuja elevação a amedrontava".  

 

Trecho do livro de Jayme Andrade, “O Espiritismo e as 
Igrejas Reformadas”:  

 

 “Os católicos e protestantes seguem a doutrina de Santo 
Tomas de Aquino, que defendia a „fé  como uma opção 
exclusiva da vontade, sem interferência da  razão, distin-
guindo-a da „dúvida‟ porque nesta há  indecisão entre os 
dois conceitos  opostos, e  da „opinião‟ que é  a aceitação de 
um juízo sem excluir totalmente outros, mas já aí com base 
em fatores racionais. Também a distingue da „certeza‟, por-
que está assentada  no conhecimento científico.  

Na época atual já  não é  admissível a concepção aquiniana 
da fé, por ser evidente que:  

A fé depende da razão,  pois quem crê deve ter uma razão 
para crer.  

A fé  em Jesus é  a aceitação dele como Messias e Salva-
dor. Mas a aceitação não é  só  um ato de vontade, mas um 
ato de discernimento, portanto um ato de razão. Como pos-
so aceitar isto e condenar aquilo, sem recorrer ao juízo, que 
é  a função da razão? „ (Herculano Pires, em „Revisão do 
Cristianismo‟, pg. 89)  

Aprendidos estes conceitos, vejamos como se processaria a 
„salvação pela fé‟, no entendimento dos evangélicos: Um 
incrédulo ouve o sermão, sente-se tocado pela comovente 
mensagem do pregador e se torna um „convertido‟, recebe 
Cristo no seu coração e acredita „nascido de novo‟, salvo 
pela graça do Senhor, e purificado dos seus pecados pelo 
sangue do Cordeiro. Em seguida, filia-se a congregação dos 
fiéis através do batismo e passa, ao menos em teoria, a 
viver sua existência dentro dos preceitos do Evangelho, 
podendo tornar-se até um dos „mensageiros da palavra‟, no 
afã de trazer outros pecadores aos braços do Salvador.  

Longe de nós o intuito de parecer de alguma forma irreve-
rente para com os nobres sentimentos dos nossos irmãos. 
Sabemos que agem movidos pela mais pura das intenções, 
cheios daquela fé  que descrevemos acima como „convicção 
íntima inabalável‟. Mas seja-nos lícito perguntar: É suficiente 
essa atitude tão simples para modificar uma vida e transfor-
mar substancialmente um caráter? Basta mesmo esse „pe-
queno passo‟ para o crente se credenciar a „comunhão dos 
santos‟ e ter  assegurada a sua admissão a „eterna bem 
aventurança‟ ? Então, por que só uns poucos, talvez os de 
espírito mais evoluído, permanecem realmente regenera-
dos? A maioria ostenta um cristianismo de fachada, persis-
tindo com os mesmos sentimentos íntimos de „homem vel-
ho‟: egoísmo, desamor, intolerância, racismo, ausência de 
empatia e de fraternidade. Mesmo  admitindo que os in-
divíduos se transformem, que efeitos tem produzido o Evan-
gelho nos grupos sociais que se intitulam cristãos, tanto 
católicos como protestantes? Acaso o mundo foi transfor-
mado, após quase dois mil anos de catequese? Reinam paz 
e harmonia entre os povos cristãos? Foi implantado nos 
corações o ideal da solidariedade humana? Ou continuam 
os homens a digladiar-se, não raro trucidando os ad-
versários em nome do próprio Cristo, como ocorreu nas 

„Cruzadas‟, nos tribunais da „Santa Inquisição‟, no massacre 
dos camponeses alemães (com o apoio do próprio Lutero), 
na matança dos huguenotes e nas lutas fratricidas dos nos-
sos dias entre os cristãos irlandeses? Observe-se que o 
próprio Jesus preveniu: „Pelos frutos os conhecereis‟... (Mat. 
7:16)  

Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, por favor leia o 
Novo Testamento com os olhos bem abertos e a mente 
despida de preconceitos, e chegará  fatalmente a conclusão 
de que Jesus não desceu a este mundo para fundar nenhu-
ma religião, e sim para trazer a noção de uma vida futura e 
da sobrevivência da alma, de recompensas e punições se-
gundo as obras que os seres humanos tenham praticado, 
enfim, veio apresentar aos homens um Deus de amor e 
misericórdia, muito diferente daquele Jeová rancoroso do 
Velho Testamento”  

 

Trecho do capítulo I do livro “Porque Sou Espírita”, em 
que Américo Domingos refuta os argumentos contrários 
a Doutrina Espírita do D. Estevão Bittencourt no livro 
“Porque Não Sou Espírita”: 

 

"O autor do opúsculo católico começa a introdução da obra 
dizendo que „o Espiritismo seduz muitos fiéis católicos, seja 
por causa dos „ „ fatos prodigiosos „ „ que lá ocorrem, seja 
pela promessa de comunicação com os defuntos, seja por-
que o Espiritismo às vezes se reveste de capa católica, 
adotando nomes de santos para seus centros e louvando 
Jesus Cristo”  

Primeiramente, o reverendo atesta que „muitos fiéis católi-
cos‟ aderem a Doutrina Espírita. Realmente, está com toda a 
razão, já que as pesquisas recentes indicam um crescimento 
acentuado dos profitentes espíritas, a expensas de um Cato-
licismo que se esvai consideravelmente, diminuindo acentu-
adamente a vocação sacerdotal e o número de pessoas que 
assistem às missas.  

Exasperada com a situação e tentando reverter a situação 
desesperadora, a Igreja começou a estimular os cultos ca-
rismáticos, porquanto são muito parecidos com os rituais de 
denominadas seitas pseudo-evangélicas, que alcançaram 
um ótimo desempenho nas estatísticas.  

É importante ressaltar que os maiores índices de crescimen-
to do Espiritismo se verificam na classe média mais culta, 
contrastando acentuadamente com as seitas que receberam 
maior participação das pessoas menos esclarecidas.  

O padre se engana , concluindo que a causa da evasão dos 
católicos para as fileiras espíritas se dê 'por causa dos fatos 
prodigiosos que lá ocorrem, e pela promessa de comuni-
cação com os defuntos'.  

De início é necessário frisar que nos trabalhos práticos da 
Doutrina Espírita não existem fatos miraculosos. Inclusive, o 
que o Catolicismo denomina de milagres, são explicados 
pelo Espiritismo como fenômenos normais, conhecidos sob 
à ótica mediúnica.  

Inteiramente discordante da realidade é o pensamento cleri-
cal de que existe 'promessa de comunicação' com os de-
sencarnados nos centros espíritas. O intercâmbio mediúnico 
é realizado espontaneamente, nunca de forma forçada. O 
estimado sensitivo mineiro, Francisco Cândido Xavier, certa 
feita, relatou que 'o telefone sempre toca de lá (Mundo Espi-
ritual) pra cá (Mundo Físico) e nunca de cá pra lá.'  

Na grande maioria das comunicações mediúnicas não há 
manifestação mediante evocação dos desencarnados.  
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O que o eclesiástico ignora ou finge desconhecer é que 'fato 
prodigioso' é o que acontece rotineiramente no Espiritismo, 
onde se verifica a verdadeira prática da fraternidade. Real-
mente, é extraordinário constatar os ensinamentos do Cristo 
sendo exemplificados pelos espíritas. Gratuitamente, sem 
auferir nenhum rendimento monetário, os seguidores de 
Kardec fazem do amor ao próximo um lema: 'Fora da Cari-
dade Não Há Salvação".  

'Fato prodigioso' é observar pessoas, representando todos 
os segmentos da população reunidas e irmanadas, ilumina-
das pela luz da concórdia. Ricos e pobres, são e doentes, 
cultos e incultos sem distinção de cor, destituídos de qual-
quer preconceito, juntos sob as bênçãos da fraternidade.  

Maravilhoso é visitar uma colônia de hansenianos e obser-
var grupos de espíritas, empenhados na tarefa assistencial 
aos que lá se encontram, distribuindo, concomitantemente 
com um sorriso nos lábios, bens alimentícios, roupas,  pro-
dutos de higiene e sapatos. Aos incapacitados, dando na 
boca a sopa deliciosa e apetitosa  que preparam com o 
devido carinho.  

Importante ressaltar que todas as tarefas são realizadas 
após uma rápida reunião de congraçamento em torno de 
uma passagem reconfortante do Evangelho e de uma fervo-
rosa oração.  

Certa feita,  visitando a Colônia de Hansenianos de Curupai-
ti, observei um interno, cabisbaixo, bem abatido, portador de 
deformidades marcantes (não possuía os membros inferi-
ores, as mãos desprovidas de dedos, a face desfigurada e 
sem expressão devido à cegueira). Logo que o interpelei e 
lhe dei alguns petiscos, sorriu e me interrogou se eu era 
espírita. Imediatamente o questionei: - Por que me pergunta 
isso?  

Ele prontamente respondeu-me: "- Só os espíritas fazem o 
que você  está fazendo. Vocês são humanos, conversam 
comigo e me perguntam se estou precisando de alguma 
coisa."  

Então, indaguei a respeito da visita de simpatizantes de 
outros credos religiosos. Imediatamente, afirmou que rara-
mente grupos católicos para lá se dirigiam e quanto aos que 
se diziam evangélicos, pediam dinheiro para suas igrejas, e 
insistiam na prática da unção (passar 'óleo benzido' na testa 
da pessoa)  

Constatei mais uma vez a importância da minha religião e 
lembrei-me das palavras amorosas de Jesus: 'Estava en-
fermo e tu me visitastes' (Mateus 25:36)  

É verdadeiramente um 'fato prodigioso'  saber que pessoas, 
em nome do Cristo, sem nenhum interesse pecuniário, sacri-
ficam seus momentos de prazer ou mesmo de repouso em 
favor do próximo, que pode estar acamado em um leito de 
dor, recluso em uma prisão, vivendo em um asilo ou interna-
to, ou mesmo abandonado em uma via pública.  

O Mestre ensinou que eleitos são aqueles que praticam a 
fraternidade, pondo o amor em ação: 'Vinde, benditos do 
meu pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado 
desde a fundação do mundo. Por que tive fome e me destes 
de comer; tive sede e me destes de beber; era forasteiro e 
me hospedastes; estava nu e me vestistes; enfermo e me 
visitastes; preso e fostes ver-me' (Mateus 25:34-36)  

Para mim, é uma das mais significativas passagens do 
Evangelho, desde que Jesus não alude  ao seu sacrifício na 
cruz, nem faz menção a qualquer religião. Reafirma que 
'sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes' (Mateus 25:40)"  

Trecho do Capítulo V, do mesmo livro:  

"Não satisfeito em atacar a Doutrina Espírita, através de um 
dos seus  princípios básicos, a Mediunidade, agora o sacer-
dote mira as suas armas em outro alvo, a Reencarnação. 
Mais uma vez o padre não foi feliz nas suas declarações 
anti-espíritas.  

Começa, na sua já costumeira agressão, dizendo: 'A reen-
carnação vem a ser tese arbitrária, para a qual não há fun-
damento objetivo...'  

A afirmativa do clérigo é  baseada em conceitos dogmáticos, 
frutos da mente humana compromissada com crenças religi-
osas, alicerçadas em valores terrenos.  

Assim como afirmo na obra 'O Consolador Entre Nós', Edito-
ra 'O Clarin', Matão/São Paulo, nas pags 52 e 53, 'sem a 
explicação sensata da palingenese, o mundo passa a ser o 
caos, presidido pelo acaso, sendo o ateísmo seguido por 
todos aqueles que não aceitam a futilidade e a fragilidade 
dos argumentos dogmáticos oferecidos pelas religiões tradi-
cionais'.  

'Ainda hoje não se fala na criação do mundo em seis dias? 
Não se crê até agora, num Deus antropomórfico, que se 
arrependeu de ter criado o homem e de ter elevado Saul ao 
trono?  

Um ser que cria as almas sabendo que definharão, em sua 
grande maioria, por todo o sempre no famigerado inferno?  

'O Novo Testamento ensina que Deus é  Amor (Primeira 
Epístola de João 4:8); portanto, a doutrina das vidas suces-
sivas é a única que preenche o vazio da alma humana a 
procura de um esclarecimento a respeito de si mesmo. 
Quem é o homem? O que faz na Terra? Qual é  o seu por-
vir? 'Perguntas somente respondidas tendo a reencarnação 
como modelo e guia.  

Sem a palingenese não haveria evolução, nem progresso.  

'O que representam pouquíssimos anos de vida, numa única 
existência? O homem é viajor do Universo e, dentro da eter-
nidade, aufere recursos e aptidões, desenvolve potenciali-
dades, até chegar a posição de um arcanjo (Espirito Supe-
rior que segundo ensino da Codificação, também começou 
por ser átomo - 'O Livro dos Espíritos', n.o 540, Allan Kar-
dec)  

'Sem o princípio da pluralidade das existências nunca se 
entendera o porquê das coisas'  

A Igreja ensina que o Ser Espiritual é criado no momento de 
formação do seu corpo somático e viverá apenas na ex-
istência física, na Terra.  

O Espiritismo é  fé raciocinada. De imediato, o profitente da 
Doutrina Consoladora de Jesus, codificada pelo sábio Kar-
dec, questionará, baseando seu pensamento na negação da 
reencarnação, a causa espiritual do nascimento de seres 
monstruosos, alguns vindo ao mundo sem cérebro (anence-
falos), outros trazendo, já no berço, deficiências mentais.  

Sem a Doutrina da Reencarnação, Deus parece, ao olhar 
perquiridor, muito pouco criativo; inclusive, fazendo lembrar 
uma vulgar personalidade sado-masoquista, divertindo-se ao 
formar seres sem nenhuma possibilidade de crescimento 
evolutivo espiritual.  

Afinal, para que, então, Deus cria a imperfeição? Certa-
mente, os dogmáticos religiosos tentarão uma resposta, 
baseado no chamado 'pecado original', dizendo que o sofri-
mento entrou no mundo por causa do erro do primeiro ho-
mem, Adão. Outros, alegarão 'mistério', ou então, 'não se 
pode discutir os desígnios divinos'. Todavia não são justifi-
cações plausíveis. Seria extremamente injusto que alguém 
passe por um sofrimento muito intenso, por exemplo, decor-
rente de deformidades congênitas, por causa do deslize de 
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um antepassado, chamado Adão, ao qual nem chegou a 
conhecer.  

É  necessário considerar, também, sem fundamento, o fato 
dos sofrimentos dos descendentes do 'primeiro homem' 
serem diferentes, alguns nascendo aleijados, outros cegos, 
outros com malformações consideráveis e  a maior parte 
verificando-se com recém-nascidos normais."  

Mais a frente, no mesmo capítulo do livro:  

"Continuando na sua arenga antiespírita, o sacerdote dá 
mais um exemplo dos 'argumentos aduzidos pelos reencar-
nacionistas', acompanhada da sua primária refutação:  

'...2) A desigualdade das sortes humanas só se explicaria 
como conseqüência de atos bons ou maus praticados numa 
encarnação anterior...” 

- Respondemos que Deus é livre para criar os homens como 
Ele os quer; a cada qual Deus dá a graça para que se santi-
fique e chegue à vida eterna; às vezes uma pessoa tida 
como pobre ou doente no plano material e passageiro pode  
ser extraordinariamente rica e sadia no plano dos valores 
definitivos. Ademais, segundo os princípios reencarnacionis-
tas, quem atualmente é doente e pobre é um pecador que 
está expiando pecados da vida passada, ao passo que os 
ricos e sadios são pessoas virtuosas que estão recebendo o 
prêmio dos atos bons praticados em encarnação anterior. 
Ora, tais conclusões são absurdas'  

Realmente o religioso alude a argumentos muito absurdos, 
os quais nada  têm a ver com o Espiritismo.  

É uma pena que o padre não tenha tido pelo menos o ho-
nesto propósito de, primeiramente, se instruir a respeito da 
Doutrina Espírita, antes de arvorar-se em destruidor e ceifa-
dor da Terceira Revelação Divina à Humanidade.  

    Os seguintes ensinamentos esclarecedores são encon-
trados a respeito do tema em tela, em 'O Livro dos Espíritos' 
(questões 814 a 816):  

'As provas de riqueza e de miséria'  

'814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e 
a outros, a miséria?  

'Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, 
como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios 
Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com freqüência.'  

'815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a 
da desgraça ou a da riqueza?  

'São-no tanto um quanto outra. A miséria provoca as queix-
as contra  a Providência, a riqueza incita a todos os exces-
sos.'  

'816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também 
não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem?' 

'Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, 
orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades 
aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si un-
icamente.  

'- A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade 
sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão 
escorregadias como a desgraça, porque, quanto mais rico e 
poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e 
tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para 
fazer o bem e o mal, Deus experimenta o pobre pela resig-
nação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu 
poder'.  

'A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos 
prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. 
Por isso foi que Jesus disse: 'Em verdade vos digo que mais 

fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que 
entrar um rico no reino dos céus...'  

Mais a frente, mesmo capítulo: 

"A seguir, o quinto argumento e sua rudimentar refutação, 
transcrita, como de hábito, integralmente: 

'5) O reencarnacionismo atribui ao homem o poder de salvar 
a si mesmo mediante sucessivas existências na carne, du-
rante as quais o indivíduo mesmo se aperfeiçoa por seus 
esforços. Ao contrário, o bom senso e a fé mostram  que o 
homem é, por si só, incapaz de se libertar do pecado e ne-
cessita da graça de Deus para se salvar. Somente numa 
perspectiva panteísta (ver Cap. VI, a seguir) é que se pode 
admitir a auto-salvação do homem (pois, no caso ele é par-
cela da Divindade); contudo numa perspectiva monoteísta, 
segundo a qual Deus é distinto do mundo e do homem, é 
lógico que o homem limitado e falho como é, necessita de 
Deus para se auto-realizar plenamente.'  

O poder atribuído pelo sacerdote ao reencarnacionismo de 
salvar o homem por si mesmo vem de Deus e foi muito bem 
ensinado por Jesus. Na discussão da refutação anterior (n.o 
4), coloquei várias referências bíblicas, anatematizando a 
doutrina dogmática do inferno. Portanto, não  existindo o 
suplício eterno e havendo chance de sair-se da prisão, a 
reencarnação surge como a luz da alvorada, afastando, com 
seus primeiros clarões, as trevas, a escuridão da noite.  

O eclesiástico, após revelar uma crença confusa e absurda 
('o homem é incapaz de se libertar do pecado...'), refere-se a 
uma 'perspectiva panteísta', como de aceitação por parte 
dos espíritas.  

Desde o início da refutação da obra do autor católico, con-
stato, da sua lavra, afirmações primárias, elementares, desti-
tuídas de embasamento, muito mal fundamentadas.  

O livro 'Por que não sou espírita?' revela-se como uma ver-
dadeira colcha de retalhos, tentando encobrir uma secular 
sujeira eclesiástica, armazenada nas vetustas e bolorentas 
sacristias, utilizando o processo psicológico de transferência. 
Tenta enquadrar a Doutrina Espírita como fiel proprietária 
das impurezas religiosas, chegando ao ponto de atacar os 
seguidores de Kardec e macular o Consolador prometido por 
Jesus, denominando-os de panteísta."  

Capítulo VII do mesmo livro:  

"O escritor católico faz a seguinte observação: 'O Espiritismo 
apregoa em alta voz a prática da caridade, sem a qual não 
há salvação. Tem razão ao afirmar a importância da cari-
dade. Todavia os espíritas chegam a relativizar a verdade, 
como se esta fosse algo de secundário, que não se teria de 
levar em consideração. Ora, observamos que o ser humano 
foi feito para aprender a verdade com a sua inteligência e 
praticar o bem e o amor em seu comportamento. Por isto 
não se pode dizer que basta a caridade para a salvação 
eterna. Em nome da caridade mal entendida (ou mal ilumi-
nada pela razão e a fé), podem-se cometer autênticas  aber-
rações; a caridade desorientada pode tornar-se mero rótulo 
que dê aparência legítima ao egoísmo e a exploração do 
próximo - De resto, a prática da caridade não é  apanágio do 
Espiritismo, pois a Igreja Católica durante toda a sua história 
(portanto já muito antes de Allan Kardec) sempre se empen-
hou pela sorte dos carentes tanto do corpo como de alma; 
muitos e muitos Santos foram, e são, verdadeiros heróis do 
serviço ao próximo.'  

De forma nenhuma, os espíritas 'chegam a relativizar a 
verdade'. O Mestre afirmou: 'Conhecereis a verdade e ela 
vos libertará' (João 8:32)  

O profitente da Terceira Revelação tem um manancial, con-
stituído dos cinco livros básicos, denominado pentateuco 
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espirita, contendo ensinamentos profundos, transmitidos por 
Entidades Superiores, não nos deixando órfãos (João 
14:18), e trazendo-nos a verdade que liberta.  

A caridade legítima foi exemplificada pelo Cristo. O próprio 
Mestre fez do amor ao semelhante um impositivo maior para 
que o 'Reino de Deus em nós' cada vez mais cresça e evo-
lua, diante da eternidade. No chamado 'sermão profético', 
Jesus alude aos eleitos como aqueles que O seguem na 
pessoa do próximo, não fazendo referência a nenhuma 
crença religiosa, nem mesmo ao seu sacrifício na cruz: 
'Vinde, benditos do meu Pai! Entrai na posse do reino que 
vos está preparado desde a fundação do mundo. 'Porque 
tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de 
beber; era forasteiro e me hospedastes; 'Estava nu e me 
vestistes; enfermo e me visitastes; preso e fostes ver-me. 
'Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te 
vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te 
demos de beber 'E quando te  vimos forasteiro e te hospe-
damos? Ou nu  e te vestimos? 'E quando te vimos enfermo 
ou preso e fomos te visitar? 'O Rei, respondendo, lhes dirá: 
'Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um 
destes pequeninos irmãos, a  mim o fizestes.' (Mateus 25:34 
a 40)  

Portanto, o lema espírita  'Fora da Caridade não há sal-
vação' é essencialmente cristão, correspondente ao ensi-
namento de Jesus. 

Já o Catolicismo negando o 'Sermão Profético' afirma que 
'Fora da Igreja não há salvação', sentença completamente 
antagônica a razão e ao progresso, necessitando de urgente 
retificação.  

Quanto ao 'cometer aberrações, em nome da caridade mal 
entendida', o padre não precisa olhar para a frente, buscan-
do anestesiar-se, fugindo da realidade interior de sua 
crença, quando milhares de assassinatos foram cometidos 
pelos clérigos, em nome de Deus e de Jesus, através da 
Inquisição.  

Sendo um ministro católico, deveria ter mais respeito com a 
religião de outrem, não esquecendo que as bases do Catoli-
cismo, há milênios, se encontram minadas pelo absolutismo 
clerical aliado ao poder temporal, responsáveis pela degene-
ração do Cristianismo puro e autêntico, dos tempos prime-
vos. ('Conhecereis a árvore pelos seus frutos', Mateus 7:20).  

Afirmou o prelado que 'muitos e muitos Santos foram, e são 
verdadeiros heróis do serviço ao próximo'.  

Como já foi dito anteriormente, os Espíritos santificados não 
são propriedade exclusiva do Catolicismo. Pelo contrário, do 
Plano Extrafísico, tiveram o infeliz ensejo de observar as 
ignomiosas ações da abjeta 'Santa Inquisição' e, certa-
mente, ampararam os espíritos vitimas de tal barbaridade"  

 

"REFORMADOR, MARÇO, 1997, Reencarnação: 

Recente pesquisa anunciada pelos meios de comunicação 
de massas, em dezembro de 1996, dá o percentual de 35% 
da população brasileira como aceitando a doutrina da reen-
carnação, ou das vidas sucessivas, enquanto que 52% lhe 
são contrários. Os restantes 13% são os indecisos e os que 
não quiseram opinar. Considerando que a grande maioria da 
nossa população é  constituída de católicos romanos, adep-
tos das igrejas reformadas (protestantes) e materialistas 
confessos, os quais são radicalmente contrários a doutrina 
das vidas sucessivas, a  conclusão lógica, diante dos núme-
ros da pesquisa, é que católicos e protestantes estão ade-
rindo a idéia reencarnacionista. Os materialistas ficam a 
margem dessa consideração, por não admitirem a existência 
da alma, ou espírito. Essa dedução lógica mostra-nos, antes 
de mais nada, a força da realidade viva triunfando sobre 

dogmas e interpretações humanas divorciadas da verdade. 
Induz, outrossim, a constatação de que muitos religiosos 
seguidores das igrejas tradicionais, embora não se desli-
gando de sua fé, não aceitam mais as imposições absurdas 
de doutrinas dogmáticas, contra a lógica dos fatos. Por que 
a doutrina da reencarnação vai-se tomando cada vez mais 
difundida e aceita no mundo ocidental, onde impera o dog-
matismo das igrejas oriundas do Cristianismo? Em primeiro 
lugar, ela se firma por estar na natureza das coisas. É lei 
divina, que pode ser rejeitada e até  anatematizada pelo 
fanatismo dos homens, mas não deixa de atuar como lei 
pela simples oposição dos que não a aceitam. A própria 
Igreja dos primeiros séculos não se opunha a reencarnação. 
Havia divergências interpretativas. Muitos padres seguidores 
de Orígenes (século II) admitiam a reencarnação, que só foi 
repelida e condenada pelo Sinodo Permanente de Constan-
tinopla, no ano de 543. O papa Virgilio aprovou a rejeição da 
tese anti-reencarnacionista baseado na decisão daquele 
Sinodo, acrescentando que a idéia da reencarnação era 
incompatível com a noção de que "Deus salva o homem 
pela morte e ressurreição de Jesus-Cristo." Posteriormente, 
diversos outros Concílios proscreveram a doutrina reencar-
nacionista, o último dos quais foi o Vaticano II, em 1965. A 
Igreja criou, assim, sua doutrina, com base em diversas 
decisões de seus concílios, através dos séculos. Foram 
decisões infelizes, divorciadas da realidade. Isto não quer 
dizer que a doutrina autenticamente cristã, ou seja, aquilo 
que exsurge dos ensinos do Cristo expressos nos quatro 
Evangelhos, exclua ou repila a reencarnação. O mal causa-
do pelas interpretações humanas dos Evangelhos é  evi-
dente. Se todos os obstáculos de nossas vidas foram supe-
rados pelo Cristo, que, segundo a doutrina da Igreja, assu-
miu todos  os pecados na cruz e na ressurreição, bastando 
que a criatura aceite ser incluída no rol dos redimidos, qual o 
interesse de cada um em proceder corretamente e praticar 
as leis de Deus e dos homens, se sua salvação está asse-
gurada de antemão? Como fica a responsabilidade individu-
al dos que praticam o mal conscientemente?  

Onde a Justiça Divina, se o malfeitor, o criminoso, o corrup-
to, o mau, o indiferente são tratados da mesma forma que o 
caridoso, o sensível aos sofrimentos alheios, o que se sacri-
fica pelo seu próximo? Há  uma  total injustiça nessa doutri-
na, que desestimula a prática do bem e a submissão aos 
ensinos evangélicos, que acena com o sacrifício de si mes-
mo, o trabalho individual dirigido ao bem, o amor ao próximo 
como condições de aperfeiçoamento. O progresso individu-
al, a evolução contínua é que é  a salvação e não uma espe-
ra de julgamento indefinida no tempo, como quer a doutrina 
ultrapassada da Igreja. É evidente que o Cristo de Deus é  o 
Salvador da Humanidade, oferecendo sua Mensagem de 
vida eterna como roteiro, como o caminho e a verdade que 
Ele mesmo se proclamou. Ele é  exemplificação e modelo, 
mas compete a cada criatura seguir o caminho indicado, 
com esforço, com amor, com dedicação e não ficar de 
braços cruzados a espera da salvação. Pregar que a re-
denção da criatura se faz simplesmente pela cruz e pelo 
batismo e não pelo esforço de cada um, através de vidas 
sucessivas, é  incentivar a indiferença pela vida, igualando 
bons e maus. E, igualmente, desprezar a Justiça Divina, na 
sua função de dar a cada um segundo suas obras, como 
ensinou o Cristo. O mundo caminhou muito nos séculos que 
sucederam a Nova Era inaugurada com a presença de Je-
sus entre os homens. Se seus ensinos não puderam ser 
apreendidos no seu sentido real, verdadeiro, por deficiência 
do entendimento dos homens, o tempo, o progresso das 
ciências e, sobretudo, a Nova Revelação trazida pelo Espiri-
to Verdade e seus prepostos proporcionaram um conheci-
mento e um juízo mais consentâneo com a  realidade. A 
verdade e o entendimento justo dos Evangelhos estão a 
disposição dos homens, através do Consolador prometido e 
enviado pelo Cristo. Compete aos homens, sobretudo as 
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organizações religiosas tradicionais, atentarem para os 
novos tempos e aceitarem a nova  interpretação dos textos 
evangélicos e não se petrificarem no entendimento antigo, 
contraditório, injusto e ingrato para com o próprio Cristo, cuja 
doutrina é  de Amor, de Justiça e de Caridade. É preciso 
atentar que o homem, enquanto se preparava para novos 
tempos, podia conviver com as trevas da Idade Media, guia-
do em suas carências intelectuais e morais por aqueles que 
eram os guias e intérpretes das Escrituras Sagradas. Entre-
tanto, após séculos de preparo e de progresso da Ciência, 
nas suas múltiplas divisões e aplicações, após tantas retifi-
cações de antigos enganos e, sobretudo, após o socorro do 
Alto com a vinda do Consolador, soou a hora das retifi-
cações necessárias dos erros cometidos pelos homens na 
interpretação dos textos sagrados, para que as religiões não 
mais cometam a injustiça de atribuir a Deus e ao Cristo os 
enganos de seus concílios e suas resoluções transformadas 
em dogmas. É necessário que as Igrejas retifiquem seus 
enganos interpretativos para proveito de seus seguidores, 
seus fiéis, que se vêem desorientados com prejuízo evidente 
no desenrolar de suas vidas. É desolador constatar que, nos 
albores do Terceiro Milênio da Era Cristã, as Igrejas ainda 
não tenham percebido a realidade da reencarnação como lei 
natural e a combatam com tanta veemência, numa contra-
dição que muito tem a ver com o obscurantismo, já que tudo 
aponta para essa realidade antiquíssima: a ciência, as expe-
riências, o bom-senso, a razão e o próprio texto dos Evan-
gelhos, em algumas de suas passagens. Como está claro na 
Doutrina Consoladora, o progresso das almas é  resultado 
do esforço de cada uma. Sendo livres, trabalham com maior 
ou menor intensidade, segundo a própria vontade, aceleran-
do ou retardando sua evolução e o encontro com a felici-
dade.  

Portanto, são os Espíritos os próprios autores de sua si-
tuação feliz ou infeliz, de conformidade com o ensino de 
Jesus:  

A cada um segundo as suas obras. Todos estão de acordo 
neste ponto: "Existem, portanto, dois mundos: o corporal, 
composto de Espíritos encarnados; e o espiritual, formado 
dos Espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, 
devido mesmo a materialidade do seu envoltório, estão 
ligados a Terra ou a qualquer globo; o mundo Espiritual 
ostenta-se por toda parte, em redor de nos, como no Es-
paço, sem limite algum designado." ("O Céu e o Inferno" - lª 
parte, cap. III, n.º 5.)  

Ora, se existem dois mundos que estão em relacionamento, 
se do mundo espiritual partem as criaturas para o mundo 
corporal, encarnando-se e depois desencarnando, o que 
impediria que se repetisse a encarnação?  

Não é  ela muito mais lógica que uma só vida na carne?  

Se o corpo se destrói, de acordo com a lei natural e se o 
Espírito volta a sua condição livre, por que não poderia repe-
tir a encarnação em novo corpo, que, por sua vez, será 
destruído também, repetindo-se assim a operação, enquanto 
a lei da evolução o determinar? A dificuldade das Igrejas 
está  nas próprias resoluções tomadas em seus concílios. 
Entenderam elas que a alma é  criada no momento do nas-
cimento do ser, ou de sua concepção, não admitindo que ela 
preexiste ao renascimento. Tudo o mais fica difícil de conce-
ber diante dessa concepção discrepante da realidade, que é  
a da criação da alma no nascimento do ser, em contrapo-
sição a preexistência do ser espiritual. Quando meditamos 
sobre os ensinos do Mestre Incomparável, como nessas 
passagens admiráveis:  

Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. 
Não julgueis para não serdes julgados. No mundo tereis 
tribulações. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos 
lobos. Entre vós, o maior seja servo de todos. Se alguém 

quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-me; torna-se impossível ter no Cristo um doador de vida 
fácil, sem sacrifícios.  

Como nos mostra Emmanuel, se o Cristianismo é  espe-
rança sublime, fé restauradora e amor celestial, é também 
trabalho sacrificial para o aperfeiçoamento contínuo."  

 

Texto da Revista Espírita Allan Kardec: "Regenerar e 
evoluir": 

A Doutrina Espírita projeta-nos num mundo de novas con-
cepções. Outrora, induzidos pelo superficialismo das igrejas 
mundanas, acreditávamos na lei do menor esforço para 
obter o "céu". A confissão auricular, a extrema-unção, dízi-
mo e a indulgência foram mecanismos de enganos religi-
osos que nos furtaram a capacidade de aprofundamento das 
grandes questões da vida.  

Com o Espiritismo, entendemos que a felicidade após a 
morte é fruto de intenso esforço no Bem, aliado à com-
preensão das leis de Deus.  

O Espírita sabe que não basta a prática da Fé no plano da 
convivência. É preciso buscar, além da auto-regeneração, a 
evolução da própria alma.  

Regenerar é recuperar. É repor o que se perdeu, devolver o 
que se tirou. O alcoólatra que deixa de beber, regenera-se; a 
prostituta que abandona a dissolução dos costumes, regene-
ra-se; o corrupto que passa a abraçar a honestidade, rege-
nera-se...  

A criança que muda de série na escola, evolui intelectual-
mente; o trabalhador que se especializa, evolui profissional-
mente; jovens que se casam, evoluem socialmente...  

Evoluir é bem mais trabalhoso do que regenerar.  

Na regeneração, o ser humano apenas volta ao ponto que 
um dia abandonou, tomado de perturbação.  

Na evolução, a alma ascende a outros níveis de com-
preensão, cresce espiritualmente e adquire o que jamais 
possuiu.  

Paulo de Tarso, entidade elevada que reencarnou para 
servir ao Cristo, regenerou-se após a visão do Senhor na 
estrada de Damasco; mas, ao conhecer e vivenciar os ensi-
namentos evangélicos, ao longo de três décadas de sofri-
mentos, evoluiu para planos até então desconhecidos, tor-
nando-se um dos mais importantes mentores em toda a 
história da cristandade.  

O Espiritismo, em sua didática divina, propõe três fases 
distintas para a educação definitiva da alma: a conscienti-
zação, pelo estudo metódico; a regeneração, pelo arrepen-
dimento das faltas cometidas e a evolução, pela prática 
constante do Bem e pela incorporação de novos valores ao 
caráter.  

Regenerar é um passo significativo, evoluir é libertação 
definitiva das sombras e das limitações humanas. 

 

5 | DEMÔNIOS 

Nossos irmãos costumam dizer que os espíritos que se 
comunicam são todos demônios.  

Quando também acusado de trabalhar para Satanás, Cristo 
disse: "Se Satanás esta dividido contra si mesmo, como 
subsistirá o seu reino?" (Lucas 11:18).  
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Disse Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier: "Quando 
uma centésima parte do Cristianismo de nossos lábios con-
seguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a Terra 
será plenamente libertada de todo o mal".  

Ora, será que Satanás teria interesse nisso? Satanás teria 
interesse em libertar a Terra do mal? Como disse Cristo, ele 
estaria contra seu próprio Reino.  

Com o Espiritismo, a morte perde seu caráter assustador, 
lúgubre. Com o Espiritismo, sabemos que nossos entes 
queridos estão a velar por nós, suas comunicações nos 
suavizam as amarguras, as tristezas de uma separação que 
é apenas aparente.  

Com o Espiritismo aquele que sofre sabe porque sofre, sabe 
que é tudo conseqüência dos atos maus que praticou no 
passado. Assim, pára de maldizer o destino e acusar Deus 
de injusto, e compreende o objetivo da existência, vendo 
nela um meio de educação e reparação. Só a reencarnação 
explica as aparentes injustiças do mundo.  

Com o Espiritismo, o homem sente-se livre dos temores do 
inferno e das ilusões de um ocioso paraíso.  

Com o Espiritismo, o homem sabe de suas responsabili-
dades, sabe como é importante se esforçar para vencer o 
seu orgulho, seu egoísmo, e todos os seus vícios terrenos, 
percebendo como é importante lutar para se regenerar, se 
aperfeiçoar.  

Com o Espiritismo, o homem sabe que a justiça governa o 
mundo, e que cada um dos seus atos bons ou maus pratica-
dos, recairá sobre ele através dos tempos. Nesse pensa-
mento, encontra um freio para o mal, e um poderoso estímu-
lo para o bem.  

Os Espíritos se esforçam para desviar os homens do mal, 
nos ensinam o valor da oração, até ditando preces, o valor 
do trabalho, nos ensina a servir a Deus, dizendo duras ver-
dades a pessoas desregradas, obrigando essas pessoas a 
cair em si e orientando elas no caminho do bem.  

Com o conhecimento da Doutrina Espirita, milhões de pes-
soas tem vencido o orgulho e o egoísmo, e se dedicado a 
prática  do amor.  

E ainda mais disse o Mestre:  

 "Como pode alguém entrar na casa do valente e saquear os 
seus moveis, se antes não prender o valente, a fim de lhe 
saquear a casa?" (S. Mateus, XII, 29)  

"Ninguém pode entrar na casa do valente e furtar as suas 
alfaias, se o primeiro não o atar, para depois o saquear" (S. 
Marcos, III, 27)  

O valente sobre os valentes é DEUS, de quem emana todo 
o poder e toda a força, e as suas alfaias são as criaturas, 
obra do seu amor e da sabedoria. Vivamos, pois, seguros de 
que, embora mesmo o diabo existisse, o Deus todo podero-
so não se deixaria atar e roubar por ele. Como porém o 
diabo pode ser uma realidade, quando somos alfaias da 
casa do senhor?  

O diabo é de natureza HUMANA - prova disso é que Jesus 
chamou Pedro de "Satanás" e Judas de "diabo" - e nada 
pode contra aqueles que vivem a fazer e a pensar no bem e 
tem Deus em seu coração.  

Outra incoerência é que a Bíblia também fala em anjos, mas 
onde estão eles hoje, se até as boas manifestações são 
demoníacas?  

 Procurei na minha Bíblia eletrônica por "anjo" no Novo Tes-
tamento.  178 ocorrências.  Algumas delas:  

20 E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu 
um [anjo] do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas 

receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do 
Espírito Santo. (Mateus 1:20)  

13 E, havendo eles se retirado, eis que um [anjo] do Senhor 
apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o 
menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te 
fale; porque Herodes há de procurar o menino para o matar. 
(Mateus 2:13)  

11 Apareceu-lhe, então, um [anjo] do Senhor, em pé à direi-
ta do altar do incenso. (Lucas 1:11)  

28 E, entrando o [anjo] onde ela estava disse: Salve, agra-
ciada; o Senhor é contigo. (Lucas 1:28)  

9 E um [anjo] do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor 
os cercou de resplendor; pelo que se encheram de grande 
temor. (Lucas 2:9)  

43 Então lhe apareceu um [anjo] do céu, que o confortava. 
(Lucas 22:43)  

23 e, não achando o corpo dele voltaram, declarando que 
tinham tido uma visão de [anjo]s que diziam estar ele vivo. 
(Lucas 24:23)  

4 [Porquanto um [anjo] descia em certo tempo ao tanque, e 
agitava a água; então o primeiro que ali descia, depois do 
movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que 
tivesse.] (João 5:4)  

12 e viu dois [anjo]s vestidos de branco sentados onde jaze-
ra o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. (João 
20:12)  

19 Mas de noite um [anjo] do Senhor abriu as portas do 
cárcere e, tirando-os para fora, disse: (Atos 5:19)  

30 E passados mais quarenta anos, apareceu-lhe um [anjo] 
no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de 
uma sarça. (Atos 7:30)  

3 cerca da hora nona do dia, viu claramente em visão um 
[anjo] de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio! 
(Atos 10:3)  

13 E ele nos contou como vira em pé em sua casa o [anjo], 
que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar a Simão, que 
tem por sobrenome Pedro, (Atos 11:13)  

23 Porque esta noite me apareceu um [anjo] do Deus de 
quem eu sou e a quem sirvo, (Atos 27:23)  

 

Paulo afirmou: "Vos recebestes a lei por mistérios dos anjos" 
(Atos 7:53), explicando ainda em Hebreus 2:2: "Por que a lei  
foi anunciada pelos anjos", e confirmando na mesma episto-
la, 1:14:  "Espíritos são administradores, enviados para 
exercer o ministério".  

Também em Hebreus, (1:7) Paulo afirma: "o que faz os seus 
anjos espíritos e os seus ministros chamas de fogo".  

Esta claro que os anjos são espíritos reveladores das leis de 
Deus aos homens, como afirma o Espiritismo. Paulo vai 
ainda mais longe, afirmando em Atos 7:30-31, que Deus 
falou a Moisés através de um anjo na sarça ardente. Os 
anjos são, portanto, espíritos, ministros de Deus, que os faz 
chama de fogo nas aparições mediúnicas. Em Hebreus, 
12:9, Paulo se refere a Deus como "Deus dos Espíritos". 
Houve casos estudados de manifestações de espíritos que 
eram na forma de línguas de fogo. Essas manifestações 
confirmam que os fenômenos de Pentecostes e o anjo da 
sarça ardente foram mediúnicos.  

  Também com a minha Bíblia eletrônica, procurei por "anjo" 
no Velho Testamento e foram 111 ocorrências. Algumas 
delas:  
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12 Então disse o [anjo]: Não estendas a mão sobre o man-
cebo, e não lhe faças nada; porquanto agora sei que temes 
a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. 
(Gen. 22:12)  

1 Jacó também seguiu o seu caminho; e encontraram-no os 
[anjo]s de Deus. (Gen. 32:1)  

2 E enviarei um [anjo] adiante de ti (e lançarei fora os cana-
neus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os he-
veus, e os jebuseus), (Êxodo 33:2)  

16 e quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, e 
mandou um [anjo], e nos tirou do Egito; e eis que estamos 
em Cades, cidade na extremidade dos teus termos (Núme-
ros 22:26)  

23 Amaldiçoai a Meroz, diz o [anjo] do Senhor, amaldiçoai 
acremente aos seus habitantes; porquanto não vieram em 
socorro do Senhor, em socorro do Senhor, entre os va-
lentes. (Juizes 5:23)  

16 Ora, quando o [anjo] estendeu a mão sobre Jerusalém, 
para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal; e 
disse ao [anjo] que fazia a destruição entre o povo: Basta; 
retira agora a tua mão. E o [anjo] do Senhor estava junto à 
eira de Araúna, o jebuseu. (II Samuel 24:16)  

5 E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu; e eis que um 
[anjo] o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. (I Reis 19:5) 

21 Então o Senhor enviou um [anjo] que destruiu no arraial 
do rei da Assíria todos os guerreiros valentes, e os 
príncipes, e os chefes. Ele, pois, envergonhado voltou para 
a sua terra; e, quando entrou na casa de seu deus, alguns 
dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. (II Crônicas 
32:21)  

36 Então saiu o [anjo] do Senhor, e feriu no arraial dos 
assírios a cento e oitenta e cinco mil; e quando se levanta-
ram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos 
mortos. (Isaías 37:36)  

22 O meu Deus enviou o seu [anjo], e fechou a boca dos 
leões, e eles não me fizeram mal algum; porque foi achada 
em mim inocência diante dele; e também diante de ti, ó rei, 
não tenho cometido delito algum. (Daniel 6:22)  

19 Eu perguntei ao [anjo] que falava comigo: Que é isto? Ele 
me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a 
Judá, a Israel e a Jerusalém. (Zacarias 1:19)  

 

Mas será que hoje só os demônios podem se manifestar? E 
por quê? Onde diz na Bíblia que os anjos não podem vir 
para fortalecer a nossa fé, enquanto os demônios tem toda a 
liberdade para nos tentar?  

Será que até os espíritos do bem são demônios engana-
dores? Ora, então onde estão os anjos? Se não são os 
espíritos dos homens que morreram na virtude, como diz o 
Espiritismo, por que não aparecem para desmascarar os 
"falsos anjos do Espiritismo"? E o que são as obsessões?  

Se o demônio é tão esperto e enganador o quanto insistem 
nossos irmãos, a ponto de se passarem por bons espíritos, 
será que não foram eles que apareceram como anjos na-
quelas vezes em que a Bíblia mostra? Se são espertos 
como eles dizem, então sempre foram. Então, um demônio 
pode ter aparecido a Maria; um demônio pode ter passado a 
Moisés os Dez Mandamentos; Um demônio pode ter apare-
cido a Daniel...  

 Dizem: "Os anjos foram criados por Deus (Ex. 20.11, Ne 9.6 
e Cl 1.16) e já existiam quando o pecado entrou no mundo. 
Tanto que após a queda de Adão e Eva, foram investidos da 

missão de guardar o caminho que conduzia à árvore da vida 
(Gn 3.24)"  

Evidente que alguns "anjos" já existiam quando nosso mun-
do (e não o Universo) foi criado, espíritos que se aperfeiçoa-
ram em outros planetas. Inclusive, Jesus Cristo.  

 Dizem ainda: " E é bom dizer que a Bíblia não nos autoriza 
a orar pedindo anjos e condena terminantemente o culto 
dirigido aos mesmos (Cl 2.18 e Ap. 22.8 e 9)".  

Eis uma acusação infundada de quem acusa sem dar ao 
trabalho de conhecer a Doutrina Espírita. O Espiritismo não 
cultua os espíritos. NÓS SOMOS ESPÍRITOS!  

Segundo nossos irmãos, com anjos era diferente, pois se 
manifestavam diretamente aos homens, sem "incorporação" 
(psicofonia) e sem psicografia. Mas acontece que a incorpo-
ração e a psicografia não são os únicos meios de os espíri-
tos se comunicarem conosco, mas também, entre outras:  

- Desdobramento: um parcial desligamento do corpo físico, 
quando o médium é conduzido pelos amigos espirituais para 
locais de estudo e trabalho no plano extrafísico.  

- Vidência e audiência: quando o médium, obviamente, vê e 
ouve os desencarnados.  

- Materialização: Quando o espírito - utilizando o ectoplasma 
do médium - torna-se tangível (ou seja, qualquer pessoa, 
mesmo não sendo médium ostensivo, pode ver, ouvir e tocar 
o desencarnado).  

(veja a relação dos diversos fenômenos mediúnicos)  

A primeira experiência mediúnica de Chico Xavier, foi esta 
que transcrevo a seguir, quando sua mãe apareceu para ele:  

 "Quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de 
setembro de 1915, Chico Xavier, um dos seus nove filhos, 
foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha 
amiga e madrinha da criança.  

Dora Rita, porém, era obsidiada e, por qualquer bagatela, se 
destemperava, irritadiça. Assim é que o Chico passou a 
suportar, por dia, várias surra de varas de marmeleiro, rece-
bendo, ainda, a penetração de pontas de garfos no ventre, 
porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse 
estranho processo de torturar.  

O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas, com 
os garfos dependurados na carne sanguinolenta e corria, 
para o quintal, a fim de desabafar-se, porque a madrinha 
repetia, nervosa:  

- Este menino tem o diabo no corpo.  

Um dia, lembrou-se a criança de que a Mãezinha orava 
sempre, todos os dias, ensinando-o a levar o pensamento a 
Jesus e sentiu falta da prece que não encontrava em seu 
novo lar.  

Ajoelhou-se sob as velhas bananeiras e pronunciou as pala-
vras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais.  

Quando terminou, oh! Maravilha!  

Sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfei-
tamente viva ao seu lado.  

Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos 
homens, nem por um instante pensou que a mãe tivesse 
partido para as sombras da morte.  

Abraçou-a, feliz, e gritou:  Mamãe, não me deixe aqui... 
Carregue-me com a senhora...  

- Não posso - disse a entidade, triste.  

- Estou apanhando muito, mamãe!  
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Dona Maria acariciou-o e explicou:  

- Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais 
forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. 

- Mas - tornou a criança - minha madrinha diz que estou com 
o diabo no corpo  

- Que tem isso? Não se incomode. Tudo passa e se você 
não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará 
para que estejamos sempre juntos.  

Em seguida, desapareceu.  

O pequeno, aflito, chamou-a em vão.  

Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de 
varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão 
cínico - Dizia Dona Rita exasperada - que não chora, nem 
mesmo a pescoção.  

Porque a criança explicasse ter a alegria de ver sua mãe, 
sempre que recebia as surras, sem chorar, o pessoal 
doméstico passou a dizer que ele era um 'menino aluado'.  

E diariamente, à tarde, com os vergões na pele e com o 
sangue a correr-lhe em pequeninos filetes do ventre o pe-
queno seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, 
a fim de reencontrar a mãezinha querida, sob as velhas 
árvores, vendo-a, ouvindo-a, depois da oração.  

Assim começou a luta espiritual do médium extraordinário 
que conhecemos. " - Ramiro Gama, "Lindos Casos de Chico 
Xavier" . 

Será que a mãe de Chico era o demônio? E será que Deus 
permitiu o engano de Chico, que orava a Deus? Não está na 
Bíblia que Daniel orou a Deus, e surgiu um anjo? Mas será 
que hoje só os demônios se manifestam e Deus permite o 
engano de quem a ele ora com fé?  

"Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis" (Ma-
teus, 21:22)  

Na Bíblia, e principalmente no NT, vemos que os "demônios" 
só causam o mal as pessoas, até mesmo problemas físicos, 
a loucura. (veja o que escreveu Kardec sobre os "posses-
sos" (obsediados) da Bíblia. Vemos que a prece e os bons 
pensamentos repelem os maus espíritos - "orai e vigiai", 
disse Cristo. Também vemos isso acontecer hoje, é que o 
espírita chama de obsessão. Mas como que médiuns como 
o Chico Xavier, que cultiva bons pensamentos, que pratica o 
amor, e que vive uma vida de felicidade e paz, amando a 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mes-
mo, pode estar acompanhado pelos demônios?  

Chico Xavier é um modesto funcionário público aposentado. 
Com a saúde debilitada e a visão quase extinta, segue seu 
trabalho há mais de meio século, sem jamais receber um 
centavo, pois toda renda é revertida em favor das insti-
tuições de beneficência. E ainda fica alta madrugada psico-
grafando mensagens pessoais para centenas de sofredores 
que, de todo o Brasil e até do exterior, o procuram diaria-
mente em busca de lenitivo.  

Nas suas obras encontramos conceitos de grande elevação, 
tanto no campo científico, como no filosófico ou no religioso, 
predominando as mensagens da mais pura moral evangéli-
ca. Ele é a prova viva da comunicabilidade entre os dois  
mundos.  

"Conhecer-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas 
nos espinheiros ou figos nas sarças? - Assim, toda árvore 
boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus e 
UMA ARVORE MÁ NÃO PODE PRODUZIR FRUTOS 
BONS. - Toda árvore que não produz bons frutos será cor-
tada e lançada ao fogo. Conhecer-la-eis, pois, pelos seus 
frutos" - disse Jesus.  

Mesmo assim, dizem que nos dias de hoje o Satanás conti-
nua se transfigurando em anjo de luz (II Cor 11:14-15), nos 
rodeando e procurando a quem enganar e destruir (I Pd 5,8).  

Dizem ainda: " Trata-se de espíritos embusteiros 'demônios' 
os quais vem para enganar os que gostam de se entregar as 
fábulas. (I Tm 4,1)."  

"Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que 
se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de espan-
tar: pois, se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 
parece bem normal que seus ministros se disfarcem em 
ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as 
suas obras." (II Cor 11:13-15)  

Pois é . Segundo suas OBRAS. Conheçam, pois, as obras 
do Espiritismo. Satanás é um símbolo do mal, do antagonis-
ta e adversário por excelência, tanto para espíritos desen-
carnados quanto encarnados. Lembro que Pedro foi chama-
do de Satanás e "um dos doze" (Judas) de diabo, por Jesus.  

Quanto aos desencarnados... Espíritos encarnados ou de-
sencarnados que se fazem de bonzinhos, mas estão com 
intenções ruins, estão em toda a parte. Mas "pelos frutos os 
conhecereis". Os espíritos que levam pessoas a beber, a se 
drogar ou até enlouquecer, como vemos até na Bíblia (as 
possessões) não são os mesmos que levam o homem a orar 
a Deus e a se transformar intimamente.  

Quem deseja atacar a Doutrina Espírita deveria antes procu-
rar conhecê-la. A Codificação kardequiana é riquíssima em 
citações e exortações a respeito dos mistificadores do além, 
dos "falsos profetas da erraticidade", procurando confundir e 
abalar as convicções religiosas alheias. Todas as comuni-
cações mediúnicas, segundo o ensinamento doutrinário, 
devem passar pelo crivo da razão e do bom senso, repelindo 
as que estão impregnadas de vibrações inferiores e vis.  

Em O Livro dos Espíritos está bem claro que os espíritos 
não esclarecidos "se mascaram de todas as maneiras para 
melhor enganar".  

I Tim 4,1 fala que existem espíritos mentirosos, assim como 
João disse: Não creiais em todos os espíritos, mas provai se 
os espíritos são de Deus" e o próprio Paulo ensinou na 2.a 
Epistola aos Coríntios a metodologia das reuniões mediúni-
cas, para não haver enganos, falando no "dom de discernir 
os ESPÍRITOS", "os ESPIRITOS dos profetas estão sujeitos 
aos profetas".  

Assim, não foram contra as comunicações, mas, da mesma 
forma que Kardec em O Livro dos Médiuns, ensinavam a 
reconhecer quais espíritos são dignos de crédito.  

Dizem, ainda, que Cristo alertou sobre os "falsos profetas".  

Mas vejam o que Kardec escreveu sobre isso em "O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo": 

HAVERÁ FALSOS CRISTOS E FALSOS PROFETAS. 

 

Conhece-se a árvore pelo fruto. 

1. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore 
que produz bons frutos não é má; - porquanto, cada árvore 
se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos 
espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. - O homem de 
bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o 
mau tira-as más do mau tesouro do seu coração; porquanto, 
a boca fala do de que está cheio o coração. (S. LUCAS, cap. 
VI, vv. 43 a 45.). 

2. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco 
cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos 
rapaces. - Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-
se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? - Assim, toda 
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árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz 
maus frutos. - Uma árvore boa não pode produzir frutos 
maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. - 
Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e 
lançada ao fogo. - Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. 
(S. MATEUS, cap. VII, vv. 15 a 20.)  

3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza; - porque 
muitos virão em meu nome, dizendo: “Eu sou o Cristo”, e 
seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas 
que seduzirão a muitas pessoas; - e porque abundará a 
iniqüidade, a caridade de muitos esfriará. - Mas aquele que 
perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos dis-
ser: O Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absoluta-
mente; - porquanto falsos Cristos e falsos profetas se levan-
tarão que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao 
ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhi-
dos. (S. MATEUS, cap. XXIV, vv. 4, 5, 11 a 13, 23, e 24; S. 
MARCOS, cap. XIII, vv. 5, 6, 21 e 22.)  

 

Missão dos profetas  

4. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o 
futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se torna-
ram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta 
tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de 
Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar 
as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, 
pois, um homem ser profeta, sem fazer predições. Aquela 
era a idéia dos judeus, ao tempo de Jesus. Daí vem que, 
quando o levaram à presença do sumo-sacerdote Caifás, os 
escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe 
deram socos e bofetadas, dizendo: "Cristo, profetiza para 
nós e dize quem foi que te bateu." Entretanto, deu-se o caso 
de haver profetas que tiveram a presciência do futura, quer 
por intuição, quer por providencial revelação, a fim de 
transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os 
acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi 
considerado como um dos atributos da qualidade de profeta.  

 

Prodígios dos falsos profetas  

5. "Levantar-se-ão falsos Cristos e falsos profetas, que farão 
grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzi-
rem os próprios escolhidos." Estas palavras dão o verdadei-
ro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os 
prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora 
das leis da Natureza. Sendo estas, exclusivamente, obra de 
Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz; o 
simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele 
dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, 
nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha 
feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagra-
do. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a 
essas palavras, o Espírito do mal tem o poder de fazer 
prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enga-
nar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os 
prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos 
enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue 
os milagres dos santos dos milagres do demônio. Ne-
cessário, então, se torna procurar um sentido mais racional 
para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo 
fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatur-
al, maravilhoso e miraculoso; uma vez encontrada a causa, 
reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que 
pareça, mais não é do que aplicação de urna lei da Nature-
za. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à 
medida que o da Ciência se alarga. Em todos os tempos, 
homens houve que exploraram, em proveito de suas am-
bições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, 
certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o 

prestígio de um pseudopoder sobre-humano, ou de preten-
dida missão divina. São esses os falsos Cristos e falsos 
profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde 
resulta que o número deles diminui à proporção que os 
homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pes-
soas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma 
missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja 
aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades 
orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido 
de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta 
se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente 
morais.   

6. Meus bem-amados, não creiais em qualquer Espírito; 
experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos 
falsos profetas se têm levantado no mundo. (S. JOÃO, 
Epístola 1&ordf;, cap. IV, v. 1.)  

7. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos 
Cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz 
dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritis-
mo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente 
declara que os não opera. Do mesmo modo que a Física, a 
Química, a Astronomia, a Geologia revelaram as leis do 
inundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que 
regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiri-
tual, leis que, tanto quanto aquelas outras da Ciência, são 
leis da Natureza. Facultando a explicação de certa ordem de 
fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o 
que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, por-
tanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio 
os fenômenos, fazendo-se passar por messias de Deus, não 
conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e 
seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais 
fenômenos, por si sós, nada provam: a missão se prova por 
efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. 
Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência 
espírita; pesquisando a causa de certos fenômenos, de 
sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que prefe-
rem a obscuridade à luz, têm interesse em combatê-la; mas, 
a verdade é como o Sol: dissipa os mais densos nevoeiros. 
O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de 
falsos Cristos e de falsos profetas, que se encontram, não 
entre os homens, mas entre os desencarnados: a dos Espíri-
tos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, 
que passaram da Terra para a erraticidade e tomam nomes 
venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilita-
rem a aceitação das mais singulares e absurdas idéias. 
Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles 
atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela 
mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É consi-
derável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobre-
tudo, nestes últimos tempos, se hão apresentado como 
alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua 
mãe, e até como Deus. S. João adverte contra eles os ho-
mens, dizendo: “Meus bem-amados, não acrediteis em todo 
Espírito; mas, experimentai se os Espíritos são de Deus, 
porquanto muitos falsos profetas se tem levantado no mun-
do." O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, 
apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os 
bons Espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais 
(Ver, sobre a maneira de se distinguirem os Espíritos: O 
Livro dos Médiuns, 2&ordf; Parte, cap. XXIV e seguintes). É 
a maneira de se distinguirem dos maus os bons Espíritos 
que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de 
Jesus: “Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore; 
uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma 
árvore má não os pode produzir bons." Julgam-se os Espíri-
tos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela 
qualidade dos seus frutos."  

São Paulo disse que não combatemos somente contra a 
carne e o sangue, mas também contra as "forças prejudi-
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ciais da atmosfera". Ele se referia aos obsessores do es-
paço. E as chamadas "sessões de doutrinação ou de de-
sobsessão" são realizadas nos centros espiritas justamente 
para lutar contra tais forças que levam muitas pessoas a 
loucura e a internação nos hospícios e casas de saúde. São, 
aos milhões, os casos de cura de obsessões, em asso-
ciações espiritas bem orientadas.  

 O "demônio" serve é a Igreja, para amedrontar as pessoas, 
para aqueles "shows" da Igreja Universal, para "explicar" o 
que contraria os interesses dos religiosos. Já li até em pági-
nas na Internet que Regressão a outras vidas é coisa do 
demônio; que as experiências fora do corpo também são 
alucinações diabólicas. Quando há curas nas outras reli-
giões, foi "milagre de Deus". Se há curas no Espiritismo, 
através do passe e da água fluidificada, então são 
demônios. Colocam o demônio com mais poder do que o 
próprio Deus, nosso Pai e Criador de todas as coisas. La-
mentável! 

Se o diabo é tão astuto e tão CAPAZ de enganar porque é 
que levou tanto tempo a criar o Espiritismo? Ou, anterior-
mente, estava "infiltrado" nas religiões mais numerosas? 
Como é ' que Maria acreditou no Espirito/Anjo que lhe apa-
receu, e não concluiu que era o diabo? E como os profetas 
do AT não concluíram que Jeová era o diabo?  

Américo Domingos diz, no livro "A Verdade Mais Além":  
"Conforme já disse anteriormente, ao Cristo foi lançada 
também a pecha pelos fariseus de trabalhar com o mal.   Se 
o Espiritismo já conseguiu dividir o "diabo", prestou um 
grande serviço à Humanidade, porquanto o lema dos seus 
seguidores é: "Fora da Caridade não há salvação".  

Se a Doutrina Espírita obra com o diabo, o espírito satânico 
exemplifica rigorosamente as palavras do seu 'contendor', o 
Mestre Jesus, pois cura enfermos; distribui gêneros ali-
mentícios aos necessitados; doa cadeiras de rodas, pernas 
mecânicas e carrinhos de trânsito; constrói escolas, orfana-
tos, asilos, creches e hospitais; fornece gratuitamente as-
sistência médica e odontológica; ministra de graça cursos 
profissionalizantes aos jovens; dá hospedagem a quem 
necessita e muitas outras coisas, fazendo com que o amor 
seja esparguido para todos (inclusive pessoas de outros 
credos religiosos).  

Quantos seres desesperados, descrentes de qualquer tipo 
de crença dogmática, recebem através do Espiritismo, a 
verdade libertadora?  

Posso falar de cátedra, porquanto sou um deles.  

Quantos ateus tiveram suas convicções abaladas por meio 
da minha religião?  

Muita falta de criatividade corresponde em relacionar o 
'diabo', como mentor de tantas coisas boas, revivendo o 
Cristianismo primevo em toda a sua exuberância e autentici-
dade.  

Parece piada que os dirigentes espirituais das crenças tradi-
cionais, muito bem remunerados, vivendo da religião, ven-
ham afirmar que a Doutrina Espírita é regida pelo 'diabo'.  

Lembro-me com tristeza, quando protestante ainda era, de 
ouvir uma pessoa da seita batista afirmar: 'Vim do culto de 
natal da minha igreja, precisavam ver que carro lindo, zero 
quilômetro, o pastor recebeu dos seus membros".  

Naquele instante lembrei-me do Mestre, nascendo em uma 
estrebaria, sendo colocado em uma manjedoura, numa 
atmosfera simples e pobre, enquanto o 'seu' representante é 
contemplado com tão 'honrado e digno' presente.  

Em verdade, digo, com sinceridade, a todos os queridos 
leitores, nunca tal fato aconteceria em uma casa espírita, 

apesar do 'maligno' dirigir todos os seus trabalhos, conforme 
afirmam os defensores perpétuos do literalismo bíblico.  

Alamar Regis, na revista Visão Espírita:  "É outra argumen-
tação infantil e inconseqüente que utilizam, generalizando 
todos os espíritos que se comunicam conosco como se 
fossem demônios e mal intencionados.  

Pense agora, você que tem pelo menos um pouquinho de 
inteligência: Seria sensato você agredir, violentar ou chamar 
a polícia para prender uma pessoa que durante anos e anos 
vem dando demonstrações de ser uma pessoa honesta, 
carinhosa, caridosa, meiga, terna, fraterna, sincera, sensata, 
leal e amiga fiel a você?  

Sinto muito, mas se você for capaz de uma coisa desta, 
você está em profundo processo de loucura e maluquice 
total. Pirou de vez! Está precisando de internação em um 
manicômio.  

Acham alguns religiosos que devemos considerar todos os 
espíritos como se fossem bandidos, mesmo se o conteúdo 
das suas mensagens for edificante, sugestiva ao bem, ao 
amor ao próximo e à fraternidade sugerida por Jesus.  

Se não devemos agredir nem mesmo aos nossos inimigos, 
que sentido existe em agredir quem nos faz bem? Só doido 
age assim.  

Argumentam que todos os espíritos são demônios que se 
apresentam com boas conversas para depois levarem as 
pessoas a seguirem as suas propostas maléficas.  

Queremos deixar bem claro que o segmento espírita não é 
composto de idiotas, de imbecis e nem de pessoas que, 
também, tenham "cérebro de minhoca". O dia em que um 
espírito, seja ele quem for, que nos vinha trazendo boas 
mensagens, apresentar qualquer "proposta indecente", 
seremos os primeiros a chamá-lo a atenção e orientá-lo a 
"tomar juízo".  

Não são apenas os desencarnados que orientam os encar-
nados, só porque são espíritos nessa condição. O contrário 
acontece também, e muito."  

Pra terminar, dois casos pra ilustrar tudo o que disse:  

1- Era uma reunião de estudo do Livro dos Espíritos no 
centro em que meu pai é presidente, e ele comandava a 
reunião. Entrou uma senhora bastante perturbada para 
assistir a reunião, dizendo coisas sem nexo. Estava visivel-
mente obsedada. Todos sentiram o ambiente pesado. Meu 
pai sentia um mal estar e isso poderia perturbar seu trabal-
ho. Mas de repente ele sentiu um enorme paz, uma boa 
vibração e sentiu em seguida aquela entidade trevosa se 
afastar dele. Enfim, todos sentiram que a má influência pas-
sara...  

Eram os bons espíritos, responsáveis por manter a paz do 
ambiente, que estavam ali a espalhar LUZ no ambiente. 
Sem eles, estaríamos perdidos.  

Meu pai fez um excelente trabalho e sentiu-se guiado pelos 
espíritos ao falar. E a senhora foi também aos poucos se 
libertando da má influência espiritual, daquela obsessão...  

2- Uma amiga minha não é espírita. Mas estava enfrentando 
problemas de obsessão, Dizia coisas sem nexo, pensavam 
que ela estava louca, já que não há espíritas na família, 
então não sabiam eles o que acontecia . Minha mãe e minha 
irmã foram visitá-la e comprovaram que eram espíritos, que 
só falavam em sangue e morte e diziam que estavam com 
ela há tempos. 

Pois foi orando muito e procurando entrar em sintonia com 
coisas mais elevadas, que ela se libertou aos poucos daqui-
lo. 
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Também modificou sua conduta, pois os espíritos se aprox-
imam de acordo com a afinidade. E ela antes batia até na 
mãe.  

Há muitos loucos no sanatório, que na verdade sofrem de 
OBSESSÃO...  

Isso prova que ha boas e más influencias espirituais, como, 
aliás, DESDE OS TEMPOS BIBLICOS. E "demônios" nada 
tem a ver com a PAZ ESPIRITUAL que vemos em um Chico 
Xavier... 

 

Leia o que Kardec escreveu sobre os "demônios"  no 
livro "O Céu e o Inferno"  

OS DEMÔNIOS  

Origem da crença nos demônios  

1. - Em todos os tempos os demônios representaram papel 
saliente nas diversas teogonias, e, posto que consideravel-
mente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes 
atribui, ainda hoje, dá à questão uma tal ou qual gravidade, 
por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis por que 
útil se torna examiná-la, com os desenvolvimentos que com-
porta.  

A crença num poder superior é instintiva no homem. Encon-
tramo-la, sob diferentes formas, em todas as idades do 
mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda 
se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-
se que noções teria o homem a respeito, na infância da 
Humanidade.  

2. - Como prova da sua inocência, o quadro dos homens 
primitivos extasiados ante a Natureza e admirando nela a 
bondade do Criador é, sem dúvida, muito poético, mas pou-
co real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo esta-
do, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica 
ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contem-
porâneos; o que mais o preocupa, ou, antes, o que exclusi-
vamente o preocupa é a satisfação das necessidades mate-
riais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que 
pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se 
desenvolve senão gradual e morosamente; a alma tem 
também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como 
o corpo humano; mas para compreender o abstrato, quantas 
evoluções não tem ela de experimentar na Humanidade! Por 
quantas existências não deve ela passar! Sem nos remon-
tarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do 
campo e perscrutemos os sentimentos de admiração que 
nela despertam o esplendor do Sol nascente, do firmamento 
a estrelada abóbada, o trino dos pássaros, o murmúrio das 
ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente o 
Sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o ne-
cessário calor para sazonar as searas, não tanto que as 
creste, está realizado tudo o que ela almejava; olha o céu 
para saber se bom ou mau tempo sobrevirá; que cantem ou 
não as aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da 
seara os grãos; prefere às melodias do rouxinol, o cacarejar 
da galinhada e o grunhido dos porcos; o que deseja dos 
regatos cristalinos, ou lodosos, é que não sequem nem 
inundem; dos prados, que produzam boa erva, com ou sem 
flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou, o que é 
mais, tudo o que da Natureza apreende, conquanto muito 
distanciada já dos primitivos homens.  

3. - Se nos remontarmos a estes últimos, então, surpreendê-
los-emos mais exclusivamente preocupados com a satis-
fação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal 
neste mundo somente no que concerne à satisfação ou 
prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder ex-
tra-humano e porque o prejuízo material é sempre o que 
mais de perto lhes importa, atribuem-no a esse poder, do 

qual fazem, aliás, uma idéia muito vaga. E por nada conce-
berem fora do mundo visível e tangível, tal poder se lhes 
afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. 
Os animais nocivos não passam para eles de represen-
tantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, 
vêem nas coisas úteis a personificação do bem: dai, o culto 
votado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas 
o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem; 
este lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. 
Nem por outra razão se explica, nos cultos primitivos, as 
cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder 
maléfico: o temor suplanta o reconhecimento. Durante muito 
tempo o homem não compreendeu senão o bem e o mal 
físicos; os sentimentos morais só mais tarde marcaram o 
progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na 
espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo 
visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, 
realizada por inteligências de escol, mas que não puderam 
exceder certos limites.  

4. - Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante 
este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racio-
nalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, 
concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no gover-
no do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, 
aliás lógica numa época em que o homem se encontrava 
incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser 
Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não pas-
sa de estado transitório do qual pode emanar o bem, condu-
zindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o pro-
gresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permi-
tindo ver para além do seu presente, no passado como no 
futuro, também não lhe permitia compreender que já hou-
vesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e 
muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das 
imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preex-
iste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de 
existências purificadoras até atingir a perfeição. Para com-
preender como do mal pode resultar o bem é preciso consi-
derar não uma, porém, muitas existências; é necessário 
apreender o conjunto do qual - e só do qual - resultam níti-
das as causas e respectivos efeitos.  

5. - O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos 
séculos, e sob vários nomes, a base de todas as crenças 
religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromase e Ari-
mane entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. 
Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões 
geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e 
maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com 
a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições 
especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as 
virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos he-
breus os anjos e os demônios.  

6. - A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem 
na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-
la aqui tão-somente no ponto de vista cristão para ver se 
está de acordo com as noções mais exatas que possuímos 
hoje, dos atributos da Divindade. Esses atributos são o pon-
to de partida, a base de todas as doutrinas religiosas; os 
dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral, tudo é 
relativo à idéia mais ou menos justa, mais ou menos elevada 
que se forma de Deus, desde o fetichismo até o Cristianis-
mo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para 
as nossas inteligências, compreendemo-la no entanto mel-
hor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. O Cris-
tianismo racionalmente ensina-nos que: Deus é único, eter-
no, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e 
bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que al-
gures dissemos - (1ª Parte cap. VI, "Doutrina das penas 
eternas") "Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus 
atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coex-
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istir um ser mais perfeito." Estes atributos, na sua plenitude 
absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão 
da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para 
que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é 
que não encerre um atentado às divinas perfeições. Veja-
mos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios. 
Os demônios segundo a Igreja  

7 . Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo 
a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma 
entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto 
que Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, 
tal qual no-lo representam. Satanás existe de toda a eterni-
dade, como Deus, ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda 
a eternidade é incriado, e, por conseqüência, igual a Deus. 
Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá 
um deus do mal. Mas se lhe for posterior? Neste caso passa 
a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal 
por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se, 
Deus teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao 
mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma 
das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o 
autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O 
mesmo se dá, exatamente, em relação aos seres maus 
chamados demônios.  

8. - Tal foi, por muito tempo, a crença neste sentido. Hoje 
dizem (As citações seguintes são extraídas da pastoral de 
Monsenhor Gousset, cardeal-arcebispo de Reims, para a 
quaresma de 1865. Atentos ao mérito pessoal e à posição 
do autor, podemos considerá-las a última expressão da 
Igreja sobre a doutrina dos demônios.): "Deus, que é a bon-
dade e santidade por excelência, não os havia criado per-
versos e maus. A mão paternal que se apraz imprimir em 
todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumula-
ra-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssi-
mas de sua natureza, juntara as liberalidades da sua graça; 
em tudo os fizera iguais aos Espíritos sublimes de glória e 
felicidade; subdivididos por todas as suas ordens e adstritos 
a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos 
destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles pode-
riam até ter alcançado a confirmação de justos para todo o 
sempre, e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança 
dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento 
de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, 
mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta."  

"Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade 
desconheceram? Que ato de adoração, de fé, recusaram a 
Deus? A Igreja e os anais das santas escrituras não no-lo 
dizem positivamente, mas certo parece que não aquiesce-
ram à mediação do Filho de Deus, nem à exaltação da natu-
reza humana em Jesus Cristo."  

"O Verbo Divino, criador de todas as coisas, é também o 
mediador e salvador único, na Terra como no Céu. O fim 
sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens senão na 
previsão de sua encarnação e méritos, pois não há pro-
porção alguma entre a obra dos Espíritos eminentes e a 
recompensa, que é o próprio Deus. Nenhuma criatura pode-
ria alcançar tal fim, sem esta maravilhosa e sublime inter-
venção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita 
que separa a sua essência das suas obras, preciso fora 
reunisse à sua pessoa os dois extremos, associando à di-
vindade as naturezas ou do anjo, ou do homem: e preferiu 
então a natureza humana. Esse plano, concebido de toda 
eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua 
execução: o Homem-Deus foi-lhes mostrado como Aquele 
que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a 
condição de o adorarem durante a missão terrestre, e para 
todo o sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora 
visão para corações generosos e gratos, mas - mistério 
profundo - humilhante para espíritos soberbos! Esse fim 

sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham não 
seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. 
Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória! 
Uni mediador entre Deus e eles!  

Que injúria à sua dignidade! E a preferência espontânea 
pela natureza humana? Que injustiça! que afronta aos seus 
direitos!"  

"E chegarão eles a ver esta Humanidade, que lhes é tão 
inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão 
direita de Deus em trono resplandecente? Consentirão enfim 
que ela ofereça a Deus, eternamente, a homenagem da sua 
adoração?"  

"Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensa-
mentos de inveja e de orgulho. S. Miguel e com ele muitos 
exclamaram: "Quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de 
seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a 
Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do 
mundo." O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a 
Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela 
temeridade, disse: "Sou eu quem ao céu subirá; fixarei re-
sidência acima dos astros; sentar-me-ei sobre o monte da 
aliança, nos flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais 
elevadas e serei semelhante ao Altíssimo." Os que de tais 
sentimentos partilharam, acolheram essas palavras com 
murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as 
hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do 
castigo."  

9. - Está doutrina suscita várias objeções:  

1ª - Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos; 
como, sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhec-
er a autoridade desse Deus, em cuja presença se encontra-
vam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gra-
dualmente, depois de haver percorrido a escala da per-
feição, poderíamos conceber um triste retrocesso; não, 
porém, do modo por que no-los apresentam, isto é, perfeitos 
de origem.  

A conclusão é esta: - Deus quis criar seres perfeitos, por-
quanto os favorecera com todos os dons, mas  enganou-se: 
logo, segundo a Igreja, Deus não é infalível! (Esta doutrina 
monstruosa é corroborada por Moisés, quando diz (Gênese, 
cap. VI, vv. 6 e 7): "Ele se arrependeu de haver criado o 
homem na Terra e, penetrado da mais intima dor, disse: 
Exterminarei a criação da face da Terra; exterminarei tudo, 
desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a 
terra até os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter 
criado." Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é 
perfeito nem infalível; portanto, não é Deus. E são estas as 
palavras que a Igreja proclama! Tampouco se percebe o que 
poderia haver de comum entre os animais e a perversidade 
dos homens, para que merecessem tal extermínio.)  

2ª - Pois que nem a Igreja e nem os sagrados anais expli-
cam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas 
dão como problemática (quase certa) a relutância no recon-
hecimento da futura missão do Cristo, que valor - pergunta-
mos -que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da 
cena então ocorrente? A que fonte recorreram, para inferir 
se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até 
simples colóquios? De duas uma: ou a cena é verdadeira ou 
não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por 
que a Igreja não resolve a questão? Mas se a Igreja e a 
História se calam se a coisa apenas parece certa, claro, não 
passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da im-
aginação. (Encontra-se em Isaías, cap. XIV, Vv. 11 e se-
guintes: "Teu orgulho foi precipitado nos infernos; teu corpo 
morto baqueou par terra; tua cama verterá podridão, e 
vermes tua vestimenta. Como caíste do Céu, Lúcifer, tu que 
parecias tão brilhante ao romper do dia? Como foste arroja-
do sobre a Terra, tu que ferias as nações com teus golpes; 
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que dizias de coração: Subirei aos céus, estabelecerei meu 
trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das 
nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo! E todavia foste 
precipitado dessa glória no inferno, até o mais fundo dos 
abismos. Os que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão, 
dizendo: "Será este o homem que turbou a Terra, que ater-
rou seus remos, que fez do mundo um deserto, que destruiu 
cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram 
prisioneiros?" Estas palavras do profeta não se relerem à 
revolta dos anjos,' são, sim, uma alusão ao orgulho e à que-
da do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, 
como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é 
alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí 
qualquer menção da cena supra descrita. Essas palavras 
são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulho 
acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da liber-
tação do povo judeu, da rainha de Babilônia e do destroço 
dos assírios é, ao demais, o assunto exclusivo desse capítu-
lo.)  

3ª- As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância 
admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingi-
do, não deve participar, quanto à organização do Universo, 
dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, 
até serem pela Ciência esclarecidos. Como poderia, então, 
dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as 
mais elevadas nuvens?!  

É sempre a velha crença da Terra como centro do Universo, 
do céu como que formado de nuvens estendendo-se às 
estrelas, e da limitada região destas, que a Astronomia nos 
mostra disseminadas ao infinito no infinito espaço! Sabendo-
se, como hoje se sabe, que as nuvens não se elevam a mais 
de duas léguas da superfície terráquea, e falando-se em 
dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso 
fora que a observação partisse da Terra, sendo ela, de fato, 
a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região supe-
rior, inútil fora alçar-se acima das nuvens. Emprestar aos 
anjos uma linguagem tisnada de ignorância, é confessar que 
os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. 
A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando 
em conta os progressos da Ciência.  

10. - A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte 
passagem: "A escritura e a tradição denominam céu o lugar 
no qual se haviam colocado os anjos, no momento da sua 
criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão 
beatifica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que 
o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há 
mais possibilidade nem perigo de pecado; a tentação e a 
dúvida são aí desconhecidas; a justiça, a paz e a alegria 
reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, 
portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortu-
nada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favo-
recidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber 
com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento 
da sua realidade essência do próprio Deus." Do que precede 
se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria 
menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar 
supremo em que o erro é impossível. Pois seja: mas, então, 
há manifesta contradição nesta afirmativa: - Deus em tudo 
os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes que, 
subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as 
classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu 
chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semel-
hantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza; 
idênticos em categorias, não podiam permanecer em um 
lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção.  

11. - E ainda há uma outra que é, certamente, a mais séria e 
a mais grave. Dizem: - "Este plano (a intervenção do Cristo), 
concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos 
anjos muito antes da sua execução." Deus sabia, portanto, e 

de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, 
teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais: - o Deus 
onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, 
arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte 
uma parte da Humanidade. E assim, de caso pensado, pre-
viamente condenava o gênero humano, a sua própria 
criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto de outro 
modo teríamos que admitir a inconsciência divina, apre-
goando a não presciência de Deus. Para nós é impossível 
identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em 
ambos os casos vemos a negação de atributos, sem a pleni-
tude absoluta dos quais Deus não seria Deus.  

12. - Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, 
a punição é conseqüência, aliás justa e natural, da falta; mas 
se admitirmos concomitantemente a possibilidade do res-
gate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e a 
expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade 
de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas 
sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio 
de lhes fazer compreender o erro, revertendo alfim em be-
nefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta 
Ezequiel: - "Deus não quer a morte, porém a salvação do 
pecador." A inutilidade do arrependimento e a impossibili-
dade de regeneração, isso sim, importaria a negação da 
divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo 
dizer, rigorosa e exatamente, que estes anjos desde a sua 
criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados à 
perpetuidade do mal, e predestinados a demônios para 
arrastarem os homens ao mal.  

13. - Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que 
fazem: "Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem 
dos Espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram 
eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. 
Por estas palavras entendemos que foram arremessados a 
um lugar de suplícios no qual sofrem a pena de fogo, con-
forme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do 
Salvador. Ide, malditos, ao fogo eterno preparado pelo 
demônio e seus anjos. S. Pedro expressamente diz: que 
Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá 
estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do 
mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. 
Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta 
criação, à qual pertencem, na ordem de coisas idênticas à 
sua existência, nas relações enfim que deviam ter com os 
homens, e das quais fazem o mais pernicioso abuso. En-
quanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instru-
mento da justiça divina contra as almas infelizes que seduzi-
ram, outros, em número infinito, formam legiões e residem 
nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o 
globo. Envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando 
mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos." 
Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o 
suplício do fogo eterno, já nos explanamos no cap. IV, "O 
Inferno".  

14. - Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios 
está no inferno; a outra vaga em liberdade, envolvendo-se 
em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o 
mal e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada 
não chegará tão cedo, provavelmente. Mas, por que uma tal 
distinção? Serão estes menos culpados? Certo que não, a 
menos que se não revezem, como se pode inferir destas 
palavras: "Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, ser-
vindo de instrumento da justiça divina contra as almas infe-
lizes que seduziram." Suas ocupações consistem, pois, em 
martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarre-
gam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém 
as que eles próprios provocaram. São ao mesmo tempo a 
causa do erro e o instrumento do castigo; e, coisa singular, 
que a justiça humana por imperfeita não admitiria - a vitima 
que sucumbe por fraqueza, em contingências alheias e 
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porventura superiores à sua vontade, é tanto ou mais seve-
ramente punida do que o agente provocador que emprega 
astúcia e artifício, visto como essa vitima, deixando a Terra, 
vai para o inferno sofrer sem tréguas, nem favor, eterna-
mente, enquanto que o causador da sua primeira falta, o 
agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liber-
dade até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser 
menos perfeita que a dos homens?  

15. - Mas, ainda não é tudo: "Deus permite que ocupem 
lugar nesta criação, nas relações que com o homem deviam 
ter e das quais abusam perniciosamente." Deus podia igno-
rar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele 
mesmo concedida? Então, por que a concedeu? Mas nesse 
caso é com conhecimento de causa que Deus abandona 
suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo, pela sua 
onisciência, que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios. 
Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, 
sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto 
invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado 
pudesse remir-se pela reparação!... Mas não: a condenação 
é irrevogável, eterna! Arrependimento, regeneração, lamen-
tos, tudo supérfluo! Os demônios não passam portanto de 
agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar 
almas para o inferno, isto com a permissão de Deus, que 
antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Que 
se diria na Terra de um juiz que recorresse a tal expediente 
para abarrotar prisões? Estranha idéia que nos dão da Di-
vindade, de um Deus cujos atributos essenciais são: - justiça 
e bondade soberanas! E dizer-se que é em nome de Jesus, 
dAquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais 
doutrinas são ensinadas! Houve um tempo em que tais 
anomalias passavam despercebidas, porque não eram com-
preendidas nem sentidas; o homem, curvado ao jugo do 
despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. 
Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse ho-
mem compreende a justiça, e, desejando-a tanto na vida 
quanto na morte, exclama: - Não é, não pode ser tal, ou 
Deus não fora Deus.  

16. - "O castigo segue por toda a parte os seres decaídos: o 
inferno está neles e com eles: nem paz nem repouso, trans-
formadas em amargores as doçuras da esperança, que se 
lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no 
ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no 
mal. "Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão 
para sempre. "São, depois do pecado, o que é o homem 
depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se 
também impossível; a sua perda é, desde então, irreparável, 
mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio 
contra o Cristo, na sua inveja contra a Humanidade.  

"Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo des-
mesurado da sua ambição, esforçam-se por implantar seu 
império na Terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo 
encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para 
salvação e glória da Humanidade. Também por isso procu-
ram por todos os meios promover a perda das almas pelo 
Cristo resgatadas: o artifício e a importunação, a mentira e a 
sedução, tudo põem em jogo para arrastá-las ao mal e con-
sumar-lhes a perda.  

"E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem 
com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem 
tréguas, do berço ao túmulo.  

"Efetivamente esses inimigos são os mesmos que, depois 
de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo 
com as espessas trevas do erro e do vício; os mesmos que, 
por longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que 
reinaram em absoluto sobre os povos da antigüidade; os 
mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência 
nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escânda-
lo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender 

todos os recursos de que dispõem ao serviço da malvadez, 
basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades 
que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e 
sobretudo a ordem natural têm mistérios que Deus se reser-
vou e que eles não podem penetrar; mas a sua inteligência é 
bem superior à nossa, porque percebem de um jacto os 
efeitos nas causas e vice-versa.  

Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futu-
ros que escapam às nossas conjeturas. A distância e varie-
dade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais 
prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-
se quase instantaneamente sobre diversos pontos do globo 
e podem descrever, a distância, os acontecimentos na 
mesma hora em que ocorrem.  

"As leis pelas quais Deus rege o Universo não lhes são 
acessíveis, razão por que não podem derrogá-las, e, por 
conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres; pos-
suem no entanto a arte de imitar e falsificar, dentro de certos 
limites, as divinas obras; sabem quais os fenômenos resul-
tantes da combinação dos elementos, predizem com maior 
ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como 
os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos 
oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profa-
nos livros recolheram, baseando e acoroçoando tantas e 
tantas superstições.  

"A sua substância simples e imaterial subtrai-os às nossas 
vistas; permanecem ao nosso lado sem que os vejamos, 
interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido. Acredi-
tando obedecer aos nossos pensamentos, estamos no en-
tanto, e muitas vezes, debaixo da sua funesta influência. As 
nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas 
pelas impressões que delas transparecem em nós, e ata-
cam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Para nos 
seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de 
sugestões e engodos conformes com as nossas inclinações. 
Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços 
característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas 
favoritas são a hipocrisia e a mentira."  

17. - Afirmam que o castigo os segue por toda parte; que 
não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de 
modo algum destrói a observação que fizemos quanto ao 
privilégio dos que estão fora do inferno, e que reputamos 
tanto menos justificado por isso que podem fazer, e fazem, 
maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não 
sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá 
ter em conta a sua relativa liberdade? Eles não possuirão a 
felicidade moral que a virtude defere, mas são incontesta-
velmente mais felizes que os seus comparsas do inferno 
flamífero. Depois, para o mau, sempre há um certo gozo na 
prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao 
criminoso o que prefere: se ficar na prisão, ou percorrer 
livremente os campos, agindo à vontade? Pois o caso é 
exatamente o mesmo.  

Afirmam, outrossim, que o remorso os persegue sem 
tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o 
precursor imediato do arrependimento, quando não é o 
próprio arrependimento. "Tornados perversos, obstinam-se 
em o ser, e sê-lo-ão para sempre." Mas desde que se obsti-
nam em ser perversos, é que não têm remorsos; do 
contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao 
mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um 
castigo.  

18. - "São, depois do pecado, o que é o homem depois da 
morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, 
impossível." Donde provém essa impossibilidade? Não se 
compreende que ela seja a conseqüência de sua similitude 
com o homem depois da morte, proposição que, ao demais, 
é muito ambígua.  
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Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura 
da vontade divina? No primeiro caso a pertinácia denota 
uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no 
mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profunda-
mente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, 
conservando por tempo indefinido, na convivência destes, 
todos os traços da sua péssima índole e natureza. No se-
gundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija 
como castigo a impossibilidade da reparação, após uma 
primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pa-
reça.  

19. - "A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se 
eles no seu orgulho perante Deus." E de que lhes serviria 
não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo o arre-
pendimento? O bem só poderia interessá-los se eles tives-
sem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu 
preço. Assim não acontece, no entanto, e pois se perseve-
ram no mal é porque lhes trancaram a porta da esperança. 
Mas por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar 
da ofensa decorrente da sua insubmissão. E, assim, para 
saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus 
prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com 
mal maior; impelir à perdição eterna toda a Humanidade, 
quando por um simples ato de demência podia evitar tão 
grande desastre, aliás previsto de toda a eternidade! Trata-
se, no caso vertente, de um ato de demência, de uma graça 
pura e simples que pudesse transformar-se em estimulo do 
mal? Não, trata-se de um perdão condicional, subordinado a 
uma regeneração sincera e completa. Mas, ao invés de uma 
palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus disse-
ra: "Pereça toda a raça humana antes que minha vingança." 
E com semelhante doutrina ainda muita gente se admira de 
que haja incrédulos e ateus! E é assim que Jesus nos repre-
senta seu Pai? Ele que nos deu a lei expressa do esqueci-
mento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal 
com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos 
como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu, 
quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais 
justos, mais indulgentes que o próprio Deus?  

 

Os demônios segundo o Espiritismo  

20. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são 
entidades distintas, por isso que a criação de seres inteli-
gentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres 
constituem a Humanidade que povoa a Terra e as outras 
esferas habitadas; uma vez libertos do corpo material, con-
stituem o mundo espiritual ou dos Espíritos, que povoam os 
Espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a 
perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, 
contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu 
próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes per-
tencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os 
seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. 
Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos se-
gundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião 
do ser inteligente até ao anjo, há uma cadeia na qual cada 
um dos elos assinala um grau de progresso. Do expresso 
resulta que há Espíritos em todos os graus de adiantamento, 
moral e intelectual, conforme a posição em que se acham, 
na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, 
portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas 
classes inferiores destacam-se Espíritos ainda profunda-
mente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A 
estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de 
todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não 
lhes dá tal nome por se prender ele à idéia de uma criação 
distinta do gênero humano, como seres de natureza essen-
cialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapaz-
es de qualquer progresso para o bem.  

21. - Segundo a doutrina da Igreja os demônios foram cria-
dos bons e tornaram-se maus por sua desobediência: são 
anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da esca-
la, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo os demônios 
são Espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, 
colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os 
que por apatia, negligência, obstinação ou má-vontade per-
sistem em ficar, por mais tempo, nas classes inferiores, 
sofrem as conseqüências dessa atitude, e o hábito do mal 
dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a 
fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas con-
seqüências; eles comparam a sua situação à dos bons 
Espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, 
procurando então melhorarem-se, mas por ato de es-
pontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constran-
gimento. "Submetidos à lei geral do progresso, em virtude 
da sua aptidão para o mesmo, não progridem, ainda assim, 
contra a vontade." Deus fornece-lhes constantemente os 
meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. 
Se o progresso fosse obrigatório não haveria mérito, e Deus 
quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Nin-
guém é colocado em primeiro lugar por privilégio; mas o 
primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço 
próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua gra-
duação, passando, como os demais, pela rota comum.  

22. - Chegados a certo grau de pureza, os Espíritos têm 
missões adequadas ao seu progresso; preenchem assim 
todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes catego-
rias. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que 
de toda a eternidade houve número suficiente para satisfaz-
er às necessidades do governo universal. Deste modo uma 
só espécie de seres inteligentes, submetida à lei de progres-
so, satisfaz todos os fins da Criação. Por fim, a unidade da 
Criação, aliada à idéia de uma origem comum, tendo o 
mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo 
próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que 
a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas 
de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios.  

23. - A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos 
demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, 
mas vendo todavia seres de diversos graus, concluiu que 
seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim 
foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo conce-
dendo a alguns de seus filhos, e a outros impondo o mais 
rude trabalho. Não admira que por muito tempo os homens 
achassem justificação para tais preferências, quando eles 
próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo 
direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. 
Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados 
que Deus? Hoje, porém, alargou-se o circulo das idéias: o 
homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça; 
desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na Terra, 
ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no Céu. E 
aqui está por que lhe repugna à razão toda e qualquer dou-
trina, na qual não resplenda a Justiça Divina na plenitude 
integral da sua pureza.  

 

Leia o que Kardec escreveu sobre "Os demônios nas 
modernas manifestações"  no livro "O Céu e o Inferno"  

1. - Os modernos fenômenos do Espiritismo têm atraído a 
atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a 
História foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. 
Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. 
Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários 
que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenôme-
nos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição com-
pletou o erro ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém dai 
uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um 
amálgama de poucas verdades e muitas mentiras.  
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2. - As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto 
tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder, que 
fizeram, por assim dizer, esquecer Deus; por toda parte 
surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato 
observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as 
coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as 
que podiam abalar a ignorância e alargar o circulo das idéias 
-foram tidas muita vez por obras diabólicas. Os fenômenos 
espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem 
observados à luz da razão e com o auxilio da Ciência, con-
firmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, 
porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua 
ação uma nova força e leis até então desconhecidas.  

A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são 
essas inteligências. Enquanto se não possuía do mundo 
espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a ver-
dade podia ser desviada; mas hoje que observações rigoro-
sas e estudos experimentais esclareceram a natureza, ori-
gem e destino dos Espíritos, bem como o seu modo de ação 
e papel no Universo - hoje, dizemos, a questão se resolve 
por fatos. Sabemos, agora, que essas inteligências ocultas 
são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também 
que as diversas categorias de bons e maus Espíritos não 
são seres de espécies diferentes, porém que apenas repre-
sentam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição 
que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e 
moral, os seres que se manifestam apresentam os mais 
fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não 
tenham saído todos da grande família humana, do mesmo 
modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado.  

3. - Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja 
mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela: 
"Há princípios que não variam há dezoito séculos, porque 
são imutáveis." O seu erro é precisamente esse de não levar 
em conta o progresso das idéias; é supor Deus insuficiente-
mente sábio para não proporcionar a revelação ao desen-
volvimento das inteligências; é, em suma, falar aos contem-
porâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo 
a Humanidade enquanto a Igreja se abroquela em velhos 
erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na 
científica, cedo virá a incredulidade, avassalando a própria 
Igreja.  

4 . - Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos 
demônios nas manifestações espíritas: (As citações deste 
capítulo são extraídas da mesma pastoral indicada no pre-
cedente, e da qual são corolários. É a mesma fonte e, por 
conseguinte, a mesma autoridade.)  

"Nas suas intervenções exteriores os demônios procuram 
dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sem-
pre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes 
de algemá-lo na opressão e no servilismo. "Aqui lhe aguçam 
a curiosidade com fenômenos e partidas pueris; além, des-
pertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do 
maravilhoso. "Se o sobrenatural aparece e os desmascara, 
então, acalmam-se, extinguem quaisquer apreensões, solici-
tam confiança e provocam familiaridade. "Ora se apresen-
tam como divindades e bons gênios, ora assimilam nomes e 
mesmo traços de memorados mortos. Com o auxílio de tais 
fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos; 
dogmatizam e são acreditados; misturam com suas mentiras 
algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as 
formas. Eis o que significam as pretensas revelações de 
além-túmulo. E é para tal resultado que a madeira e a pedra, 
as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das 
mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos: é por 
isso que a pitonisa profetiza em delírio; que o ignorante se 
torna cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, tal 
é, em toda parte e de todos os tempos, o supremo objetivo 
dessas manifestações. "Os resultados surpreendentes des-

sas práticas ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, 
não podendo provir da sua virtude intrínseca, nem da ordem 
estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso 
das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenôme-
nos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos 
aparentemente inofensivos do magnetismo, como os das 
mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, 
vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as con-
sultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos 
ídolos e os antros das sibilas. Como outrora, interroga-se a 
madeira e esta responde; manda-se e ela obedece; isto em 
todas as línguas e sobre todos os assuntos; acha-se a gente 
em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de 
mortos, e cujas pretensas revelações têm o cunho da con-
tradição e da mentira; formas inconsistentes e leves apare-
cem rápidas e repentinas, patenteando-se dotadas de força 
sobre-humana. "Quais são os agentes secretos desses 
fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inex-
plicáveis? Os anjos, esses não aceitariam tais papéis indig-
nos, como também não se prestariam a todos os caprichos 
da curiosidade. "As almas dos mortos, que Deus proíbe 
evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua 
justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se às 
ordens dos vivos. Assim, os seres misteriosos que acodem 
ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente - o que 
importa dizer da inocência ou do crime - não são nem envia-
dos de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, 
porém fatores do erro e agentes do inferno. Apesar do cui-
dado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, 
eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baix-
eza dos atos e incoerência das palavras. "Procuram apagar 
do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da res-
surreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda 
a revelação divina, para subtrair às leis a sua verdadeira 
sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas su-
gestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma 
religião cômoda para uso do socialismo e de todos a quem 
importuna a noção do dever e da consciência. "A increduli-
dade do nosso século facilitou-lhes o caminho. Assim pos-
sam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé 
católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão!"  

5. - Toda esta teoria deriva do princípio de que os anjos e os 
demônios são seres distintos das almas humanas, sendo 
estas antes o produto de uma criação especial, aliás inferi-
ores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em 
toda espécie de faculdade. E é assim que opina pela exclu-
siva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas 
modernas manifestações dos Espíritos. A possibilidade da 
comunicação dos mortos é uma questão de fato, é o resul-
tado de observações e experiências que não vêm ao caso 
discutir aqui. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina 
acima citada, e vejamos se ela se não destrói por si mesma 
com os seus próprios argumentos.  

6. - Das três categorias de anjos segundo a Igreja, a primei-
ra ocupa-se exclusivamente do céu; a segunda do governo 
do Universo, e a terceira, da Terra. É nesta última que se 
encontram os anjos de guarda encarregados da proteção de 
cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos, desta última 
categoria, é que compartilhou da revolta e foi transformada 
em demônios. Ora, desde que Deus lhes permitira com tanta 
liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas mani-
festações, induzir os homens em erro, e porque esse Deus é 
soberanamente justo e bom, devia ao menos, para atenuar 
os males de tão odiosa concessão, permitir também a mani-
festação dos bons anjos. Ao menos, assim, os homens 
teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos 
anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos 
de simular o bem para melhor seduzir; e vedando ao mesmo 
tempo toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a 
Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexpe-
riência e a boa-fé dos homens. É mais ainda: é supor da 
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parte de Deus um abuso de confiança, pela fé que nos me-
rece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito 
do mal. Vejamos os fatos.  

7. - Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes: 
nada perderam da natureza angélica; possuem o saber, a 
perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo 
ainda, a mais, astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais 
elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do 
bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual 
são provedores e recrutadores. Assim, compreende-se que 
se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e 
nele persistem; compreende-se o emprego das seduções e 
simulacros do bem para atraí-los e perdê-los; mas o que se 
não compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem 
de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao 
bem. Quem mais estará nas garras do demônio do que 
aquele que de Deus blasfema, atido ao vício e à desordem 
das paixões? Esse não estará no caminho do inferno? Mas 
então como compreender que a uma tal presa esse demônio 
exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a re-
nunciar ao mal? Como se compreende que exalte aos seus 
olhos a vida deliciosa dos bons Espíritos e lhe pinte a horro-
rosa posição dos maus? Jamais se viu negociante realçar 
aos seus fregueses a mercadoria do vizinho em detrimento 
da sua, aconselhando-os a ir à casa dele. Nunca se viu um 
arrebanhador de soldados depreciar a vida militar, decan-
tando o repouso da vida doméstica! Poderá ele dizer aos 
recrutas que terão vida de trabalhos e privações com dez 
probabilidades contra uma de morrerem ou, pelo menos, de 
ficarem sem braços nem pernas? É este, no entanto, o papel 
estúpido do demônio, pois é notório - e é um fato - que as 
instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado 
incrédulos e ateus, insuflando-lhes nalma fervor e crenças 
nunca havidos. Ainda por influência dessas manifestações 
têm-se visto - e vêem-se diariamente - regenerarem-se 
viciosos contumazes, procurando melhorarem-se a si mes-
mos. Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e 
salutar resultado, é conferir-lhe diploma de tolo. E como não 
se trata de simples suposição, mas de fato experimental 
contra o qual não há argumento, havemos de concluir, ou 
que o demônio é um desazado de primeira ordem, ou que 
não é tão astuto e mau como se pretende, e, consequente-
mente, tão temível quanto dizem; ou, então, que todas as 
manifestações não partem dele.  

8. - "Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para 
obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as 
fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as 
mãos dos meninos se tornam oráculos." Mas, se assim é, 
qual o sentido e valor destas palavras do Evangelho: - "Eu 
repartirei meu Espírito por toda a carne: - vossos filhos e 
filhas profetizarão; os jovens terão visões e os velhos terão 
sonhos. Nesses dias repartirei meu Espírito por todos os 
meus servidores e servidoras, e eles profetizarão." (Atos dos 
Apóstolos, cap. II, vv. 17 e 18.) Não estará nessas palavras 
a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todos 
concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi ana-
tematizada pelos apóstolos? Não; eles a apregoam como 
graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólo-
gos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não 
ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras?  

9. - "Por meio das operações da moderna magia vemos 
reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as 
curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e 
os antros das sibilas." Nós perguntamos: que há de comum 
entre as operações da magia e as evocações espíritas? 
Houve tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-
se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. 
Ninguém as toma a sério, e o Espiritismo condena- as. Na 
época em que florescera a magia, era imperfeita a noção 
sobre a natureza dos Espíritos, geralmente havidos por 

seres dotados de poder sobre-humano. A troco da própria 
alma, ninguém os evocava que não fosse para obter favores 
da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou 
obter filtros. A magia com seus sinais, fórmulas e práticas 
cabalísticas era increpada de fornecer segredos para operar 
prodígios, constranger Espíritos a ficarem às ordens dos 
homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje sabemos que 
os Espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos 
senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus 
e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que 
diz o Espiritismo a tal respeito:  

10. Não podereis obrigar nunca a presença de um Espírito 
vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autori-
dade sobre ele; mas, do vosso inferior, e sendo para seu 
beneficio, conseguí-lo-eis, visto como outros Espíritos vos 
secundam. ( O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XXV.) - A 
mais essencial de todas as disposições para evocar é o 
recolhimento, quando desejarmos tratar com Espíritos 
sérios. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos torna-
mos para evocar Espíritos superiores. Elevando nossa alma 
por alguns instantes de concentração no momento de 
evocá-los, identificamo-nos com os bons Espíritos, predis-
pondo a sua vinda. (O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. 
XXV.) - Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a proprie-
dade de atrair ou repelir Espíritos, pois a matéria ação algu-
ma exerce sobre eles. Nunca um bom Espírito aconselha 
tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na im-
aginação de pessoas simplórias. (O Livro dos Médiuns, 2ª 
Parte, cap. XXV.) - Não há fórmulas sacramentais para 
evocar Espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer 
uma fórmula, poderia ser tachado de usar de charlatanismo, 
visto que para os Espíritos puros a fórmula nada vale. A 
evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. 
(O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XVII.) - Os Espíritos 
que prefixam entrevistas em lugares lúgubres, e a horas 
indevidas, são os que se divertem a custa de quem os ouve. 
É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais su-
gestões; inútil, porque nada se ganha além de uma mistifi-
cação, e perigoso, não pelo mal que possam fazer os Espíri-
tos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre 
cérebros fracos. (O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XXV.) - 
Não há dias nem horas mais especialmente propícios às 
evocações: isso, como tudo que é material, é completa-
mente indiferente aos Espíritos, além de ser supersticiosa a 
crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis 
são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das 
suas preocupações habituais, calmo de corpo e de espírito. ( 
O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XXV.) - A crítica malévo-
la apraz-se em representar as comunicações espíritas re-
vestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e 
da nigromancia. Entretanto, se os que falam do Espiritismo, 
sem conhecê-lo, procurassem estudá-lo, poupariam trabal-
hos de imaginação e alegações que só servem para demon-
strar a sua ignorância e má-vontade. Para conhecimento das 
pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas 
mais propícias, umas que outras, como não há dias nem 
lugares, para comunicar com os Espíritos. Diremos mais: 
que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou ca-
balísticas para evocá-los; que não há necessidade alguma 
de preparo ou iniciação; que é nulo o emprego de quaisquer 
sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bas-
tando para tanto o pensamento; e, finalmente, que os 
médiuns recebem deles as comunicações sem sair do esta-
do normal, tão simples e naturalmente como se tais comuni-
cações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charla-
tanismo poderia emprestar às comunicações formas 
excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. ( O que é 
o Espiritismo, cap. II, nº 49.) - O futuro é vedado ao homem 
por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que 
Deus faculta a sua revelação. Se o homem conhecesse o 
futuro, por certo que negligenciaria o presente e não agiria 
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com a mesma liberdade. Absorvidos pela idéia da fatalidade 
de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo ou não nos 
preocupamos dele. Deus não permitiu que assim fosse, a 
fim de que cada qual concorresse para a realização dos 
acontecimentos mesmos, que porventura desejaria evitar. 
Ele permite, no entanto, a revelação do futuro, quando o 
conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita 
a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que 
se teria sem tal circunstância. ( O Livro dos Espíritos, Parte 
3ª, cap. X.) - Os Espíritos não podem guiar descobertas nem 
investigações científicas. A Ciência é obra do gênio e só 
deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o ho-
mem progride. Que mérito teríamos nós se, para tudo saber, 
apenas bastasse interrogar os Espíritos? Por esse preço, 
todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relati-
vamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado 
que seja o tempo de uma descoberta, os Espíritos encarre-
gados da sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a 
bom termo e inspiram-lhe as idéias necessárias, isto de 
molde a não lhe tirar o respectivo mérito, que está na elabo-
ração e execução dessas idéias. Assim tem sido com todos 
os grandes trabalhos da inteligência humana. Os Espíritos 
deixam cada indivíduo na sua esfera: do homem apenas 
apto para lavrar a terra não fazem depositários dos segredos 
de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que 
se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos 
deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curi-
osidade, em terreno alheio ao do Espiritismo, que tais fitos 
não tem, pois com eles só conseguireis as mais ridículas 
mistificações. ( O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XXVI.) - 
Os Espíritos não podem concorrer para a descoberta de 
tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam de tais coi-
sas e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já 
indicando tesouros que o mais das vezes não existem, já 
apontando sítios diametralmente opostos àqueles em que 
realmente existem. Esta circunstância tem, contudo, uma 
utilidade, qual a de mostrar que a verdadeira fortuna reside 
no trabalho. Quando a Providência tem destinado a alguém 
quaisquer riquezas ocultas, esse alguém as encontrará 
naturalmente; do contrário não, nunca. (O Livro dos 
Médiuns, 2ª Parte, cap. XXVI.) - Esclarecendo-nos sobre as 
propriedades dos fluidos - agentes e meios de ação do 
mundo invisível constituindo uma das forças e potências da 
Natureza - o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e 
coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo, fatos e 
coisas que passaram por prodígios, em outras eras. Do 
mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, 
senão desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, 
para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, 
pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se 
ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhe-
cida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos 
entram para a ordem das coisas naturais. Eis por que os 
Espíritos não produzem milagres, fazendo girar as mesas ou 
escrever os mortos, como milagre não faz o médico em 
restituir à vida o moribundo, e o físico provocando a queda 
do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo Espiritismo 
não passaria de ignorante, ou então de mero prestidigitador. 
( O Livro dos Médiuns, 1ª Parte, cap. II.) Pessoas há que 
fazem das evocações uma idéia muito falsa: há mesmo 
quem acredite que os mortos evocados se apresentam com 
todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem 
ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos rom-
ances e contos fantásticos, onde os mortos aparecem amor-
talhados com o chocalhar dos ossos. O Espiritismo, que 
nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais 
fez reviver um corpo morto. O Espírito, fluídico, inteligente, 
esse não baixa à campa com o grosseiro invólucro, que lá 
fica definitivamente. Separa-se dele no momento da morte, e 
nada mais têm de comum entre si. ( O que é o Espiritismo, 
cap. II, n.º 48.)  

11 - Ampliamos estas citações para mostrar que os 
princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da 
magia. Assim, nem Espíritos às ordens dos homens; nem 
meios de os constranger; nem sinais ou fórmulas cabalísti-
cas; nem descobertas de tesouros; nem processos para 
enriquecer, e tampouco milagres ou prodígios, adivinhações 
e aparições fantásticas: nada, enfim, do que constitui o fim e 
os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só 
reprova tais coisas como demonstra a impossibilidade e 
ineficácia delas. Não há, afirmamo-lo ainda uma vez, analo-
gia alguma entre os processos e fins da magia e os do Espi-
ritismo; só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. 
Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os 
princípios espíritas não se furtam ao exame, e aí estão for-
mulados inequívoca e claramente para todos. Quanto às 
curas, reconhecidas como reais na pastoral precitada, o 
exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações 
com os Espíritos. Efetivamente, essas curas são outros 
tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem 
experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a 
elas, mormente depois de haver esgotado outros recursos 
antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, força é 
confessar que faz uma boa e meritória ação.(Querendo 
persuadir as pessoas curadas pelo Espiritismo que o foram 
pelo diabo, grande numero delas se há separado da Igreja, 
sem que jamais pensassem fazê-lo.)  

12. - "Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os 
verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, 
esses não aceitariam papéis indignos, como também não se 
prestariam aos caprichos todos da curiosidade." O autor 
quer falar das manifestações físicas dos Espíritos, no núme-
ro das quais algumas há evidentemente pouco dignas de 
Espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que subs-
titua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos 
superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o 
Espiritismo. Indignas, porém, dos bons Espíritos, não se 
pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela 
escrita, pela palavra, pela audição, etc., pois que tais com-
unicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes 
da Terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, apa-
rições e um sem-número de fatos que os livros santos citam 
em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os 
anjos e os santos produziram outrora fenômenos semel-
hantes, por que não os produzirão hoje? Por que serem 
idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto 
nas mãos de outros se reputam santos milagres? Sustentar 
semelhante tese é abdicar toda a lógica. O autor da Pastoral 
labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inex-
plicáveis. O que se dá é justamente o contrário, isto é, hoje 
esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que 
se não consideram mais como maravilhosos e sobrenatu-
rais. Dado, porém, de barato que assim não fora, tão lógico 
seria atribuí-los ao diabo, quanto era lógico noutros tempos 
dar a este as honras de todos os fenômenos naturais, cuja 
causa então se desconhecia. Por papéis indignos devemos 
entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que quei-
ramos qualificar de tal a obra salutar dos bons Espíritos, que 
promovem o bem, encaminhando os homens para Deus, 
pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os 
papéis indignos não cabem aos Espíritos superiores, como 
se infere dos seguintes preceitos:  

13. - A categoria do Espírito se reconhece por sua lingua-
gem: os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre 
digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição; res-
sumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura 
moral. Além disso é concisa, clara, sem redundâncias in-
úteis. Os Espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é 
que suprem a vacuidade das idéias com abundância de 
frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima 
contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão 
grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de 
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malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios 
incontestáveis da inferioridade de um Espírito. - Os Espíritos 
superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, 
visando instruir-nos. As manifestações físicas ou puramente 
materiais competem mais comumente aos Espíritos inferi-
ores, vulgarmente designados por Espíritos batedores, pela 
mesma razão por que entre nós os torneios de força e agili-
dade são próprios de saltimbancos e não de sábios. Absur-
do seria supor que um Espírito, por pouco elevado que sela, 
goste do alarde e do reclamo. ( O que é o Espiritismo, cap. 
II, ns. 37, 38, 39, 40 e 60. Vede também O Livro dos Espíri-
tos, Parte 2ª, cap. I - Diferentes ordens de Espíritos; Escala 
espírita, e O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XXIV - Identi-
dade dos Espíritos; Distinção dos bons e maus Espíritos.) 
Qual é o homem de boa-fé que pode lobrigar nestes precei-
tos atribuições incompatíveis com Espíritos elevados? Não, 
o Espiritismo não confunde os Espíritos, antes, pelo 
contrário, distingue-os. A Igreja, sim, atribui aos demônios 
uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o Espiritis-
mo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, 
que os Espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, 
tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, 
de feição a terem das coisas uma idéia muita vez falsa e 
incompleta, incapazes de resolver certas questões e, conse-
quentemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios.  

14. - "As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas 
demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não 
podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos 
vivos." O Espiritismo vai além, é mais rigoroso: não admite 
manifestação de quaisquer Espíritos, bons ou maus, sem a 
permissão de Deus, ao passo que a Igreja de tal não cogita 
relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, 
se dispensam de tal permissão. O Espiritismo diz mais que, 
mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos 
vivos, os Espíritos não se põem à disposição destes. O 
Espírito evocado vem voluntariamente, ou é constrangido a 
manifestar-se? Obedecendo à vontade de Deus, isto é, à lei 
que rege o Universo, ele julga da utilidade ou inutilidade da 
sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu 
livre-arbítrio.  

O Espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado 
para um fim útil, só se recusando a responder quando em 
reunião de pessoas pouco sérias que levem a coisa em ar 
de gracejo. ( O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XXV.) - 
Pode o Espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que 
lhe fazem? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-
arbítrio. Podeis acaso acreditar que todos os seres do Un-
iverso estejam à vossa disposição? E vós mesmos vos jul-
gais obrigados a responder a todos quantos pronunciam o 
vosso nome? Mas quando digo que o Espírito pode recusar-
se, subordino essa negativa ao pedido do evocador, por isso 
que um Espírito inferior pode ser constrangido por um supe-
rior a manifestar-se. ( O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. 
XXV.) Tanto os espíritas estão convencidos de que nada 
podem sobre os Espíritos diretamente, sem a permissão de 
Deus, que dizem, quando evocam: "Rogamos a Deus Todo-
Poderoso permitir que um bom Espírito se comunique con-
osco, bem como aos nossos anjos de guarda assistir-nos e 
afastarem os maus Espíritos." E em se tratando de evo-
cação de um Espírito determinado: - "Rogamos a Deus 
Todo-Poderoso permitir que tal Espírito se comunique con-
osco", etc. ( O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, cap. XVII, n° 
203.)  

15. - As acusações formuladas pela Igreja, contra as evo-
cações, não atingem, portanto, o Espiritismo, porém as 
práticas da magia, com a qual este nada tem de comum. O 
Espiritismo condena tanto quanto a Igreja as referidas práti-
cas, ao mesmo tempo que não confere aos Espíritos superi-
ores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende 
obter sem a permissão de Deus. Certo, pode haver quem 

abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem lhes 
desnature o caráter providencial em proveito de interesses 
pessoais, ou ainda quem por ignorância, leviandade, orgulho 
ou ambição se afaste dos verdadeiros princípios da Doutri-
na; o verdadeiro Espiritismo, o Espiritismo sério os condena 
porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os 
crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem 
razoável imputar ao Espiritismo abusos que ele é o primeiro 
a condenar, e os erros daqueles que o não compreendem. 
Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é 
justa. Assim, diremos: A censura da Igreja recai nos char-
latães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sor-
tilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou céptica, 
dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais 
que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo 
de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da 
critica está no confundir o bom e o mau, o que muitas vezes 
sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior 
número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a 
fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo 
espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica nem 
afeta a Doutrina.  

16. - "Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro 
apelo do herege, do ímpio ou do crente - o que importa 
dizer: - da inocência ou do crime - não são nem enviados de 
Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores 
do erro e agentes do inferno." Estas palavras persuadem 
que Deus não permite a manifestação de bons Espíritos que 
possam esclarecer e salvar da eterna perdição o herege, o 
ímpio e o criminoso! Somente os prepostos do inferno se 
lhes envia, para mais mergulhá-los no lodaçal. Pesa dizê-lo, 
mas, segundo a Igreja, Deus não envia à Inocência senão 
seres perversos para seduzi-la! Essa Igreja não admite entre 
os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser 
bastante compassivo que venha em socorro das almas 
transviadas! Para que servem, pois, as brilhantes qualidades 
que exornam tais seres? Acaso e tão-somente para seu 
gozo pessoal? E serão eles realmente bons, quando, exta-
siados pelas delícias da contemplação, vêem tantas almas 
no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas 
isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potenta-
dos que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer à 
fome o mendigo que lhes bate à porta! É mais ainda: É o 
próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do 
Criador! Mas vós vos admirais que bons Espíritos venham 
ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes 
desta parábola do Cristo: - "Não é o homem são que precisa 
de médico." Então não tendes um ponto de vista mais ele-
vado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, vós 
vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos 
chamasse? Pois bem: os bons Espíritos fazem o que faríeis; 
dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Oh! em 
lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, 
melhor fora bendissésseis os decretos do Senhor, admiran-
do-lhe a onipotência e bondade infinitas.  

17. - Dizem que há anjos de guarda; mas quando não po-
dem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da 
inspiração, por que não empregarem meios de ação mais 
diretos e materiais de modo a chocar os sentidos, uma vez 
que tais meios existem? E pois que tudo provém de Deus e 
nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que Ele 
faculte tais meios aos maus Espíritos e os recuse aos bons? 
Nesse caso é preciso confessar que Deus facilita mais po-
deres ao demônio, para perder aos homens, do que aos 
anjos de guarda para salvá-los! Pois bem! o que os anjos de 
guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem por si os 
demônios: servindo-se de tais comunicações, ditas infernais, 
reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os es-
cravizados ao mal. Esses demônios fazem mais: dão-nos o 
espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por 
intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a Igreja 
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era impotente para convertê-los. Homens que jamais ora-
ram, fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses 
demônios! Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se 
tornaram humildes, caridosos e recatados?! E tudo por obra 
do diabo! Ah! mas se assim for, claro é que a toda essa 
gente o demônio tem prestado melhor serviço e guarda que 
os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste 
opinião do senso humano dos nossos tempos. para crer que 
os homens aceitem cegamente tais idéias. Uma religião, 
porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião 
que se destrói pela base, em se lhe tirando os seus 
demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu 
deus impiedoso; uma religião tal, dizemos, é uma religião 
que se suicida.  

18. - Dizem que Deus enviou o Cristo, seu filho, para salvar 
os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se 
explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? 
Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado 
aos homens para ensinar-lhes a verdade, e, por ela, o ca-
minho da salvação; mas contai - e somente após a sua 
vinda - quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade, 
quantos morreram e morrerão sem conhecê-la, quantos, 
finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática. Então, 
por que não lhes enviar Deus, sempre solícito na salvação 
de suas criaturas, outros mensageiros, que, baixando a 
todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e 
sábios, crédulos e cépticos, venham ensinar a verdade aos 
que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a 
compreendem, e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e 
múltiplo, a insuficiência na propagação do Evangelho, abre-
viando o evento do reinado divino? Mas eis que chegam 
esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos 
aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, 
consolando os aflitos, a exemplo de Jesus! Que fazeis vós, e 
como os recebeis vós? Ah! vós os repudiais, repelis o bem 
que fazem e clamais: são demônios! Outra não era a lingua-
gem dos fariseus relativamente ao Cristo, que, diziam, fazia 
o bem por artes do diabo! E o Nazareno respondeu-lhes: 
"Reconhecei a árvore por seu fruto: a má árvore não pode 
dar bons frutos." Para os fariseus eram maus os frutos de 
Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a li-
berdade que lhes arruinaria a autoridade. Se ao invés disso 
Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os 
seus erros e sustentar-lhes o poder, então, sim, ele seria o 
esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só, pobre e 
fraco: decretaram-lhe a morte julgando extinguir-lhe a pala-
vra, e a palavra sobreviveu-lhe porque era divina. Importa 
contudo dizer que essa palavra só lentamente se Propagou, 
e, após dezoito séculos, apenas é conhecida de uma décima 
parte do gênero humano. Além disso, em que pese a tais 
razões, numerosos cismas rebentaram já do seio da cristan-
dade. Pois bem: agora, Deus, em sua misericórdia, envia os 
Espíritos a confirmá-la, a completá-la, a difundi-la por todos 
e em toda a Terra - a santa palavra de Jesus. E o grande 
caso é que os Espíritos não estão encarnados num só ho-
mem cuja voz fora limitada: eles são inumeráveis, andam 
por toda parte e não podem ser tolhidos. Também por isso, 
o seu ensino se amplia com a rapidez do raio; e porque 
falam ao coração e à razão, são pelos humildes mais com-
preendidos.  

19. - Não é indigno de celestes mensageiros - dizeis - o 
transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o das 
mesas? Não será ultrajá-los o supor que se divertem com 
frivolidades deixando a sua mansão de luz para se porem à 
disposição do primeiro curioso? Jesus também deixou a 
mansão do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse 
que o Espiritismo atribui frioleiras aos Espíritos superiores? 
Não; o Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, 
que as coisas vulgares são próprias de Espíritos vulgares. 
Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, 
qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência 

do mundo espiritual e demonstrando à saciedade que esse 
mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. 
Essas manifestações iniciais eram porventura simples como 
tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula 
semente a árvore deixa um dia de estender virente e copada 
a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manje-
doura de Belém pudesse sair a palavra que havia de trans-
formar o mundo? Sim! O Cristo é bem o Messias divino. A 
sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a 
religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os 
sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do 
Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus facci-
oso, vingativo e cruel. 

 

6 | PALAVRA DE DEUS 

Católicos e Protestantes nos criticam por não crermos na 
Bíblia como a Palavra de Deus inquestionável. Realmente, 
damos importância apenas a Jesus, pois nada há de útil no 
Velho Testamento para os dias de hoje, exceto os Dez Man-
damentos.  

O próprio Jesus afirmou: "Amarás ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu en-
tendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o 
segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo 
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem 
toda a lei e os profetas. (Matheus 22:37-40)  

No Sermão da Montanha, Jesus revogou algumas coisas do 
Antigo Testamento, retificando o que era humano nas leis 
mosaicas: "Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por 
dente. Eu, porém, vos digo..." (Mateus 5:38 a 42)  

"Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o 
teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e 
orai pelos que vos perseguem" (Mateus 5:43 e 44)  

Paulo também disse: "Com efeito: Não adulterarás; não 
matarás; não furtarás; não cobiçarás; e se há algum outro 
mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo.” (Romanos 13:9) 

O que aí não se inclui, são quinquilharias humanas. Jesus 
trabalhou aos sábados; não permitiu que apedrejassem a 
adúltera; foi contra o divórcio, contrariando Moisés, pois, 
afinal, eram leis de Moisés, leis para doutrinar aquele povo, 
e não leis divinas, que nunca se alteram.  

A expressão "a palavra de Deus" é de origem judaica. Foi 
naturalmente herdada pelo Cristianismo, que a empregou 
para o mesmo fim dos judeus: dar autoridade à Igreja. A 
Bíblia, considerada a "palavra de Deus", reveste-se de um 
poder mágico: a sua simples leitura, ou simplesmente a 
audiência dessa leitura, pode espantar o Demônio de uma 
pessoa e convertê-la a Deus. Claro que o Espiritismo não 
aceita nem prega essa velha crendice, mas não a condena. 
A cada um, segundo suas convicções, desde que haja boa 
intenção.  

As pesquisas históricas revelam que os livros que compõem 
a Bíblia tem origem na literatura oral do povo hebreu. Só 
depois do exílio na Babilônia foi que Esdras conseguiu reunir 
e compilar os livros orais (guardados na memória) e proc-
lamá-los em praça pública como a lei do judaísmo, ditada 
por Deus.  

É impossível provar que "de capa a capa" a Bíblia é divina-
mente inspirada. O "credo quia absurdum" (acredito mesmo 
que absurdo) é fruto do dogmatismo, criação humana dos 
concílios, enquanto o Espiritismo é a doutrina do livre-exame 
e consiste na fé raciocinada, apta a "encarar a razão face a 
face em todas as épocas".  
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Somente às religiões dogmáticas, que se apresentam como 
vias exclusivas de salvação, interessa o velho conceito da 
Bíblia como palavra de Deus. Primeiro, porque esse concei-
to impede a investigação livre. Considerada como a palavra 
de Deus, a Bíblia é indiscutível, deve ser aceita literalmente 
ou de acordo com a "interpretação autorizada da igreja". Por 
isso, as igrejas sempre se apresentam como "autoridade 
única na interpretação da Bíblia". Segundo, porque essa 
posição corresponde aos tempos mitológicos, ao pensamen-
to mágico, e não a era de razão em que vivemos.  

Há contradições insanáveis em que se afundam os herme-
neutas religiosos. Vêem-se eles obrigados a perigosas 
ginásticas de raciocínio, apoiadas em fórmulas pré-
fabricadas, para se safarem das contradições do texto. Mas 
não escapam jamais a contradição fundamental que é esta: 
consideram a Bíblia como a palavra de Deus, mas estabele-
cem, para sua interpretação, regras humanas. Dessa manei-
ra, é o homem que faz Deus dizer o que lhe interessa. As 
supostas condenações do Espiritismo pela Bíblia, por exem-
plo, decorrem das interpretações sacerdotais, até alterando 
os textos, moldando a "Palavra de Deus" segundo suas 
conveniências. A Bíblia é um dos maiores repositórios de 
fatos espíritas de toda bibliografia religiosa. E os textos 
bíblicos estão eivados de passagens tipicamente espíritas. 
(leia o item sobre a proibição bíblica a comunicação com 
mortos)  

Emmanuel, trabalhador incansável do Cristo, através da 
psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: "O ato de 
crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimen-
to e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mes-
ma. 

Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minu-
cioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os 
fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os 
despautérios" (O Consolador, Ed. FEB, pág. 201).  

Será mesmo que tudo na Bíblia tem inspiração divina?  

A despeito da expressa proibição: "Em ti não se achará 
quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha" (Deut. 
18:10), os judeus de vez em quando queimavam seus filhos 
em sacrifício (2.o Reis 17:17) e até alguns reis cometeram 
esse crime hediondo, como Manasses (2a Reis, 21:16) e 
Acaz (2.a Cron. 28:3), e até o grande libertador Jefté, que foi 
Juiz em Israel por seis anos, foi "cheio de espírito e ofereceu 
a sua filha em holocausto a Deus" (Juizes 11:29 e 39). Al-
guns textos levam a supor que os sacrifícios humanos tin-
ham o beneplácito de Jeová , uma vez que "o homem con-
sagrado a Deus não poderá ser resgatado, será morto" (Lev. 
27:29).  

Jeu, rei de Israel por 28 anos, matou 2 reis israelitas, Aca-
zias e Jorão (2.a Reis 9:24-33), bem como toda a linhagem 
do ex rei Acab, inclusive seus 70 filhos (2.a Reis 10:7) e 
mais 42 irmãos de Acazias (2.a Reis 10:14), além de inúme-
ros adoradores de Baal (2.a Reis, 10:25) e apesar de tão 
zeloso "não se apartou dos pecados do ex rei Joroboão e 
nem destruiu os bezerros de ouro" (2.a Reis 10:29). Pois foi 
a esse rei idólatra e sanguinário que Jeová afirmou: "Bem 
obraste em fazer o que é reto aos meus olhos" (2. Reis 
10:30)  

Samuel era vidente de Deus (1. Samu. 9:19), mas mandou 
que o rei destruísse totalmente os amalequitas, "matando 
desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de 
mama, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até 
os jumentos" (1. Samuel, 15:3). Mas Saul poupou os ani-
mais e por isso foi castigado (1. Sam., 15:26).  

Moisés, que "era o mais manso de todos os homens que 
havia na Terra" (Num 12:13), desce do Sinai com as 
"Tábuas da Lei", onde constava o mandamento "Não Ma-

tarás" e logo, para passar da teoria à prática, manda matar 3 
mil dos seus compatriotas e ainda por cima pede a benção 
de Deus para os assassinos (Ex. 32:28/29). Josué conquis-
tou todas as cidades da prometida "Canaã destruindo total-
mente a toda alma que nelas havia" (Jos. 10:35), "destruindo 
tudo que tinha fôlego, como ordenara o Senhor Deus" (Jos 
10:42), o que não é de se admirar, uma vez que Jeová é 
"homem de guerra" (Ex. 15:3).  

 "Cada um tome a sua espada e mate cada um a seu irmão, 
cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho" (Ex. 32:27)  

 "Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida" (Deut. 
20:16)  

 "Se o povo de uma cidade incitar os moradores a servir 
outros deuses, destruirás ao fio de espada tudo quanto nela 
houver, até os animais" (Deut. 13:12/15)  

Nossa, até os inocentes animais!  

Veja também que havia diversos "Deuses", não só Jeová . 
Este, claro, era o "Deus" oficial do povo e, sob o seu nome, 
houve de fato manifestações de espíritos enviados por 
Deus. Is.8:19 também sugere a mesma coisa.  

 Está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23: "o 
que for pendurado em um madeiro é maldito de Deus".  

Logo, se Jesus passou por semelhante apróbio pode-se 
concluir que as "Escrituras Sagradas" estão denominando o 
Mestre de "maldito de Deus".  

Se a Bíblia não pode ser discutida para um cristão dogmáti-
co, como sair dessa?  

Quando se tem acesso ao livro de Jonas, nota-se um para-
doxo: "Deus" se apieda da cidade de Nínive, a grande inimi-
ga de Israel, mandando o profeta Jonas pregar aos seus 
habitantes, em detrimento dos amalequitas, assassinados 
por ordem "divina", sem chance de arrependimento.  

Afinal, há preferência de "Deus" por alguns de seus filhos?  

Portanto, que "Deus" é esse? Prejulga merecer o povo de 
Nínive a sua misericórdia, enquanto os amalequitas foram 
cruelmente assassinados por sua ordem;  

Vemos em Levitico 21:16-24:  

16 Disse mais o Senhor a Moisés: 17 Fala a Arão, dizendo: 
Ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas 
gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão 
do seu Deus.  

18 Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará: 
como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de mem-
bros demasiadamente compridos, 19 ou homem que tiver o 
pé quebrado, ou a mão quebrada, 20 ou for corcunda, ou 
anão, ou que tiver belida, ou sarna, ou impigens, ou que 
tiver testículo lesado; 21 nenhum homem dentre os descen-
dentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito, se 
chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor; ele 
tem defeito; não se chegará para oferecer o pão do seu 
Deus.  

22 Comerá do pão do seu Deus, tanto do santíssimo como 
do santo; 23 contudo, não entrará até o véu, nem se che-
gará ao altar, porquanto tem defeito; para que não profane 
os meus santuários; porque eu sou o Senhor que os santifi-
co. 24 Moisés, pois, assim falou a Arão e a seus filhos, e a 
todos os filhos de Israel.   

 Raciocinem um pouco: um ato tão desumano de PRECON-
CEITO teria vindo do próprio Deus?  Também em Levítico, 
"Deus" não parece ser o grande Fisiologista, o Supremo 
Criador da natureza humana, desconhecendo que o proces-
so da menstruação é natural, não podendo lhe ser imposto a 
pecha de imundo.  
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Assim está escrito: "Se um homem se deitar com uma mulh-
er no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, 
descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu san-
gue, ambos serão eliminados no meio do seu povo".  

Menstruação é enfermidade? O próprio "Criador" desconhe-
cendo o que criou? Um "Deus" preconceituoso, anatemati-
zando uma função normal do aparelho sexual feminino? 
Ainda por cima, violento, ao ponto de expulsar o casal de 
seu povo?  

E o que dizer de I Coríntios, 14/34, 35: "As vossas mulheres 
devem ficar caladas nas igrejas; porque não lhes é permitido 
falar; mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se 
querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus 
próprios maridos; porque é vergonhoso que as mulheres 
falem na igreja"?  

A Bíblia coloca a mulher numa situação inferior. No Velho 
Testamento, então, registram-se passagens lamentáveis, a 
respeito do conceito que a mulher tem, conforme aquilo que 
se chama de "palavra de Deus".  

"Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, 
então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela 
encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio, 
e lhe dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, 
pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e 
este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe 
der na sua mão, e a despedir de sua casa, ou se este último 
homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então 
seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a 
tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contami-
nada; pois é abominação perante o Senhor" (Deut. 24: 1, 2, 
3, 4)  

Veja que Cristo contrariou aquilo que seria a "Palavra de 
Deus":  

" 2 Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o 
experimentarem, lhe perguntaram: É lícito ao homem repu-
diar sua mulher?  3 Ele, porém, respondeu-lhes: Que vos 
ordenou Moisés?  4 Replicaram eles: Moisés permitiu es-
crever carta de divórcio, e repudiar a mulher.  5 Disse-lhes 
Jesus: Pela dureza dos vossos corações ele vos deixou 
escrito esse mandamento.  6 Mas desde o princípio da 
criação, Deus os fez homem e mulher.  7 Por isso deixará o 
homem a seu pai e a sua mãe, [e unir-se-á à sua mulher,] 8 
e serão os dois uma só carne; assim já não são mais dois, 
mas uma só carne.  9 Porquanto o que Deus ajuntou, não o 
separe o homem. 10 Em casa os discípulos interrogaram-no 
de novo sobre isso.  11 Ao que lhes respondeu: Qualquer 
que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério 
contra ela; 12 e se ela repudiar seu marido e casar com 
outro, comete adultério." (Marcos 10)  

Evidente que era lei de Moisés, para um determinado povo, 
e não lei de Deus. O mesmo podemos dizer da proibição a 
evocação aos mortos, tão citada pelo adversários do Espiri-
tismo.  

"Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a 
mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do 
que o fere, e ela estender a sua mão, e lhe pegar pelas suas 
vergonhas, então cortar-lhe-às as mãos, não a poupará o 
teu olho" (Deut. 25:11)  

Coitada da pobre mulher! Não tem o direito nem de defender 
o próprio marido.  

Há várias passagens que rebaixam a mulher à inferioridade 
absoluta. Uma alega que "Deus" permitiu ao Rei Salomão 
(um assassino terrível) ter 300 mulheres e 700 concubinas, 
ainda o considerando como um dos seus "eleitos". Há um 
caso, também, em que o próprio "Deus" sugere a Isaac 
inventar para o Faraó que a sua própria esposa era sua 

irmã, para que ele, o Faraó, pudesse se aproveitar bem 
dela, em troca de ouro e prata.  

Em Deut. 13:6, 9 e 10, há uma ordem de matar a pedradas 
os adeptos de outras crenças. Uma apologia à intolerância 
religiosa.  

 Em Levítico 22:17-18 "Deus" ordena que a oferta a ser 
oferecida no altar seja de animais sem defeito. E é mais 
exigente ainda, quando determina que não devam ser ofer-
tados bichos que tiverem testículos machucados, ou moídos, 
ou arrancados, ou cortados (Levítico 22:24).  

Os sacrifícios de animais na Bíblia lembram bem o que 
acontece no Candomblé e Quimbanda nos nossos dias.  

Paulo afirmou: "Vós recebestes a lei por mistérios dos anjos" 
(Atos 7:53), explicando ainda em Hebreus 2:2: "Por que a lei 
foi anunciada pelos anjos", e confirmando na mesma episto-
la, 1:14: "Espíritos são administradores, enviados para ex-
ercer o ministério".  

Também em Hebreus, (1:7) Paulo afirma: "o que faz os seus 
anjos espíritos e os seus ministros chamas de fogo".  

Está claro que os anjos são espíritos reveladores das leis de 
Deus aos homens, como afirma o Espiritismo. Paulo vai 
ainda mais longe, afirmando em Atos 7:30-31, que Deus 
falou a Moisés através de um anjo na sarça ardente. Os 
anjos são, portanto, espíritos, ministros de Deus, que os faz 
chama de fogo nas aparições mediúnicas.  

Em Hebreus, 12:9, Paulo se refere a Deus como "Deus dos 
Espíritos".  

Houve casos estudados de manifestações de espíritos que 
eram na forma de línguas de fogo. Essas manifestações 
confirmam que os fenômenos de Pentecostes e o anjo da 
sarça ardente foram mediúnicos.  

O Espiritismo reconhece a ação de Deus na Bíblia, mas não 
pode admiti-la como a "Palavra de Deus". Na verdade, como 
ensinou o apóstolo Paulo, foram os mensageiros de Deus, 
os Espíritos, que guiaram o povo de Israel, através dos 
médiuns, então chamados profetas. O próprio Moisés era 
um médium, em constante ligação com Iavé ou Jeová, o 
deus bíblico, violento e irascível, tão diferente do Deus Pai 
do Evangelho. Devemos respeitar a Bíblia no seu exato 
valor, mas nunca fazer dela um mito, um novo bezerro de 
ouro. Deus não ditou nem dita livros aos homens.  

Em Números, 11:23-25, temos a descrição de dois fatos 
mediúnicos valiosos. Primeiro, o Senhor fala a Moisés. De-
pois, Moisés reúne os setenta anciãos, formando uma roda, 
e o Senhor se manifesta materialmente descendo numa 
nuvem. Temos a comunicação pessoal de Jeová a Moisés, e 
a seguir o fenômeno evidente de materialização de Jeová, 
através da mediunidade dos anciãos, reunidos para isso na 
Tenda, cedendo ectoplasma para o fenômeno. A nuvem é a 
formação de ectoplasma na qual o espírito se corporifica.  

Só os que não conhecem os fenômenos espíritas podem 
aceitar que ali se deu um milagre, um fato sobrenatural. E 
podem aceitar, também, a manifestação do próprio Deus. 
Longe disso. Jeová era o espírito protetor de Israel, que se 
apresentava como Deus, porque a mentalidade dos povos 
do tempo era mitológica, e os espíritos eram considerados 
deuses. O filósofo Tales de Mileto já dizia, na Grécia, cinco 
séculos antes do Cristo: "O mundo é cheio de deuses". Os 
espíritos elevados eram considerados deuses benéficos, e 
os espíritos inferiores eram deuses maléficos.  

O Capítulo V do Deuteronômio é inteiramente mediúnico. 
Mas convém lembrar que os sucessos desse capítulo são 
melhor compreendidos quando lemos o Êxodo, caps. 18 a 
20. Nos versículos 13 a 16, do capítulo 18, vemos Moisés 
diante do povo, para ser o mediador, o interprete - mas na 
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verdade o médium -, entre Deus e o povo. Nos versículos 22 
a 31, Cap. V, do Deuteronômio, temos uma bonita descrição 
de conhecidos fenômenos mediúnicos: o monte Horebe 
envolto em chamas, a nuvem de fluídos ectoplasmáticos 
(materializantes), e a voz-direta de Jeová. que falava do 
meio do fogo, sem se apresentar ao povo. E Moisés, como 
sempre, servindo de intermediário, na sua função mediúnica. 
Por fim, Jeová recomenda a Moisés que mande o povo 
embora, mas permaneça com ele, para receber as demais 
instruções. (Vers. 31, cap. 5 de Deut.)  

No famoso cap. 18 de Deuteronômio, tão citado contra o 
Espiritismo, logo após os versículos das proibições, temos a 
promessa de Jeová, de que suscitará um grande profeta 
para auxiliar e orientar o povo. Como fazia com Moisés, o 
próprio Jeová promete que porá as suas palavras na boca 
desse médium. Não obstante, sabendo que todo médium 
está sujeito a envaidecer-se e dar entrada a espíritos pertur-
badores, Jeová determina que o profeta seja morto: "Se falar 
em nome de outros deuses".  

Esta passagem (vers. 20 do cap. XVIII) é mais uma confir-
mação bíblica do ensino espírita de que, naquele tempo, os 
espíritos eram chamados "deuses". Jeová era espírito-guia 
do povo hebreu, e por isso considerado como o seu Deus, o 
único verdadeiro. Mas os profetas (médiuns) de Jeová po-
diam receber outros deuses, como Baal, Apolo ou Zeus, 
pelo que a proibição bíblica nesse sentido é terrível e desu-
mana, como podemos ver nos textos. A evolução espiritual 
do povo hebreu permitiria a Jesus vir corrigir esses abusos e 
substituir a concepção bárbara de Deus dos Exércitos pela 
concepção evangélica do Deus-Pai, cheio de amor com 
todas as criaturas.  

O Espírito que ditou os Dez Mandamentos a Moisés desem-
penhava uma elevada missão, preparando o povo hebreu 
para o monoteísmo, a crença num só Deus, pois os deuses 
da Antigüidade eram mitos.   

Através da mediunidade, ensinava aos homens rudes do 
tempo as verdades espirituais que deveriam frutificar no 
futuro. E por isso que encontramos, nas páginas da Bíblia, 
não só o relato de fenômenos espíritas ocorridos com o 
povo hebreu, mas também ensinamentos precisos e claros 
sobre a mediunidade.  

No Capitulo XII, do Livro de Números, vemos Jeová dar aos 
Hebreus uma das lições que só mais tarde apareceriam de 
novo, mas então no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.  

Mirian e Aarão falavam mal de Moisés, por haver ele tomado 
uma nova mulher, de origem cusita. Jeová não gostou disso 
e subitamente "desceu da nuvem", para repreende-los. 
Descer da nuvem é materializar-se, pois a nuvem é sim-
plesmente a formação de ectoplasma, como a Bíblia deixa 
bem claro nos seus relatos. Imagina se o Senhor do Univer-
so, o Deus-Pai do Evangelho, faria este papel de alcoviteiro! 
Seria absurdo tomarmos este Jeová, sempre imiscuído nos 
assuntos domésticos, pelo próprio Deus!  

Como espirito-guia, podemos compreende-lo. E é como 
espirito-guia que ele repreende os maldizentes, castiga 
Mirian, mas antes ensina.  

Primeiro, diz ele que pode manifestar-se aos profetas 
(médiuns) por meio de visão (vidência) ou de sonhos. De-
pois, lembrando que Moisés é o seu instrumento para di-
reção do povo, esclareceu: "Não é assim com o meu servo 
Moisés, que é fiel em toda a minha casa". E acrescenta: 
"Boca a boca fale com ele, claramente e não por enigmas". 
Cinco formas de mediunidade figuram nesse ensino bíblico:  

1) vidência;  

2) a de desprendimento, ou sonambulica;  

3) a de materialização;  

4) a de voz-direta;  

5) a de audiência.  

O próprio Jeová ensinava a mediunidade, como o apóstolo 
Paulo, em sua Primeira Epistola aos Coríntios, ensinaria 
mais tarde a fazer uma reunião mediúnica. 

Quem examinar com isenção o texto bíblico, observará que 
aquele Jeová do Antigo Testamento nada tem de comum 
com o Deus apresentado por Jesus no Novo.  

Tudo faz crer que o protetor imediato da nação judaica era 
uma Entidade mais ou menos identificada com a índole 
guerreira da raça. Cada homem, cada povo, tem o Guia 
Espiritual que merece, compatível com o seu grau de evo-
lução moral. Podia ser, talvez, um dos antepassados, com 
autoridade para impor seu domínio sobre os homens. Tais 
entidades, por atrasadas que sejam, não ficam ao desampa-
ro da Espiritualidade Superior, mas é claro que esta não 
pode impor ensinamentos que os assistidos não estejam 
ainda em condições de assimilar. A evolução tem que vir 
naturalmente, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada 
ser.  

O mesmo ocorre ainda hoje, com os "pretos-velhos" e 
"orixás" que orientam os cultos africanos. Quando se dedi-
cam ao bem, trabalhando em favor dos que sofrem, rece-
bem assistência e orientação dos Espíritos elevados. Se 
preferem a prática do mal, tornam-se vitimas de entidades 
malévolas e ficam entregues a própria sorte até que, caindo 
em si, percebam a voz da consciência e, arrependidos, se 
voltem para Deus.  

O exame do Velho Testamento nos leva a duas alternativas: 
ou era o próprio legislador quem, com o propósito de infundir 
respeito, atribuía a Divindade todos aqueles rompantes de 
ferocidade de que o Antigo Testamento está repleto, ou 
Deus se fazia representar ante o povo por uma deidade 
tribal, talvez ate mais de uma, como se infere de Gen. 3:22: 
"Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o 
mal."  

E a prova de se tratar de espirito ainda um tanto materializa-
do é que "habitava no tabernáculo" (2.a Sam. 7:6), ou "de 
tenda em tenda" (1.a Cron. 17:5) e "se comprazia com o 
cheiro dos animais imolados em holocausto" (Números 
29:36)  

O Deus que amamos e adoramos não pode estar sujeito as 
paixões humanas. Não se concebe um Deus de infinita 
perfeição tomado de rancor, pronto a descarregar sobre 
suas criaturas a sua tremenda ira. E no entanto, embora Ele 
se diga "misericordioso e piedoso, tardio em se irar e grande 
em beneficência e verdade" (Ex. 34:6), contam-se para  
mais de 60 acessos de cólera entre os livros Êxodo e 2.a 
Reis.  

O Jeová do VT, que deu ao seu povo o mandamento "não 
matarás", mandava exterminar os inimigos (e ate os ami-
gos...) com incrível ferocidade. Como explicar tamanha 
contradição?  

S. João afirmou: "Deus nunca foi visto por ninguém" (João 
1:18) e "ninguém jamais viu a Deus" (1.a João 4:12), o que 
foi confirmado por S. Paulo: "(aquele) a quem nenhum dos 
homens viu nem pode ver" (1.a Timóteo 6:16) e pelo próprio 
Jesus: "Não que algum homem tenha visto o Pai" (João 
6:46). Mas lemos no AT que Deus disse: "Eu apareci a Ab-
raão, Isaac e Jacó" (Ex: 6:3) e que Moisés, Arao, Nadib e 
Abiu e mais 70 anciãos viram Deus (Ex. 24:9-11).  

"Falava Deus a Moisés face a face, como qualquer homem 
fala ao seu amigo" (Ex: 33-11) e contudo o advertiu: "Não 
poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a 
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minha face e viverá" (Ex. 33:20) e em seguida abriu uma 
concessão: 'ver-me-as pelas costas, mas a minha face não 
se vera' (Ex 33:23). E no entanto o próprio Deus afirmou: 'Eu 
falo com Moisés boca a boca e ele vê a forma do Senhor' 
(Num. 12:8) e mais: 'Cara a cara o Senhor falou conosco no 
monte, no meio do fogo' (Deut. 5:4) e "(Moisés) a quem o 
Senhor conhecera cara a cara" (Deut. 34:10). Finalmente, 
"Deus por duas vezes apareceu a Salomão" (1.a Reis 11:9).  

Afinal, Deus foi visto ou não?  

Afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, se baseiam nos 
versículos abaixo:  

16 Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para 
ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em jus-
tiça; 17 para que o homem de Deus seja perfeito, e perfei-
tamente preparado para toda boa obra. (2 Timóteo 3)  

Pois bem, a minha João F. de Almeida de 1948 diz: "Toda 
escritura divinamente inspirada é proveitosa para  ensi-
nar...".  

Paulo se referia as escrituras que realmente são inspiradas, 
não considerando outras.  

E se fosse como querem, também seria uma contradição. 
Não dizem os católicos e protestantes que nem tudo é inspi-
rado, e chamam de "apócrifos" livros que não constam em 
suas bíblias? Ainda por cima, a Bíblia protestante exclui 
livros que estão na Bíblia dos católicos...  

E gostaria de saber em que toda aquela guerra e, principal-
mente, aquela demonstração de PRECONCEITO contra 
deficientes físicos, poderia ser "proveitosa para ensinar, 
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça; para 
que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente prepa-
rado para toda boa obra.". Não creio MESMO que Paulo 
estivesse falando de toda a Bíblia.  

Outras argumentações dos que afirmam ser a Bíblia a "Pa-
lavra de Deus":  Jesus:  

a. leu-a (Lc 4:16-20);  

b. ensinou-a (Lc 24:27); 

Mas também a resumiu em "Amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo". Nós, espíritas, acre-
ditamos que a Bíblia CONTÉM a Palavra de Deus, mas não 
é inteiramente a Palavra de Deus, infalível, inquestionável...  

"Jesus afirmou que elas eram a verdade (Jó 17:17);"  

 Diz o versículo 14: "Eu lhes dei a tua palavra; e o mundo os 
odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou 
do mundo."  

 Jesus se referia a palavra que Ele trouxe. Essa, sim, veio 
de Deus.  

" Jesus chamou-a " A Palavra de Deus" (Mc 7:13);"  

 Novamente, não toda a Bíblia.  

"Jesus viveu e procedeu de acordo com ela (Lc 18:31);"  

"Tomando Jesus consigo os doze, disse-lhes: Eis que sub-
imos a Jerusalém e se cumprirá no filho do homem tudo o 
que pelos profetas foi escrito;"  

Trecho do Capítulo V do livro "Porque Sou Espírita", em que 
Américo Domingos refuta os argumentos contrários a Dou-
trina Espírita de D. Estevão Bittencourt:  

"A seguir, o padre, depois de emitir a sua opinião de ser a 
reencarnação 'tão subjetiva que os espíritas mesmos não 
concordam entre si a respeito', relata o porquê: 'Assim, por 
exemplo, enquanto os espíritas latinos admitem firmemente 
a reencarnação, os anglo-saxãos a rejeitam. E por quê? - 

Porque os anglo-saxãos, movidos por preconceitos racistas,  
não podem imaginar que voltarão à Terra num corpo de raça 
negra ou indígena'  

O fato da Igreja negar a translação da Terra, no tempo de 
Galileu Galilei, não quer dizer que o nosso orbe não se mo-
va.  

Realmente '...é bastante conhecida a divergência entre o 
que se convencionou chamar o Espiritismo latino e o anglo-
saxão. 

Esta divergência se verificou em torno de um ponto essen-
cial: a doutrina da reencarnação. Os anglo-saxãos, particu-
larmente os ingleses e americanos, aceitaram a revelação 
espírita com uma restrição, não admitindo o princípio reen-
carnacionista. Por muito tempo, esse fato serviu de motivo a 
ataques e críticas ao Espiritismo, o que não impediu que o 
movimento seguisse naturalmente o seu curso.  

'A codificação kardeciana, cujos princípios giram pratica-
mente em torno da lei da reencarnação, foi repelida pelos 
anti-reencarnacionistas.  

Veja-se como Conan Doyle se refere ao Espiritismo francês, 
logo no início do capítulo vinte e um do livro 'História do 
Espiritismo': 'O Espiritismo na França se concentra na figura 
de Allan Kardec, cuja teoria característica consiste na crença 
da Reencarnação'. Não obstante, o próprio Conan Doyle e 
outros grandes espíritas ingleses e americanos admitiam a 
reencarnação. E a resistência do meio tem sido bastante 
minada, na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente 
depois da última guerra' (trecho do prefácio de J. Herculano 
Pires, da obra 'História do Espiritismo', de Arthur Conan 
Doyle, Editora Pensamento, pag. 11)  

No livro 'Cartas a Um Sacerdote', de minha autoria e de Luiz 
Antônio Milleco Filho, Editora Espírita 'Mensagem de Espe-
rança', Capivari-SP, abordo o tema em tela, dizendo que 
'...A negação absoluta da reencarnação por anglo-saxônicos 
realmente aconteceu nos pródromos do Espiritismo, logo 
após a sua codificação por Allan Kardec, e foi objeto de 
análise por Léon Denis, em sua obra 'O Problema do Ser, do 
Destino e da Dor', impressa no Brasil, em 1919; pela Fede-
ração Espírita Brasileira. Atualmente, isto não mais acontece 
e creio que a sua fonte de informações já caducou.  

'O que aconteceu, naquela época, é que algumas mensa-
gens espirituais, obtidas na Inglaterra e Estados Unidos, 
contradiziam as comunicações mediúnicas, recebidas em 
países latinos, que afirmavam, em sua totalidade, existir a 
reencarnação.  

'É preciso frisar que a Doutrina Espírita só aceita um fato, 
trazido pela Espiritualidade, quando este é comprovado por 
numerosas comunicações. O 'Livro dos Espíritos' foi feito por 
Allan Kardec, baseado nas respostas obtidas em diversas 
fontes mediúnicas.  

'A Doutrina Espírita aconselha que, diante de uma mensa-
gem vinda do além-túmulo, devemos examiná-la atenta-
mente e submetê-la ao cadinho da razão mais severa.  

'Devemos lembrar que todos os seres estão em estágios 
diferentes de evolução espiritual e a morte física vem ape-
nas revelar o que verdadeiramente somos. Se alguém, na 
Terra, está apegado às tradições ou aos preconceitos de 
raça e religião, estes continuam exercendo sua atração no 
mundo extrafísico, dependendo é claro, do atraso evolutivo 
do espírito. 

Portanto, em comunicação com os encarnados, os Espíritos 
emitem sua opinião pessoal, já que ainda não se despoja-
ram dos liames terrestres, conservando no Além o que fo-
ram na carne. 'O que fomos na Terra seremos no mundo 
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espiritual. Ninguém adquire sabedoria, nem conhecimento 
de todas as coisas pelo fato de ter já desencarnado.  

'Os espíritos anglo-saxônicos que se manifestaram, negan-
do a reencarnação, nada mais eram do que seres apegados 
à religião dominante, crentes ortodoxos de educação protes-
tante que não aceitavam a reencarnação quando 'vivos', 
muito menos a aceitariam 'mortos'.  

'Nos países latinos, a religião predominante é a Católica. 
Esta prega a existência do purgatório, não aceito pelo Pro-
testantismo, onde as almas têm a oportunidade de expiar 
suas faltas e purificar-se. É mais fácil para um católico, difícil 
para um protestante, aceitar a expiação e a purificação por 
meio dos renascimentos múltiplos, ensinamento ministrado a 
Nicodemos por Jesus. Para o modo de pensar protestante, a 
alma é fixada definitivamente, após a morte, no céu ou no 
inferno eterno.  

Portanto, é difícil nesse caso aceitar a reencarnação e sen-
do possível a comunicação de um espírito, arraigado a es-
sas idéias, a referida comunicação terá na sua essência o 
pensamento reformista.  

'Exatamente pela possibilidade de a comunicação mediúnica 
ser originária de fonte espiritual atrasada, João faz uma 
recomendação, que é obedecida pelos profitentes espíritas: 
'Amados, não deis crédito a qualquer espírito: antes, provai 
se procedem de Deus' (João 4:1). A experiência nos trabal-
hos mediúnicos comprova a sabedoria desse conselho' 
(pags 62, 63 e 64)  

O nosso querido companheiro de lides espíritas, Luiz 
Antônio Milleco, assim se refere, em relação ao tema: 'Ao 
não revelarem de imediato a lei de reencarnação, nas áreas 
anglo-saxônicas, os espíritos superiores quiseram dar tempo 
a encarnados e desencarnados menos evoluídos para que 
amadurecessem, já que o princípio reencarnacionista causa 
tremendo impacto às mentalidades protestantes;  

'Por essa mesma razão, quando do advento do Espiritismo, 
algumas entidades, que se comunicavam nas áreas anglo-
saxônicas, repeliram a  palingênese. Ela lhes feria o orgulho 
quase atávico. Com efeito, seria extremamente difícil, por 
exemplo, a  um lorde inglês, encarnado ou desencarnado, 
conceber que houvesse sido ou viesse a ser um mendigo.  

Imagine, por exemplo, a verdadeira convulsão que sacudiria 
certos habitantes dos Estados Unidos, de pele branca, se 
soubessem que foram ou virão a ser negros;  

'Mais tarde, com o desenvolvimento das concepções dou-
trinárias, essa  divergência tornou-se apenas uma questão 
de detalhes. Os anglo-saxônicos passaram a admitir a reen-
carnação, embora em outros mundos.  

'Hoje, mormente depois que médiuns brasileiros, como Chi-
co Xavier, Waldo Vieira e Divaldo Franco visitaram os Esta-
dos Unidos e Europa, a noção das vidas sucessivas cada 
vez mais se generaliza. É que esses médiuns serviram de 
instrumentos para que se criasse o clima necessário à ex-
pansão da nova idéia.  

'Depois deles começaram a florescer ou a incrementar-se 
por lá núcleos de atividade mais nitidamente espírita. Toda-
via, mesmo antes que o Brasil, nesse terreno, influenciasse 
o mundo anglo-saxônico, já os espíritos procuravam abalá-lo 
com seu ensino. É assim que, por exemplo, Maurice Barba-
nel, médium e editor da revista espiritualista 'Two Worlds', 
nega a reencarnação, que, no entanto, lhe era ensinada por 
seu guia (anjo da guarda) Silver Birch'. ('Cartas a Um Sacer-
dote', Ed. Mensagem de Esperança/Capivari-SP, pags. 23 e 
24). 

Herculano Pires, como de hábito, traz um oportuno esclare-
cimento. Na pág. 10, ao iniciar o seu prefácio, afirma: 'O 

leitor brasileiro estranhará que Conan Doyle comece a sua 
história pela vida e obra de Swedenborg, e que, depois de 
passar pelo episódio de Hydesville, só se refira a Allan Kar-
dec ao tratar, capítulo vinte e um, do 'Espiritismo francês, 
alemão e italiano'. 

Kardec aparece, assim, como uma espécie de figura se-
cundária, de influência reduzida ao âmbito nacional do mo-
vimento espírita francês. É que, no movimento espírita, 
como em todos os movimentos, as coisas vão se definindo 
aos poucos, através do tempo, não se mostrando logo com 
precisão necessária. Somente agora, quase trinta anos 
depois da morte de Conan Doyle, é que a figura de Kardec, 
reconhecida há muito, nos países latinos, como o codificador 
do Espiritismo, vai se impondo também, nas suas verdadei-
ras dimensões, ao mundo anglo-saxão.  

'Conan Doyle fez o que pôde, como dissemos atrás, procu-
rando traçar a história do Espiritismo de acordo com as 
perspectivas que a sua posição lhe proporcionava. Hoje, 
como se pode ver pela excelente edição da revista argentina 
'Constância', comemorativa do primeiro centenário do Espiri-
tismo, a compreensão exata da posição de Kardec se gene-
raliza.  

Escritores da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos e 
do Canadá proclamam, nas colaborações para aquele 
número, a significação fundamental da obra do codificador' 
(História do Espiritismo', pág. 10)  

Portanto, mais uma vez o sacerdote se apega a idéias anti-
gas, ultrapassadas, superadas.   

O movimento espírita na Inglaterra e Estados Unidos, nos 
seus primórdios, não admitia por unanimidade a reencar-
nação; principalmente pelo motivo de não ter sido provada 
pela Ciência a sua existência. Contudo, na atualidade, após 
a comprovação da tese por muitos pesquisadores e com um 
melhor conhecimento da Codificação Kardequiana, realizada 
na França, a palingênese passou a ser considerada como 
um postulado básico.  

Existem, atualmente, alguns grupos anglo-saxônicos, consi-
derados 'Não-espiritualistas' (não espíritas), possuindo hie-
rarquia eclesiástica e cobrando pelos atendimentos mediúni-
cos. É importante frisar que a Doutrina Espírita está ali-
cerçada no Evangelho, onde ressalta a responsabilidade 
pessoal: O viajor terreno semeia, no presente, o seu 
amanhã e, passa hoje, pelo que logrou criar para si no 
pretérito. O Espiritismo não tem rituais, não possui sa-
cerdócio e prega, de acordo com Jesus, o 'de graça rece-
bestes, de graça dai' (Mateus 10:8).  

Voltando ao livro clerical, deparo-me com a seguinte as-
serção: 'Mesmo entre os reencarnacionistas há di-
vergências: alguns dizem que a reencarnação é lei geral, ao 
passo que outros admitem apenas para os espíritos mais 
atrasados ou para os perfeitos, que têm de cumprir alguma 
missão na Terra. Uns sustentam que o ser humano se reen-
carna sempre no mesmo sexo, enquanto outros professam 
variação alternativa de sexo. Uns  ensinam que a reencar-
nação se faz apenas na Terra, enquanto outros admitiam 
que ocorra também em outros planetas. Uns pensam que a 
reencarnação se dá pouco depois da morte, outros afirmam 
um intervalo de mil e quinhentos anos precisamente. Uns 
julgam que a reencarnação é não só progressiva, mas 
também regressiva, de modo que o indivíduo pode voltar à 
Terra num corpo animal ou vegetal; outros, ao contrário, 
dizem que a reencarnação não pode ser regressiva, mas, na 
pior das hipóteses, é estacionária por algum tempo...'  

Ainda há pouco, falava a respeito da necessidade de passar 
todas as mensagens mediúnicas pelo crivo da razão e do 
bom senso. O fato de alguém estar desencarnado  não lhe 
dá o atributo da sapiência, no Mundo Extrafísico.  
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O verdadeiro e sincero profitente do Consolador tem o 
grande manancial Kardequiano ao seu dispor, constituído de 
cinco fontes riquíssimas de conhecimento, o chamado 
'Pentateuco Espírita'.  

É muita infantilidade, buscar desprezíveis afluentes, quando 
se está navegando em rio volumoso, com ótimas condições 
de navegação. Se tenho condições para dirigir-me a um 
porto seguro, de forma nenhuma transportarei o meu barco 
para uma outra paragem, onde será difícil ancorar.  

O edifício Kardequiano foi construído a partir de fortes e 
duradouros alicerces. O Consolador utilizou vários médiuns, 
no seu grandioso trabalho, só publicando, como corpo dou-
trinário, o que realmente tinha solidez em várias mensagens.  

Todas as comunicações, provindas da Espiritualidade, de-
vem ser muito bem analisadas; em especial, quando não 
tem consenso universal, tratando-se apenas de uma fonte 
medianeira.  

Daí a importância do Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita e da exortação do Espírito da Verdade: 'Espíritas, 
instruí-vos' (estudai) Quando o profitente da Doutrina, codifi-
cada pelo Mestre Lionês, penetra no âmago do ensino da 
Codificação, se torna imunizado contra qualquer investida de 
hostes contrárias, correspondentes às falanges espirituais 
que desejam solapar o arcabouço Kardequiano, fomentando 
discussões e cizânias, devido ao fato de transmitirem con-
ceitos divergentes aos que foram recebidos por Kardec.  

Portanto, tenho o dever de pôr os pingos nos is:  

1 - O sacerdote está referindo-se a divergências entre os 
reencarnacionistas que constituem distintos credos  religi-
osos, como o teosófico, o budista, o espírita, o umbandista, 
etc. Deveria o padre ater-se apenas ao Espiritismo em suas 
críticas;  

2 - Contudo, existem mensagens mediúnicas apócrifas, 
tentando acesso nas terras fecundas do Consolador, com o 
propósito de macular os ensinamentos dos Espíritos Superi-
ores, mensageiros luminares de Cristo, dando sustento às 
teses do reverendo e a de todos os opositores da Doutrina 
Espírita;  

3 - Em oposição ao que foi recebido por Kardec, uma das 
correntes trevosas, a rustenista, relata ser a encarnação 
sempre um castigo, quando o Espiritismo ratifica o ensina-
mento de Jesus: 'IMPORTA-VOS NASCER DE NOVO', 
(João 3:7)  

4 - Se a totalidade dos espíritas se mantivesse fiel ao Codifi-
cador, não haveria chance de os opositores  da palingênese 
manifestarem a sua crítica, apontando divergências dou-
trinárias. Na realidade, dentro do contexto kardequiano, não 
há discordância, em relação à reencarnação ou a respeito 
de qualquer outro tema;  

5 - A acusação do padre se constituí  em mais uma lição 
para os espíritas que se mantém calados, indiferentes, si-
lenciosos, mornos, em relação à penetração sutil de idéias 
contrárias ao enunciado kardequiano. É dever do profitente 
honesto e sincero da Terceira Revelação manter-se fiel à 
Codificação. Convir com tais manobras trevosas significa 
negar o Consolador de Jesus, fazendo com a vibração de-
sarmônica do Anticristo.  

Quanto ao enunciado que o ser humano reencarna sempre 
no mesmo sexo, o Codificador, em 'O Livro dos Espíritos', 
ensina o contrário: 'Os espíritos  encarnam como homens e 
como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cum-
pre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, 
lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, 
ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como ho-

mem encarnasse só saberia o que sabem os homens' (res-
posta da pergunta n.o 202, pág. 135, FEB)  

'172. As nossas diversas existências corporais se verificam 
todas na Terra ?'  

R: 'Não; vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui 
passamos não são  as primeiras, nem as últimas; são, 
porém, das mais materiais e das mais distantes da per-
feição'  

'173. A cada nova existência corporal a alma passa de um 
mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo'  

'R: Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se 
adiantou bastante para passar a um mundo superior.  

'a) - Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra?  

'R: 'Certamente'  

'b) Podemos voltar a este, depois de termos vivido em out-
ros mundos?  

R: Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures na 
Terra'  

174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade?  

'R: 'Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro 
mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez seja 
pior do que ela'  

'175.  Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a 
Terra?'  

'R: Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em 
missão, caso em que se progride ai como em qualquer outro 
planeta; 

'a) - Não se seria mais feliz permanecendo na condição de 
Espírito?  

'R.: 'Não, não; estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar 
para Deus'  

'176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, po-
dem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham 
estado?  

'R:. Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os 
mundos são solidários: o que não se faz num faz-se noutro'  

'a) - Assim, homens há que estão na Terra pela primeira 
vez?'  

'R: Muitos, e em graus diversos de adiantamento'  

'b) - Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um 
espírito está pela primeira vez na Terra?  

'R.: Nenhuma utilidade teria isso.' ('O Livro dos Espíritos, 
FEB, págs. 122 a 124)  

Em relação ao intervalo que medeia entre a desencarnação 
e próxima encarnação, o Espiritismo esclarece:  

'223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do 
corpo?  

'R.: Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de 
ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos lon-
gos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sem-
pre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, 
o Espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase 
que de todas as suas faculdades de Espírito, sendo o seu 
estado normal o dos  sonâmbulos lúcidos entre vós'.  

224. Que é a alma no intervalo das encarnações?  

'R.: Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. '  

'a) - Quanto podem durar estes intervalos?  
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'R: 'Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. 
Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido 
para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se 
muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o 
Espírito terá que volver a uma existência apropriada a puri-
ficá-lo das máculas de suas existências precedentes'.  

'b) - Essa duração depende da vontade do Espírito, ou lhe 
pode ser  imposta como expiação?  

'R.: 'É uma conseqüência do livre-arbítrio. Os Espíritos sa-
bem perfeitamente o que fazem. Mas, também, para alguns, 
constitui uma punição que Deus lhes aflige. Outros pedem 
que ela se prolongue, a fim de constituírem estudos que só 
na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito' 
('O Livro dos Espíritos', FEB, págs. 154 e 155)  

Depois, o prelado alude à Metempsicose (encarnação do 
espírito em um corpo de um animal), frontalmente repelida 
pelas Entidades Superiores, Arautos de Cristo, na Codifi-
cação Kardequiana. Alguns profitentes da Terceira Reve-
lação conhecem uma obra apócrifa, intitulada 'Os Quatro 
Evangelhos', ditada por mistificadores do Além, dizendo-se 
discípulos de Jesus, onde há o relato de Seres Extrafísicos, 
(alguns até em Plano Superior, construindo mundos do 
Universo) que se transviaram, dominados pelo orgulho, e 
foram jogados na Terra (anjos decaídos). A encarnação, 
segundo relato dos agentes das sombras, é castigo e a 
punição se dará na vivificação de uma forma repugnante, 
contendo membros em estado latente e que rasteja ou desli-
za no solo, denominada de 'Critpógramo Carnudo'.  

Graças a Deus, essa aberração espiritual (Queda dos An-
jos), acrescida de uma heresia científica (encarnação em 
larvas informes) não são apanágios da Doutrina Espírita.  

A respeito da tese malsinada e antidoutrinária de ser a en-
carnação um castigo e não uma necessidade, o excelso 
Mestre de Lyon, contrariamente, afirma o que se segue:  

'Segundo um sistema que tem algo de especioso à primeira 
vista, os espíritos não teriam sido criados para encarnarem e 
a encarnação não seria senão o resultado de sua falta. Tal 
sistema cai pela mera consideração de que se nenhum 
espírito tivesse falido, não haveria homens na Terra, nem 
em outros mundos. Ora, como a presença do homem é 
necessária para o melhoramento material do mundo; como 
ele concorre por sua inteligência e sua atividade para a obra 
geral, ele é uma das engrenagens essenciais da criação. 
Deus não podia subordinar a realização desta parte da sua 
obra à queda eventual de suas criaturas, a menos que con-
tasse para tanto com um número sempre suficiente de cul-
pados para fornecer operários aos mundos criados e por 
criar. O bom senso repele tal idéia'  

Continua o sensato Kardec: 'A encarnação é, pois, uma 
necessidade para o espírito que, realizando a sua missão 
providencial, trabalha seu próprio adiantamento pela ativi-
dade e pela inteligência, que deve desenvolver, a fim de 
prover à sua vida e ao bem estar. Mas a encarnação torna-
se uma punição quando, não tendo feito o que devia, o 
espírito é constrangido a recomeçar a sua tarefa e multipli-
car suas existências corpóreas penosas por sua própria 
culpa.  

'... o que é errado é admitir em princípio a encarnação como 
um  castigo' ('Revista Espírita' - Jun/1863, pag. 163, Edicel).  

Em resposta à pergunta 132 de 'O Livro dos Espíritos', os 
Benfeitores Espirituais nos dizem que 'todos os espíritos são 
criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribu-
lações da vida corporal'.  

Portanto, o Espiritismo não advoga a idéia de uma 
'reencarnação regressiva'. O que o sacerdote utiliza para 
confundir não tem fundamento doutrinário. Trata-se de tese 

mediúnica; porém, não espírita, já que é discordante da 
Codificação Kardequiana.  

A seguir, o eclesiástico relata que muitos reencarnacionistas 
dizem não poder ser a reencarnação regressiva, mas, na 
pior das hipóteses, é estacionária por algum tempo'.  

Realmente, a Doutrina  Espírita afirma que os espíritos não 
podem degenerar e '... à medida que avançam, compreen-
dem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma 
prova, o Espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a 
esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogra-
da.' (Reposta da pergunta n.o 118 de 'O Livro dos Espíritos')  

Kardec questionou a espiritualidade: 'Poderia encarnar num 
animal o Espírito que animou o corpo de um homem?'  

Recebeu a seguinte resposta: 'Isso seria retrogradar e o 
espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente'. 
(pergunta 612 e sua resposta/L.E)  

Continuando na sua crítica, o religioso agride aos reencar-
nacionistas de diferentes religiões, dizendo: 'Como se vê, 
esta variedade de sentenças manifesta bem que a doutrina 
da reencarnação carece de base objetiva; é, antes, um 
postulado fantasioso dos que as professam...'  

Fantasiosa foi a miscelânea realizada pelo clérigo. Elabora 
uma obra, com o sentido de atacar o Espiritismo, e aborda 
divergências, em relação à reencarnação, de forma alguma 
de âmbito espírita.  

Para o profitente da Causa do Consolador, não há dis-
crepância a respeito da Doutrina que reflete a justiça e o 
amor da 'Inteligência Suprema do Universo'."  

Se referia as profecias sobre o Messias, que se cumpriam 
com Ele.  

"Declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo (Mc 
12:35,36);"  

 Inspiração mediúnica (leia o item Espirito Santo)  

"Jesus cumpriu-a (Lc 24:44). Jesus põe sua aprovação em 
todas as Escrituras do Antigo Testamento pois "Leis, Salmos 
e Profetas" eram as três divisões da Bíblia nos dias em que 
o Novo Testamento ainda estava sendo formado. "  

"44 Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, 
estando ainda convosco, que importava que se cumprisse 
tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos 
Profetas e nos Salmos.  

45 Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as 
Escrituras;  

46 e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo padecesse, 
e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos;" (Lc 24:44-
46)  

Mais uma vez, se referia apenas as profecias a seu respeito.  

Dizem:  

"Em cada pessoa que aceita a Jesus como Salvador, o 
Espírito Santo põe em seu espírito a certeza quanto à auto-
ria da Bíblia. É uma coisa automática. Não é preciso nin-
guém ensinar isso. Quem de fato aceita a Jesus, aceita 
também a Bíblia como a Palavra de Deus, sem argumentar."  

 Ora, isso é um convite a fé cega!  

"Em Jó 7:17, Jesus mostra como podemos ter dentro de nós 
o testemunho do Espírito Santo quanto a autoria divina da 
Bíblia: 'Se alguém quer fazer a vontade de Deus . . . '."  

14 Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo 
e começou a ensinar. 15 Então os judeus se admiravam, 
dizendo: Como sabe este letras, sem ter estudado? 16 Res-
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pondeu-lhes Jesus: A minha doutrina não é minha, mas 
daquele que me enviou. 17 Se alguém quiser fazer a von-
tade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu 
falo por mim mesmo. 18 Quem fala por si mesmo busca a 
sua própria glória; mas o que busca a glória daquele que o 
enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. (João 
7:14-18)  

Mostra Jesus que não é Deus, mas um enviado de Deus, 
trazendo a palavra de Deus. E diz o óbvio: que devemos 
reconhecer o que é a sua palavra e a palavra de Deus, para 
procurar cumprir essa última. Não diz nada sobre a Bíblia 
ser divina.  

 

Leia o texto sobre falhas na Bíblia, do livro "O Espiritis-
mo e as Igrejas Reformadas", de Jayme Andrade, um  
ex-protestante: 

 "1 - Como pode Deus criar a luz antes do Sol? - (Gen. 1:3 
14). Como  separou Ele a luz das trevas (Gen. 1:4), se estas 
nada mais são do que  a privação da luz? Como fez o dia 
antes que o sol fosse criado?  

 2 - Como afirmar que do Éden saia um rio que se dividia em 
outros  quatro, um dos quais, o CIOM, que corria no pais de 
Cuse (Etiópia)  (Gênesis, 2:13) só podia ser o Nilo, cuja 
nascente distava mais de mil  léguas da nascente do Eu-
frates?  

 3 - Por que a proibição de comer do fruto da 'árvore da 
ciência do bem e do mal' (Gen. 2:17), se é  fato que, dando 
a razão ao homem, Deus só  poderia encorajá-lo a instruir-
se? Acaso preferia Ele ser servido por  um tolo?  

 4 - Por que  se atribuiu a serpente o papel de Satã (Apoc. 
12:9), se a  Bíblia apenas diz que 'a serpente era o mais 
astuto dos animais' (Gen. 3:1)? Que língua falava essa ser-
pente, e como andava ela antes da  maldição de que passa-
ria a arrastar-se sobre o ventre e comer pó? (Gen.  3:14) E 
como explicar a desobediência da serpente, se nunca se 
ouviu  falar de cobra que comesse pó? E como explicar que 
tantas mulheres  possam hoje dar a luz sem dor e tantos 
homens comam o seu pão sem  precisarem de suar o rosto? 
(Gen. 3:16/19)  

5 - Como pode  ser punido com  tanto rigor um ente primitivo 
como Adão, que não sabia discernir entre o bem e o mal? (e 
a prova disso se encontra no verso 22: 'Eis que o homem é  
como um de nós, sabendo o  bem e o mal'). Caim cometeu 
um fratricídio e não mereceu uma pena tão severa; a despei-
to da maldição: 'Fugitivo e vagabundo será na Terra' (Gen. 
4:12) foi para Node, onde constituiu família e até construiu 
uma cidade (Gen.4:17) e 'seus descendentes foram mestres 
em varias artes" (Gênesis 4:20/22)  

6 - Os teólogos pretendem que a morte entrou no mundo em 
conseqüência do pecado de Adão (pelo menos este é o 
ensino de Santo Irineu no 1.o Século, confirmado por Santo 
Agostinho). Pergunta-se: como estaria hoje a população da 
Terra se a humanidade só fizesse nascer? E por que a pu-
nição teve de se estender aos animais, que nada tiveram a 
ver com o pecado de Adão?  

7 - Como poderão encerrar 'casais de todos os animais da 
Terra' (Gen. 6:19) numa arca de 300 côvados (198 m) de 
comprimento por 50 de largura e 30 de altura (Gen. 6:15) ? 
Como conseguiram apanhar todos esses animais e reunir 
tantos e tão variados alimentos e de que modo se houveram 
as 8 pessoas a bordo (Gen. 7:13) para alimentar todos eles 
(e limpar todos os dejetos) durante mais de um ano? Note-
se que o diluvio começou a 17 do 2.o mês (Gen. 7:11) e os 
que nela haviam entrado sete dias antes (Gen. 7:10) só 
saíram da Arca a 27 do segundo mês (do ano seguinte é 
obvio) (Gen. 8:14)  

8 - Se Deus é  justo e se foi Ele próprio que endureceu o 
coração do Faraó para que não permitisse a sadia dos israe-
litas (Ex. 11:10), por que teria de matar todos os primogêni-
tos do Egito, inclusive muitos milhares de inocentes crianças 
e até os primogênitos de todos os animais? (êxodo 12:29)  

9 - Como teriam os magos egípcios transformado a água do 
Nilo em sangue (Êxodo 7:22), se Moisés já o fizera antes? 
(Êxodo 7:20). E como puderam perseguir os israelitas com o 
seu exercito desfalcado de todos os primogênitos (Êxodo 
12:29) e empregando a sua cavalaria (Êxodo 14:23), se na 
5.a praga haviam sido mortos todos os cavalos? (Ex. 9:6)  

10 - Se o mar tragou todo o exercito do Faraó, este inclusive 
(Êxodo 14:28) não é  de se estranhar que com a decifração 
dos hieróglifos, que permite hoje conhecer toda a história do 
antigo Egito, não se tenha encontrado uma só referência a 
tão espantosa calamidade?  

11 - Como entender que os autores do Antigo Testamento, 
tão precisos ao citar pelos nomes dezenas de pequenos reis 
das cidades vencidas, como Adonizedeque (Jos. 10-1), 
Hoão, Pira, Zafia, Debir (Jos. 10:3), Horão (Jos. 10:33), 
Jabim, Jobab (Jos. 11:1), Seom (Jos. 12:2), Igue (Jos. 12:4), 
Jeeb (Juizes 7:25), Salmuna e Zeba (Juizes 8:5), Agag (1. 
Samuel 15:8), Aquis (1.a Samuel 21:10), etc, não tenham 
mencionado o nome do Faraó que reinava ao tempo da fuga 
dos israelitas, o qual é  citado tantas vezes nos primeiros 14 
capítulos do livro de Ex.?  

(...)  

14 - Como entender que fossem eleitos e protegidos por 
Deus assassinos como Eude, que apunhalou a traição o rei 
Eglom (Juizes 3:21), Davi, que fez morrer Urias, para tomar-
lhe a mulher (2.a Samuel 11:15) e Salomão, que tendo 700 
mulheres e 300 concubinas (1.a Reis 11:3), mandou matar 
seu irmão Adonias só porque este lhe pedira uma? (1.a Reis 
2:21 e 25)  

(...)  

A história de todos os povos está repleta de lendas, crendic-
es, mitos, alegorias, superstições. Por que a dos judeus teria 
que ser diferente?  

Quando o historiador pertence a outra comunidade, ou se 
encontra afastado dos acontecimentos no tempo e no es-
paço, ainda se pode esperar alguma imparcialidade. Mas, se 
quem narra a historia é  um dos próprios interessados, é 
natural que procure exagerar os feitos dos compatriotas, 
sejam contemporâneos ou antepassados, e subestimar os 
dos seus adversários. Isso ocorre até nos tempos atuais, em 
que os eventos ficam registrados na imprensa, em livros, 
nos filmes, nas fitas de vídeo, etc.  

Mesmo fatos contemporâneos, amplamente divulgados e 
documentados por todos os meios de registro disponíveis, 
se prestam a interpretações diferentes, ao sabor das conve-
niências de cada grupo. A paternidade do avião, inventado 
já no início deste século, não é  atribuída pelos norte-
americanos aos irmãos Wright, com evidente indiferença aos 
méritos do nosso Santos Dumont? Imagine-se o que não 
ocorreria nos tempos primevos, quando os acontecimentos 
eram transmitidos por tradição oral, e só muito depois  vin-
ham a ser registrados por escrito...  

(...)Não há evidente exagero em afirmar que os israelitas 
num só dia mataram 100 mil sírios? (1.a Reis 20:29). A 
nosso ver, cem mil homens não morrem num só dia nem 
com as mais devastadoras armas modernas. Com as bom-
bas nucleares existe a possibilidade, mas até o momento 
não nos conta tenha de fato ocorrido. As lançadas sobre 
Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9-8-45 não chegaram a ex-
terminar tanta gente, pelo menos não no primeiro dia. E 
note-se que não foram arremessadas contra exércitos 
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aguerridos, mas contra populações civis. Se com os recur-
sos altamente sofisticados da tecnologia atual a empresa 
não é  fácil, imagine-se o que não seria nos tempos em que 
as armas mais letais eram espadas e lanças, e os veículos 
mais velozes eram carros puxados por cavalos e camelos...  

Pela mesma razão não nos parece muito verossímil que o 
"Anjo do Senhor" tenha numa só noite exterminado 180 mil 
assírios (2.Reis 19:35), nem que 120 mil 'midianitas' tenham 
sido mortos pelos 300 de Gedeão (Juizes 8:10), nem que os 
judeus tenham eliminado em um só dia 120 mil da tribo de 
Judá, 'todos homens poderosos, por terem abandonado o 
Senhor Deus de seus pais' (2.a Cron. 28:6), e ainda levado 
cativas 200 mil mulheres e crianças do seu povo irmão (2.a 
Cr. 28:8).  

E o que dizer dos '500 mil homens escolhidos que caíram 
feridos em  Israel' (2.a Cr. 13:17). E o que dizer do 1 milhão 
(1 milhão!) de  etíopes que 'foram destroçados sem restar 
nem um sequer' ? (2. Cr. 14:9  e 13). Será que a Etiópia já 
dispunha naquele tempo de 1 milhão de  habitantes? (nota 
no rodapé da página: Temos duas bíblias trad.  Almeida, 
ambas editadas pela Sociedade Bíblica Brasileira, com re-
dação  diversa do cap. 13. A de 1966 diz como esta acima. 
A de 1969 (edição  revista e CORRIGIDA) reza: 'caíram 
tantos etíopes que já não havia  neles vigor algum'... Veja-se 
como vão aos poucos alterando o texto!)  

(...) jamais nos passaria pela idéia o intuito de amesquinhar 
o papel  da Bíblia como regra de fé da Cristandade, e nem 
seriam pigmeus como  nós que ousariam tão inexeqüível 
tarefa. Sabemos e proclamamos que ela  é o fanal de todos 
os povos cristãos, e que os preciosos ensinamentos  morais 
nela contidos brilharam e continuarão a brilhar por muitos  
séculos concorrendo para dissipar as trevas da ignorância 
dos homens  sempre que eles estiverem a altura de os as-
similar.  

Aquilo que unicamente contestamos é  a tese da 'inerrancia' 
da Bíblia, a idéia de que ela encerra toda a Verdade e de 
tudo quanto contém é a   palavra sadia dos lábios do próprio 
Deus. O que afirmamos é  que a Bíblia foi escrita por ho-
mens e por isso mesmo esta repleta de falhas resultantes da 
imperfeição humana. Pretender que ali esteja a Verdade   
como um bloco monolítico, é  semear confusão na mente de 
homens que já   aprenderam, ou pelo menos deviam ter 
aprendido, a raciocinar."  

 

Leia o que escreveu Herculano Pires, no livro "Visão 
Espírita da Bíblia", sobre a lenda do dilúvio.  

"A lenda do dilúvio, que encontramos em Gênesis: VII e VIII, 
é uma dessas passagens bíblicas que só podem ser toma-
das ao pé da letra pelo fanatismo e a ignorância. Pouco 
importa que durante séculos as religiões cristãs, com seus 
doutores e sacerdotes, tenham sustentado a realidade literal 
dessa lenda. A verdade histórica é apenas esta: a lenda do 
dilúvio corresponde a um dos arquétipos mentais atualmente 
estudados pela psicologia profunda. Os estudos de Karl 
Jung a respeito são bastante esclarecedores. Mas o arquéti-
po coletivo, que corresponde no plano social aos complexos 
psicanalíticos do plano individual, não é uma abstração. Pelo 
contrário, é uma realidade psíquica enraizada nos fatos 
concretos. O dilúvio  bíblico, por isso mesmo, tem duas 
faces: uma é a realidade histórica, a ocorrência real da 
catástrofe; outra é a interpretação alegórica, enraizada no 
arquétipo coletivo e que o texto sagrado oferece.  

O Livro dos Espíritos explica o problema do dilúvio através 
dessas duas faces, a real e  a lendária. É o que vemos no 
seu item 59, nas "Considerações e Concordância Bíblicas 
referentes à Criação", que se podem resumir nestas pala-
vras: "O dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, que se 

tomou pelo cataclismo geológico". Aliás, essa afirmação de 
Kardec foi posteriormente confirmada pelas investigações 
científicas. O arqueólogo inglês sir  Charles Leonardo Woo-
ley descobriu ao norte de Basora, próximo ao Golfo Pérsico, 
ao dirigir as escavações para a descoberta dos restos da 
cidade de Ur, as camadas de lama do dilúvio mencionada na 
Bíblia. Pesquisas posteriores completaram a descoberta. O 
dilúvio parcial do delta dos rios Tigre e Eufrates é hoje uma 
realidade atestada pela Ciência. Foi esse dilúvio, ou seja, 
uma inundação parcial, que serviu de motivo histórico para a 
lenda bíblica.  

Como acentua Kardec, nada perdeu com isso a Bíblia, nem 
a Religião. Mas ambas são diminuídas quando o fanatismo 
insiste em defender um absurdo, quando teima em dizer que 
Deus afogou o mundo nas águas de uma chuva de quarenta 
dias e fez Noé salvar-se, com a própria família e as privile-
giadas famílias dos animais de cada espécie existente, para 
que a vida pudesse continuar na Terra. Sustentar como 
realidade histórica a figuração ingênua de uma lenda, confe-
rindo-lhe ainda autoridade divina, é ridicularizar o sentimento 
religioso e minar as bases da concepção espiritual do mun-
do. Foi esse processo infeliz de ridicularização que levou o 
nosso tempo ao materialismo e à descrença que hoje o 
dominam.  

Que diriam os fanáticos da "palavra de Deus" ao saberem 
que o dilúvio bíblico tem por antecessores o dilúvio babilôni-
co de Gilgamesch, historicamente chamado de "o Noé ba-
bilônico", e o dilúvio grego de Deucalião? O Espiritismo 
esclarece esse problema, mostrando que o "arquétipo cole-
tivo" do dilúvio é responsável pelo seu aparecimento em 
diversos capítulos da História das Religiões, e até mesmo na 
pré-história, entre os povos selvagens. É esse um dos pon-
tos mais curiosos da psicologia das Religiões.  

(...) Curioso notar que Deucalião, o Noé grego, e Pirra, sua 
mulher, tiveram três filhos, como aconteceu com Adão e Eva 
e depois com Noé. Em todas essas coincidências comprova-
se a origem mitológica e a presença dos arquétipos coletivos 
nas passagens supostamente históricas da Bíblia. Querer 
sustentar a realidade desses fenômenos ingênuos e impô-
los ao povo como verdades divinas é querer confundir reli-
gião com superstição. O Espiritismo prefere esclarecer 
esses problemas à luz da razão.  

(...) Tudo nos mostra, numa análise cultural da Bíblia, que 
ela deve ser interpretada na perspectiva das civilizações 
agrárias,  a que realmente pertence. A lenda do dilúvio, que 
é também um mito agrário e ocupa todo o espaço dos 
capítulo 6 a 10 da Gênesis, confirma plenamente o caráter 
local e racial do livro que as igrejas cristãs consideram como 
"palavra de Deus".  

As civilizações agrárias, como acentuou Durkheim a respeito 
das cidades gregas, explicam-se pela Cosmossociologia. O 
cosmos participa das estruturas sociais, pois o homem está 
profundamente ligado à Natureza, entranhado na Terra. Por 
isso vemos, no dilúvio bíblico, Deus falando a Noé, este 
procurando embarcar todos os seres vivos na arca e servin-
do-se, depois, do corvo e da pomba para saber se o dilúvio 
acabara. Deus, homens e animais convivem e se entendem. 
Não existe uma sociedade, mas uma cosmosociedade. A 
própria duração do dilúvio (quarenta dias) obedece a ritmos 
naturais, como o das estações, dos períodos lunares, das 
enchentes, dos períodos críticos da vida humana ou mesmo 
da gestação de animais ou do desenvolvimento dos vege-
tais.  

Noé solta um corvo da arca para saber se o dilúvio acabara; 
a seguir, uma pomba; sete dias depois (o número sete é 
também significativo) solta de novo a pomba e recolhe de 
volta com as mãos (símbolo carinhoso da relação homem-
animal). Todos esses pormenores são encontrados nas 
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lendas do dilúvio referentes a vários povos antigos da Ásia, 
da Europa e da América, entre os quais os índios brasileiros. 
Entre os índios do México e da Nova Califórnia, por exem-
plo, Noé se chama Coxcox e a pomba é substituída pelo 
colibri. Todos os Noés, seja o mesopotâmico, o grego, o 
mexicano, o celta (que se chamava Dwyfan e sua mulher 
Dwyfach), são avisados por Deus (naturalmente o Deus de 
cada um desses povos) que estava irritado com a corrupção 
do gênero humano e manda o seu escolhido construir uma 
arca.  

Só mesmo uma ingenuidade excessiva poderia fazer-nos 
aceitar o relato público do dilúvio como uma realidade 
histórica ou divina. A lenda bíblica do dilúvio corresponde a 
um mito dessa fase bem conhecida da História dos povos 
antigos, que é a fase mitológica. Sua realidade não é históri-
ca nem divina: é simplesmente alegórica. O dilúvio é uma 
lenda que corresponde a um passado mitológico, comum a 
todos os povos. 

 

 

7 | O NOVO CONSOLADOR 

Kardec – O Evangelho segundo o espiritismo 

Consolador Prometido  

3. Se me amais, guardai os meus mandamentos; e eu roga-
rei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de 
que fique eternamente convosco: - O Espírito de Verdade, 
que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolu-
tamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, 
porque ficará convosco e estará em vós. -Porém, o Conso-
lador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo 
o que vos tenho dito. (S. JOÃO, cap. XIV, vv. 15 a 17 e 26.)  

4. Jesus promete outro consolador: o Espírito de Verdade, 
que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para 
o compreender, consolador que o Pai enviará para ensinar 
todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, 
portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensi-
nar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo; se ele 
vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse 
foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na 
época predita, cumprir a promessa do Cristo: preside ao seu 
advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à 
observância da lei; ensina todas as coisas fazendo com-
preender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o 
Cristo: "Ouçam os que têm ouvidos para ouvir." O Espiritis-
mo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem 
figuras, nem alegorias; levanta o véu intencionalmente 
lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a 
consolação suprema aos deserdados da Terra e a todos os 
que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as 
dores. Disse o Cristo: "Bem-aventurados os aflitos, pois que 
serão consolados." Mas, como há de alguém sentir-se ditoso 
por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra 
a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na 
destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. 

Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como cris-
es salutares que produzem a cura e como meio de depu-
ração que garante a felicidade nas existências futuras. O 
homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o 
sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o 
aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que 
lhe assegurará o salário. 

O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pun-
gente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do 
alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-

se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, 
e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a pa-
ciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do 
caminho. 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 por que 
está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da lei de 
Deus e consola pela fé e pela esperança."  

 

Kardec - A Gênese  

Anunciação do Consolador  

35. - Se me amais, guardai os meus mandamentos - e eu 
pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim 
de que fique eternamente convosco: - O Espírito de Verdade 
que o mundo não pode receber, porque não o vê; vós, po-
rém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará 
em vós. - Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que 
meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coi-
sas e fará vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. (S. 
João, cap. XIV, vv. 15 a 17 e 26. - O Evangelho segundo o 
Espiritismo, cap. VI.)  

36. - Entretanto, digo-vos a verdade: Convém que eu me vá, 
porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá; eu, 
porém, me vou e vo-lo enviarei. - E, quando ele vier, con-
vencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao 
juízo: - no que respeita ao pecado, por não terem acreditado 
em mim; - no que respeita à justiça, porque me vou para 
meu Pai e não mais me vereis; no que respeita ao juízo, 
porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda 
muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as po-
deis suportar. Quando vier esse Espírito de Verdade, ele vos 
ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, 
mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as 
coisas porvindouras.  

Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e 
vo-lo anunciará. (S. João, cap. XVI, vv. 7 a 14.)  

37. - Esta predição, não há contestar, é uma das mais im-
portantes, do ponto de vista religioso, porquanto comprova, 
sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não 
disse o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam 
compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles 
é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções 
secretas, os Evangelhos fariam referência a tais instruções, 
Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os 
sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, 
com relação ao que foi dito; ter-se-ão possivelmente enga-
nado, quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado 
interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes 
velados sob a forma parabólica. As religiões que se funda-
ram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de 
toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a 
completação ulterior de seus ensinamentos. O princípio da 
imutabilidade, em que elas se firmam, constitui um desmen-
tido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consola-
dor e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda da-
quele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o 
que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. 

E, ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como 
também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto 
que o Espírito de Verdade viria tudo lembrar e, de combi-
nação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las 
de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos.  

38. - Quando terá de vir esse novo revelador? É evidente 
que se, na época em que Jesus falava, os homens não se 
achavam em estado de compreender as coisas que lhe 
restavam a dizer, não seria em alguns anos apenas que 
poderiam adquirir as luzes necessárias a entendê-las. Para 
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a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os 
preceitos morais, faziam-se mister conhecimentos que só o 
progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra 
do tempo e de muitas gerações. 

Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo 
depois do Cristo, houvera encontrado o terreno ainda nas 
mesmas condições e não teria feito mais do que o mesmo 
Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nen-
huma grande revelação se produziu que haja completado o 
Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indicio seguro 
de que o Enviado ainda não aparecera.  

39. - Qual deverá ser esse Enviado? Dizendo: Pedirei a meu 
Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente 
indica que esse Consolador não seria ele, pois, do contrário, 
dissera: Voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não 
só tal não disse, como acrescentou: A fim de que fique eter-
namente convosco e ele estará em vós. Esta proposição não 
poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto 
que não poderia ficar eternamente conosco, nem, ainda 
menos, estar em nós; compreendemo-la, porém, muito bem 
com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a 
tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O 
Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a 
personificação de uma doutrina soberanamente consolado-
ra, cujo inspirador há de ser o Espírito do Verdade.  

40 - O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado (cap. 1, 
nº; 30), todas as condições do Consolador que Jesus pro-
meteu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção 
humana; ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do 
ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito 
de Verdade. Nada suprime do Evangelho: antes o completa 
e elucida. 

Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas 
leis às que a Ciência já descobrira, faz se compreenda o que 
era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a 
incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e 
profetas, que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força mora-
lizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra. A doutrina 
de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu; a de 
Jesus, mais completa, se espalhou por toda a Terra, me-
diante o Cristianismo, mas não converteu a todos; o Espiri-
tismo, ainda mais completo, com raízes em todas as 
crenças, converterá a Humanidade.(Todas as doutrinas 
filosóficas e religiosas trazem o nome do seu fundador. Diz-
se: o Moisaísmo, o Cristianismo, o Maometismo, O Budismo, 
o Cartesianismo, o Furrierismo, o São-Simonismo, etc. A 
palavra Espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma per-
sonalidade; encerra uma idéia geral, que ao mesmo tempo 
indica o caráter e o tronco multíplice da doutrina.)  

41. - Dizendo a seus apóstolos: Outro virá mais tarde, que 
vos ensinará o que agora não posso ensinar proclamava 
Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam 
aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que 
ulteriormente seria ministrado; como estariam aptos a com-
preendê-lo, se não tivessem de viver novamente? Jesus 
houvera proferido uma coisa inconseqüente te se, de acordo 
com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser 
homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nas-
cimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os 
homens do tempo deles tenham vivido depois; que ainda 
hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de 
Jesus. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso 
social, a inteligência deles pode presentemente comportar o 
que então não podia. Sem a reencarnação a promessa de 
Jesus fora ilusória.  

42. - Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de 
Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-
se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes 

desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles as ap-
tidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, 
porém que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já 
ensinara, porquanto, no que deixaram, nenhum vestígio se 
encontra de um ensinamento especial. o Espírito Santo, 
pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao 
Consolador; a não ser assim, os apóstolos teriam elucidado 
o que, no Evangelho, permaneceu obscuro até ao dia de 
hoje e cuja interpretação contraditória deu origem às inúme-
ras seitas que dividiram o Cristianismo desde os primeiros 
séculos. "  

Do livro Porque Sou Espírita, de Américo Domingos:  

" O Mestre disse que o Consolador 'não faria por si mesmo" 
(não é o próprio Deus), 'mas DIRÁ TUDO O QUE TIVER 
OUVIDO (é um mensageiro) e vos anunciará as coisas que 
hão de vir' (João 16:13).  

No meu entender: maior consolo, proporcionado pelas com-
unicações das falanges do Consolador com os homens, é 
exatamente a de dar a certeza da imortalidade da alma. 
Ministrar ao viajor do caminho terreno o alento necessário 
de que é um espirito imortal, reencarnado, e que o seu des-
tino final é a perfeição, dentro do Universo'.  

 

Li em uma página o seguinte argumento, contrário ao Espiri-
tismo e afirmando que O Espirito Santo ensinou coisas no-
vas:  

" O Espírito Santo ensinou coisas aos discípulos que não 
foram ditas ou esclarecidas por Jesus, pois não era o mo-
mento. Veja esses exemplos:  Os gentios - Por muitos sécu-
los, os judeus mantiveram uma atitude inamistosa para com 
Os gentios (ou: não judeus), achando que estes eram indig-
nos de ser chamados povo de Deus. E no inicio da formação 
da Igreja Cristã, a maioria provinha do judaísmo, trazendo 
consigo tal concerto. Contudo, a começar pelo apóstolo 
Pedro, o Espírito Santo demonstrou que "Deus não faz 
acepção de pessoas, mas, em cada nação, o homem que o 
teme e que faz a justiça lhe é aceitável". (At 10:34, 45).  

Circuncisão - Deus havia firmado uma aliança com Abraão 
e, tanto ele como os seus descendentes masculinos deve-
riam ser circuncidados. Em resultado disso, os israelitas 
desprezavam os gentios, chamando-os de "incircuncisos" 
(um termo pejorativo). Isso influenciou muitos judeus conver-
tidos ao Cristianismo no sentido de exigir tal prática dos 
gentios, querendo, inclusive, que estes guardassem a Lei de 
Moisés com todos os seus estatutos a fim de serem salvos. 
Porém, o Espírito Santo, mediante os apóstolos, orientou a 
questão, deixando claro que os cristãos "incircuncisos" não 
precisariam submeter-se a tal prática nem guardar todas as 
observâncias da Lei de Moisés. Antes, a salvação, tanto de 
judeus quanto de gentios, viria pela fé em Jesus Cristo. 
Disse o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo: "Porque 
não é judeu aquele que o é por fora, nem é circuncisão 
aquela que o é por fora, na carne. Mas judeu é aquele que o 
é no intimo, e a sua circuncisão é a do coração". (At 10 a 15 
e Rm 2:28, 29)."  

 Ora, toda a pregação de Jesus foi voltada para a prática da 
caridade, do amor ao próximo, com os gentios ou quem quer 
que seja. Não faz sentido esse argumento! Basta lermos a 
parábola do bom samaritano, e vermos que Ele ensinou 
claramente que não importam as fórmulas exteriores, mas o 
amor ao próximo.  

E afirma o mesmo texto em seguida:  

"Também, além de querer assumir o lugar do Espírito Santo, 
o Kardecismo tentar mudar sua identidade, afirmando que o 
Espírito Santo é um conjunto ou "falange de espíritos supe-
riores". A Bíblia, porém, apresenta o Espírito Santo como 
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uma pessoa, ou seja, um ser com atributos e características 
pessoais (João 16:13, 14). Ele é Deus, assim como o Pai e o 
Filho (Atos 5:3,  

4). Sendo, portanto, integrante da Trindade, possui todos os 
atributos próprios da Divindade: onipotência (Jó 26:13; 33:4; 
Romanos 15:13, 19); onisciência (I Coríntios 2: 10, 11; Eze-
quiel 11:5); onipresença (Salmo 139:7-l0; João 14:17); eter-
nidade (Hebreus 9:14; Salmo 90:2) etc. "  

Veja no item Espirito Santo que tal termo não existe nos 
originais e, se em algumas passagens se refere ao Espírito 
de Deus, em outras ao espírito dos homens ou a comuni-
dade dos bons espíritos ou a um espírito desencarnado ou a 
Doutrina Espírita... 

 

8 | INFERNO 

Trecho do Capítulo V do livro Porque Sou Espírita, de Amé-
rico Domingos, com refutações as acusações do padre Es-
tevão Bittencourt ao Espiritismo no livro "Por que não sou 
espírita?":  

"O quarto argumento trata-se de 'O Conceito de inferno...'. O 
padre diz o seguinte: 'Muitas vezes a má compreensão do 
que seja o inferno leva a rejeitá-lo em favor do reencarna-
cionismo. Na verdade, o inferno não é um tanque de enxofre 
fumegante atiçado por diabos munidos de tridentes, mas é 
um estado de alma, no qual o indivíduo se projeta por dizer 
NÃO a Deus: após a morte, a pessoa que morre consciente 
e voluntariamente avessa a Deus, é respeitada em sua 
opção definitiva, mas não pode deixar de reconhecer que 
Deus é o Sumo Bem... e o Sumo Bem que continua a amá-
la irreversivelmente. É o fato de que Deus ama uma vez por 
todas, mas foi conscientemente preterido em favor de baga-
telas, que causa o tormento do réprobo. Se Deus desviasse 
do réprobo o seu amor, ele não sofreria o inferno; mas Deus 
não pode deixar de amar, porque Ele não se pode contra-
dizer. É precisamente nisto que está o princípio do inferno. 
Vê-se assim que o inferno, longe de contradizer o amor de 
Deus, decorre, de certo modo, da grandeza divina desse 
amor'.  

Se o Sumo Bem que é Deus ama irreversivelmente aos seus 
filhos, sabendo da ignorância de que se acham revestidos 
os que se encontram avessos a ELE, não pode de forma 
alguma respeitar a 'opção definitiva da negação', deixando a 
grande esmagadora maioria da Sua criação ser condenada 
por todo o sempre. Exatamente por não poder deixar de 
amar, Deus concede a todos a eternidade do perdão.  

O 'tormento do réprobo' é a consciência do espírito remoen-
do no Plano Extrafísico, oprimindo-o, recriminando-o. Devido 
a aparência de prolongar-se indefinidamente, o sofrimento 
do autojulgamento é denominado de 'fogo eterno'. Na reali-
dade, é o 'fogo do remorso'.  

O Mestre Jesus antecipadamente, pôs por terra esse concei-
to dogmático, com os seguintes ensinamentos, contidos nos 
versículos a seguir:  

1) Certa feita, um discípulo de Jesus perguntou ao Mestre: 
'Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, 
que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe o Cristo: 
'Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes 
sete'. (Mt. 18:21-22)  

 Incomensurável é o amor de Deus, perdoando sempre o 
filho infrator às suas leis;  

2) 'Qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe 
pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará 
uma cobra? Ora se vós, que sois maus, sabeis dar boas 

dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está 
nos Céus... (Mt. 7:9-11)'  

Se um pai não castiga eternamente ao seu filho, como pode 
Deus punir um fruto da Sua criação por todo o sempre?  

3) Em Mateus 5:25-26: 'Entra em acordo sem demora com o 
teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que 
o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de 
justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que 
não sairás dali enquanto não pagares o último centavo.'  

O Mestre, peremptoriamente, arrasa com o conceito do 
inferno, dizendo que a prisão é transitória, a pena não é 
perpétua. Através do 'nascer de novo', as dívidas serão 
resgatadas, pagando-se o último ceitil. Daí o Cristo ter dito a 
Nicodemos que todos teriam que reencarnar: 'Importa-vos 
nascer de novo' (João 3:7)  

4) 'Jesus visitou e pregou aos espíritos em prisão' (1 Pedro 
3:19)  

Este versículo liquida inteiramente com o chamado 'Suplício 
Eterno', porquanto o Mestre foi visitar aos que estavam em 
sofrimento desde o tempo de Noé (1 Pedro 3:20). O ato de 
visitar e pregar, explicitamente derruba a possibilidade de 
existência do inferno, porquanto o Cristo foi às regiões infe-
riores do Plano Espiritual para pregar, isto é, difundir uma 
doutrina, propagar idéias virtuosas, preconizar a melhoria 
espiritual de outrem.  

Certa feita, quando jovem, praticante do protestantismo, 
abordei o pastor da igreja que freqüentava, a respeito desse 
versículo. O reverendo teve a petulância de dizer-me que o 
Mestre foi ao inferno mostrar a Sua glória para os que lá 
estão definhando por todo o sempre. Com assaz infelici-
dade, o 'pastor de almas' enquadrou Cristo como um vulgar 
sado-masoquista, felicitando-se com o sofrimento alheio. 
Anteriormente, no meu tempo de infância, professava o 
Catolicismo.  

Lembro-me que quando indaguei, do sacerdote que mini-
strava as aulas de Catecismo, o seguinte: - Padre, se eu for 
para o céu e minha genitora para o inferno, como comporta-
rei no paraíso, sabendo que minha mãe está sofrendo?  

O prelado foi muito infeliz e cruel na resposta, dizendo-me 
que os eleitos esquecem o que foram na Terra. De imediato, 
redargüi, afirmando-lhe não acreditar que Deus possa fazer 
uma lavagem cerebral nos que entram no Éden eterno.  

Logo me afastei dessa religião, que prega existir nenhum 
sentimento de piedade e de caridade, subsistindo naqueles 
que se encontram na beatitude celestial. Inclusive a 'Summa 
Theologia' de S. Tomás de Aquino; suplemento da parte III, 
quest. 95, art. 1, 2 e 3, edição de Lião, 1685, T-II, pag. 425, 
traz a seguinte aberração: 

'Os eleitos, no céu, não conservam sentimento algum de 
amor e amizade pelos réprobos; não sentem por eles com-
paixão alguma e até gozam do suplício de seus amigos e 
parentes.  

'Os eleitos o gozam no sentido de que se sentem isentos de 
torturas, e que, por outro lado, neles terá expirado toda 
compaixão, porque admirarão a justiça divina' (Retirado do 
livro 'Cristianismo e Espiritismo', pag. 247, 6.a edição, FEB).  

5) No Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 57, 
versículo 16, está bem claro que não existe condenação 
eterna: '... não contenderei para sempre, nem me indignarei 
continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia 
diante de mim e o fôlego da vida que eu criei'.  

6) 'A seguinte passagem do Evangelho nos revela que o 
sofrimento, após a morte física, é padecido com diferen-
ciação e tem finalidade corretiva:  
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'Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu sen-
hor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será 
punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a 
vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, 
levará poucos açoites' (Lc. 12:47-48)  

'O 'inferno', além de não ser eterno, não é o mesmo para 
todos os pecadores. O próprio Jesus esclarece esta 
questão, em continuação ao versículo 48: 'Mas àquele a 
quem muito foi dado muito mais lhe pedirão'. Portanto, os 
espíritos, que reencarnam com conhecimentos espirituais, 
ou que os adquirem na presente existência, já não sendo 
mais 'porcos para quem não devam ser lançadas pérolas, 
nem cães para os quais as coisas santas não devam ser 
dadas' (Mt. 7:6), têm grande responsabilidade e são mais 
culpados, diante do insucesso na existência física, levando 
ao 'inferno do remorso' (muitos açoites), que os outros 
espíritos que falharam, sem o conhecimento prévio das 
coisas espirituais, com o remorso remoendo menos (poucos 
açoites), já que não tinham idéia precisa do mal em que 
incorreram. 'Na verdade, existem inúmeros estados de so-
frimentos, como inúmeros são nossos erros, porém os erros 
de uma única existência, jamais poderiam justificar o sofri-
mento por toda a Eternidade.  

'Se o ser está lesado em seu espírito, devido ao mau proce-
dimento em vida passada, vivendo intenso sofrimento espiri-
tual (fogo eterno), é necessário que reencarne, marcando no 
corpo físico a sua deficiência, tendo a oportunidade da cura 
total, através do seu procedimento diante do resgate, expur-
gando do corpo espiritual a chaga que o maltratava.  

'No decurso de existências sucessivas, o espírito se vai 
aprimorando e tornando-se apto, através da evolução espiri-
tual, de compreender e habitar o Universo.  

'A Espiritualidade, por intermédio das Escrituras, nos revela 
a grandiosidade da lei da reencarnação, que permite o nos-
so aprimoramento, em época certa, quando já teremos 
'olhos para ver' e 'ouvidos para ouvir' , (Mt 11:15).  

'Tudo realmente tem uma causa e fomos criados para a 
ventura eterna. Com o pensamento voltado para o oceano 
de galáxias, revelando a grandiosidade da criação, ouvimos, 
no nosso íntimo, as palavras do representante maior da 
Divindade, em nosso planeta: 'Na casa de meu Pai há mui-
tas moradas...' (Jo. 14:2).  

'O Universo espelha a eternidade de nossos espíritos e nos 
mostra que o seu Autor, sendo Onisciente e, produzindo 
uma obra tão gigantesca e maravilhosa, não erraria ao ponto 
de permitir o 'inferno eterno' e deixar que o fruto de Sua 
Criação, 'feito à sua imagem e semelhança' - (Gn. 1:27), 
perecesse para todo o sempre.  

 'Sem reencarnação só restam o caos e a desesperança' 
(retirado do capítulo 'Inferno Eterno ou Reencarnação', do 
livro 'A Queda dos Véus', publicado pelo Centro Espírita 
Léon Denis, do mesmo autor, Américo Domingos Nunes 
Filho). 

 

 

9 | NOMES DE SANTOS CATÓLICOS NOS 
CENTROS ESPÍRITAS 

Abaixo, trecho do livro "Por que Sou Espírita", de Américo 
Domingos, em que o autor responde as acusações  feitas ao 
Espiritismo pelo D. Estevão Bittencourt no livro "Porque não 
sou Espírita":  

"Quanto ao Espiritismo , ' às vezes, se revestir de capa cató-
lica, adotando nomes de santos para seus centros e louvan-
do Jesus Cristo', devo informar ao prezado irmão sacerdote 

que um santo, embora tenha tido atuação no Romanismo, 
não é privilégio apenas dos católicos, representa uma fonte 
de luz para toda a Humanidade.  

Para um espirita, o santo é um missionário de luz, tendo tido 
ou não uma crença católica. O que faz alguém ser 'santo' é  
ter alcançado um elevado grau de espiritualidade. Conforme 
o Mestre ensinou a respeito dos eleitos, o santo exatamente 
se caracteriza pela prática desinteressada do amor para 
com todas as criaturas.  

Será que o prelado considera o 'santo' propriedade da Igreja 
Católica? Será que o santo, como criatura espiritual de 
grande expressão, só exerce a fraternidade para os católi-
cos?  

A resposta é negativa, já que o próprio Jesus não faz dife-
rença entre as pessoas e, conforme foi comentado, ante-
riormente, o Mestre não se refere a nenhuma crença religi-
osa, por ocasião do sermão profético, quando fala a respeito 
dos 'eleitos'.  

É muito boa a abordagem a respeito desses benfeitores 
espirituais, pois sabe-se que o fenômeno mediúnico foi mar-
cante na vida dos iluminados irmãos, canonizados pela 
Igreja.  

Cito a seguir alguns exemplos a respeito do assunto, com-
pulsados do excelente livro 'Mediunidade dos Santos', de 
autoria de Clovis Tavares, publicado pelo Instituto de Di-
fusão Espirita, de Araras - São Paulo:  

1 - Santa Teresa Galani possuía a mediunidade da vidência;  

2 - Santa Margarida Alaco que era dotada da mediunidade 
da vidência e da audiência.  

3 - São Pedro de Alcântara era portador da faculdade me-
diúnica da cura, premonição e levitação.  

4 - Santa Margarida de Cortona exercia a mediunidade da 
vidência.  

5 - São João Crisóstomos tinha o dom da psicografia.  

6 - São Pedro de Alcântara dominava a premonição, a levi-
tação e a cura mediúnica;  

7 - Santa Gemma Galgani apresentava a vidência;  

8 - Santa Catarina Laboure tinha a posse da audiência;  

9 - Santa Teresa D'Avila desempenhava a vidência;  

10 - Santa Brigida era uma médium que levava a efeito a 
vidência, a audiência, a psicografia, a levitação, a premo-
nição e a cura;  

11 - Santa Clara de Montefalco punha em ação a vidência, o 
desdobramento ou a projeção da consciência, xenoglossia 
(falar línguas estrangeiras desconhecidas ao médium), pre-
monição e curas;  

12 - Dom Bosco foi um médium, principalmente, de efeitos 
físicos. Praticava também a vidência, a premonição e a cura;  

13 - São João Batista Maria Vianney (Cura D'Ars) se distin-
guiu pela mediunidade da cura e da vidência;  

14 - São Eucarpio, São Trofimo, Santa Joana D'Arc, São 
Francisco de Assis professavam a audiência;  

15 - Santo Afonso de Ligorio era versado de audiência e na 
bilocação;  

16 - Santo Antônio de Padua, além da bilocação, exercitava-
se na premonição e na cura;  

17 - Santa Catarina de Genova possuía a vidência;  

18 - Santa Catarina de Siena exercia a audiência e a cura;  
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19 - São Bento foi um 'expert' na levitação.  

 

Conclui-se que os denominados Santos eram pessoas dota-
das de função mediúnica. Seus dons paranormais são per-
feitamente observados e estudados pela Doutrina Espirita, 
constatando-se nenhum fato miraculoso ou inexplicável. É 
perfeitamente plausível afirmar, então, que os homens ca-
nonizados pelo Catolicismo estão muito mais ligados ao 
Espiritismo do que a qualquer religião, inclusive a católica.  

Como espíritos evoluídos, fazem parte da grande falange 
cristica dirigida pelo próprio Jesus. Assim como a Doutrina 
codificada por Allan Kardec representa 'O Consolador pro-
metido pelo Cristo': 'Vos ensinará todas as coisas e vos 
lembrará tudo o que vos tenho dito' (João 14:26), e certo 
que os queridos irmãos, santificados pela Igreja continuam 
trabalhando espiritualmente para o bem da Humanidade.  

O Mestre disse que 'O Consolador não falará por si mesmo, 
mas dirá tudo o que tiver ouvido' (João 16:13). 

Representa, então, uma falange de mensageiros espirituais, 
que, sob a ordem de Jesus, ('O Pai enviará em meu nome' - 
João 14:26), virão ensinar o que o Cristo disse que a Huma-
nidade de sua época não podia suportar (João 16:12).  

Em 'O Livro dos Espíritos' (questão 625), Allan Kardec per-
guntou a Espiritualidade: 'Qual o tipo mais perfeito que Deus 
tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e de mod-
elo?'  

A resposta foi incisiva: 'Jesus'.  

Na resposta da pergunta 627, ressalto a seguinte afirmação 
dos Arautos do Consolador: 'Estamos incumbidos de prepa-
rar o reino do bem que Jesus anunciou'.  

É lógico, portanto, assegurar que as Entidades santificadas 
pela Igreja, fazem parte das falanges espirituais, cuja pre-
sença entre nós reafirmam as palavras do Mestre: 'Não vos 
deixarei órfãos...' (João 4:18)  

O Codificador do Espiritismo, na elaboração da Doutrina 
Espirita, recebeu ajuda considerável de vários espíritos, 
laureados pelo Vaticano, como São Luís, Santo Agostinho, 
São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Paulo, 
São Francisco Xavier, Cura de Ars e outros.  

Portanto, não há, para o seguidor de Kardec, constrangi-
mento em homenagear os locais onde pratica o amor ensi-
nado e exemplificado pelo Cristo, com os nomes daqueles 
que são verdadeiros seareiros do bem, chefiando as fa-
langes responsáveis pela implantação do Evangelho na 
Terra.  

Quanto a louvar o Cristo, o Mestre é realmente o exemplo a 
ser seguido pelos homens. Allan Kardec disse que 'Jesus 
constituiu o tipo da perfeição moral a que a Humanidade 
pode aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais 
perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão 
mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro 
de quantos tem aparecido na Terra, o Espirito Divino o ani-
mava.' ('O Livro dos Espíritos, comentário da resposta da 
questão 625).  

Também deve se ressaltar que o Espiritismo é religião da fé 
raciocinada e ensina que 'Fora da Caridade Não Há Sal-
vação'. A obra básica da Doutrina, 'O Livro dos Espíritos', 
começa pela definição de Deus e termina com o estudo das 
leis morais.  

Num apanhado de todos os livros básicos do Espiritismo, 
pode-se dizer: 'O Espiritismo vem confirmar as verdades 
fundamentais da Religião. Respeita todas as crenças: um de 
seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que não 
possuem, fortalece-los nos que os tenham vacilantes. Vem 

opor um dique a difusão da incredulidade. Longe de negar 
ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, expli-
car e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que revela, 
tudo o quanto Cristo disse e fez. O Espiritismo não vem 
destruir os fatos religiosos, porem sancioná-los, dando-lhes 
uma explicação racional.  

 Por tudo isso, posso dizer que um católico pode vir a ser 
espírita. Afinal, eu mesmo fui católico e deixei de sê-lo. Hoje 
sou espírita e me ufano disso.  

Minha religião não é calcada no medo. Responde a todos os 
meus anseios e perquirições. Não impõe uma fé dogmática, 
contraditória, punitiva, ameaçando as pessoas com penas e 
sofrimentos irremissíveis. Estuda o Evangelho em espírito e 
em verdade, sem se prender a 'letra que mata'. Na minha 
crença, não há hierarquia religiosa, existe liberdade de pen-
samento. 

Não se embala alguém com promessas e mentiras. Não 
possui sacerdócio, nem liturgia, nem símbolos.  

O espirita não adora imagens, não usa vestes especiais, não 
utiliza rituais. Segue o ensinamento de Jesus: 'dá de graça o 
que de graça recebeste', sem auferir, portanto, rendimentos 
monetários.  

A Doutrina Espirita redivive o Cristianismo primitivo em toda 
a pureza dos tempos apostólicos. Tem como princípios 
básicos:  

1 - A crença em Deus, definido como 'inteligência suprema, 
causa primária de todas as coisas';  

2 - A evolução ou progresso dos seres e dos mundos;  

3 - A Reencarnação, permitindo a evolução, através de 
varias oportunidades de renascimento na carne e decifrando 
todos os enigmas, refletindo a justiça de um Pai que é 
AMOR.  

4 - A sobrevivência do espírito, imortal, preexistindo ao cor-
po somático e sobrevivendo ao mesmo.  

5 - A comunicação entre o Mundo Espiritual e o Físico, estu-
dando as leis que regem esse intercâmbio e proporcionando 
o recebimento de ensinos por parte dos Espíritos Superi-
ores, como também o consolo para os que ficaram na Terra, 
chorando a perda de seus entes queridos. 

 

 

10 | PANTEÍSMO 

Capítulo VI do livro "Porque Sou Espírita", onde Américo 
Domingos Nunes Filho refuta as acusações de Dom Estevão 
Bittencourt a Doutrina Espírita.  

"Diz o sacerdote: 'O Espiritismo, seja o Kardecista, seja o 
afro-brasileiro, parece dar menos importância a Deus do que 
aos  espíritos desencarnados. O culto espírita versa geral-
mente sobre a comunicação com os mortos.'  

É muito triste constatar que essa asserção saiu dos lábios 
de um religioso e, ainda por cima, faz parte de um livro.  

Ataca o Espiritismo, com afirmações gratuitas, sem conhec-
er, na realidade e na intimidade de seus escritos básicos, a 
Doutrina que redivive o Cristianismo primevo.  

Primeiramente, devo, mais uma vez, informar a todos o 
seguinte: não existe o termo Kardecista. O Espiritismo não 
foi inventado por Allan Kardec. Ele codificou a Doutrina, que 
é única. Só existe um Espiritismo. A Umbanda, como outras 
religiões espiritualistas, não é Doutrina Espírita: 'Não se 
deve confundir alhos com bugalhos'.  
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Quanto ao 'parecer dar menos importância a Deus do que 
aos espíritos', não há necessidade de defender a minha 
religião, porquanto o próprio padre nada afirma, apenas 
utiliza o verbo parecer, parece mas não é. Aparenta ser, 
mas não é.  

Depois, entra no assunto propriamente dito, sem mais diva-
gar infantilmente.  

'Quando tratam de Deus, vários autores espíritas professam 
o panteísmo, ou seja, a identificação de Deus com o mundo 
e o homem. Ora, tal conceito é ilógico e aberrante, pois 
Deus, por definição, é o Absoluto e Eterno, ao passo que 
toda criatura é relativa, contingente e temporária. Eis alguns 
testemunhos significativos:  

 

*(nota do autor no rodapé da página: O Prelado cita com 
impropriedade o nome do escritor, chamado Léon Denis) 
'Leão Denis: 'Deus é a grande alma universal, de que toda 
alma humana é uma centelha, uma irradiação. Cada um de 
nós possui em estado latente forças emanadas do divino 
Foco', ('Cristianismo e Espiritismo', 5.a edição, p. 246).  

 

* 'Leão Denis: 'O Ser Supremo não existe fora do mundo, 
porque é sua parte integrante e essencial' (Depois da Morte', 
6.a edição, p. 114)   

* 'O escritor espírita Rangel Veloso diz ter ouvido a seguinte 
declaração num Centro Espírita:  

 'Deus é como uma folha de papel, rasgadinha em milhões, 
bilhões e não sei quantas mais divisões. Lançados esses 
pedacinhos de papel no Universo, cada pedacinho de papel 
representa um homem e um ser existente; todos reunidos, 
formando o todo, é Deus'. ('Pseudo-Sábios ou Falso Profe-
tas', 1947, p. 34)  

'O Primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda adotou 
unanimemente a conclusão n.5:  

'A filosofia (de Umbanda) consiste no reconhecimento do ser 
humano como partícula da Divindade, dela emanada límpida 
e pura, e nela firmemente reintegrada ao fim do necessário 
ciclo evolutivo no mesmo estado de limpidez e pureza, con-
quistado pelo seu próprio esforço e vontade'.  

'(Textos colhidos no opúsculo de Frei Boaventura Kloppen-
burg: 'Por que a Igreja condenou o Espiritismo', 2.a edição, 
Petrópolis, 1954, p. 29)'  

DE FORMA NENHUMA, O ESPIRITISMO É PANTEÍSTA. 
Em 'O Livro dos Espíritos', nas respostas das questões 14 a 
16 e nos comentários sempre judiciosos de Kardec, são 
encontrados os seguintes ensinamentos, exatamente 
contrários à afirmação do confuso sacerdote Estevão Bet-
tencourt:  

Questão n.14) 'Deus é um ser distinto, ou será, como opi-
nam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as 
inteligências do Universo reunidas?  

Resposta: 'Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto 
seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo 
uma e outra coisa.  

'Deus existe; disso não podeis duvidar e é o essencial. 
Crede-me, não vedes além. Não vos percais num labirinto 
donde não lograrieis sair. Isso não vos tornaria melhores, 
antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis 
saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conse-
guintemente, de lado todos esses sistemas; tendes bastante 
coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós 
mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de 

vos libertardes delas, o que será mais útil do que preten-
derdes penetrar no que é impenetrável.'  

Questão n.15) 'Que se deve pensar da opinião a qual todos 
os corpos da Natureza, todos os seres, todos os globos do 
Universo seriam partes da Divindade e constituiriam, em 
conjunto, a própria Divindade, ou, por outra, que se deve 
pensar da doutrina panteísta?  

Resposta: 'Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao 
menos ser uma parte de Deus'.  

Pergunta n.16) 'Pretendem os que professam esta doutrina 
achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus: 

Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito; 
não havendo o vazio, ou o nada em parte alguma, Deus está 
por toda parte; estando Deus em toda parte, pois que tudo é 
parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da 
Natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a 
este raciocínio?  

Resposta: 'A razão. Refleti maduramente e não vos será 
difícil reconhecer-lhe o absurdo'  

Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora 
dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o 
que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a 
matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma 
estabilidade teria; achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, 
mesmo a todas as necessidades da Humanidade; faltar-lhe-
ia um dos atributos essenciais da Divindade: a imutabilidade. 
Não se podem aliar as propriedades da matéria a idéia de 
Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa com-
preensão e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem 
a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos 
tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar 
de ser e o sistema de que tratamos está em contradição 
com as suas mais essenciais propriedades.  

Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o 
faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte 
integrante do mecânico que a imaginou.  

'A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de 
um pintor no seu quadro; mas, as obras de Deus não são o 
próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu 
e executou' (Comentário de A. Kardec)  

Portanto, o eclesiástico pode trazer os testemunhos que 
desejar, pode buscá-los à saciedade nas fontes que desejar. 
O Espiritismo está alicerçado na Codificação Kardequiana e 
a teoria panteísta é inteiramente rechaçada pelos Espíritos 
Superiores, arautos do Cristo. Quanto a ser a alma humana, 
segundo declara Léon Denis, uma centelha divina, o sacer-
dote deve discordar, não do poeta do Espiritismo, e sim, do 
próprio Jesus, que afirmou categoricamente:  

'O REINO DE DEUS ESTÁ DENTRO DE VÓS' (Lucas 
17:21)  

Em outra oportunidade, disse, confirmando a profecia de 
Davi (Salmo 82:6): 'VÓS SOIS DEUSES' (João 10:34)  

Realmente, o Espírito é 'o princípio inteligente do Universo' 
(Questão 23 de 'O Livro dos Espíritos'). Na resposta da 
pergunta 79, está contida a explicação maior: 'OS ESPÍRI-
TOS SÃO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO INTELI-
GENTE' ('O Livro dos Espíritos').  

Portanto, a centelha ou Reino de Deus em nós ou princípio 
inteligente origina-se de Deus (não há efeito inteligente sem 
uma causa inteligente), sofrendo um processo de individuali-
zação através dos milênios, e tendo a eternidade ao seu 
dispor.  

No panteísmo, o ser é parte integrante do todo universal 
quando surge a desencarnação, tendo ou não consciência 
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de si mesmo, se desfaz, desintegrando-se, voltando a fazer 
parte do Criador.  

O que Léon Denis afirma, tem base nos ensinamentos do 
Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 
28: 'Em Deus vivemos, e nos movemos, e existimos, como 
alguns dos vossos poetas têm dito: 'Porque DELE TAMBÉM 
SOMOS GERAÇÃO'.  

Allan Kardec, em 'Obras Póstumas' (LAKE, pg. 150), assim 
arremata o assunto em tela: 'Doutrina Panteísta: O princípio 
inteligente (alma), independente da matéria, está espalhado 
por todo o Universo, mas individualiza-se em cada ser du-
rante a vida e volta, pela morte, à massa comum, como 
voltam ao oceano as águas da chuva.  

'Conseqüências: Sem individualidade e sem consciência de 
si mesmo, o ser é como se não existisse. As conseqüências 
morais seriam exatamente as mesmas do materialismo.  

'Observação: Um determinado número de panteístas admite 
que a alma, aspirada, ao nascer, do todo universal, conserva 
a sua individualidade por tempo indefinido, não voltando à 
massa geral senão depois de ter alcançado o último grau da 
perfeição. As conseqüências desta variedade de crenças 
são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta, 
propriamente dita, porque é completamente inútil todo o 
trabalho para adquirir conhecimentos, dos quais se perderá 
a consciência, aniquilando-se a alma depois de um tempo 
relativamente curto.  

'Se o espírito recusa a concepção panteísta em geral, sobe 
de ponto a repugnância em a admitir, quando se vem dizer 
que, ao alcançar a ciência a perfeição suprema, perde ele o 
resultado do seu esforço e desaparece a individualidade.'  

 

Nota do autor: Compulsando o livro "Cristianismo e Espiri-
tismo" pg. 246 6.a edição, Editora FEB, como também a 
obra 'Depois da Morte', 10.a edição, pg. 114 NÃO encontra-
mos as referências citadas pelo padre.  

Embora tenhamos manuseado os livros, com edições dife-
rentes das observadas pelo sacerdote, não encontramos as 
citadas fontes, lendo as páginas anteriores e posteriores.  

Após, inutilmente, tentar relacionar o Espiritismo ao Pan-
teísmo, vem novamente o homem do Clero, com suas ale-
gações infundadas, abordando o tema 'Fora da Caridade 
não há Salvação', com as costumeiras agressões contra a 
Doutrina Codificada pelo gênio Kardec. 

 

11 | A REENCARNAÇÃO NA BÍBLIA              

O Velho Testamento nos informa de que Elias seria o pre-
cursor do Cristo: "Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes 
que venha o grande e terrível Dia do Senhor" (Malaquias 
4:5).  

Porém, se levarmos em conta somente a letra, citada profe-
cia jamais se confirmou. O precursor de Cristo foi João Ba-
tista:  

"(após a transfiguração) Seus discípulos então o interroga-
ram desta forma: 'Por que dizem os escribas ser preciso que 
antes volte Elias?' Jesus lhes respondeu: 'É  verdade que 
Elias há  de vir e restabelecer todas as coisas: - mas eu vos 
declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o 
trataram como lhes aprouve. é assim que farão sofrer o Filho 
do Homem' - Então, seus discípulos compreenderam que 
fora de João Batista que ele falara" ( S. Mateus, cap. XVII, 
vv. 10 a 13; - S. Marcos, cap. IX, vv. 11 a 13)  

Os discípulos aceitaram plenamente a doutrina das vidas 
sucessivas, ou da reencarnação, pois nenhum dos apóstolos 
ali presentes questionou o Mestre, nem se mostrou perplexo 
diante da afirmação de que Elias voltara como João Batista.  

"Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino 
dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o 
arrebatam; - pois que assim o profetizaram todos os profetas 
e também a lei.  

- Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o 
Elias que há de vir. - Ouça aquele que tiver ouvidos de ou-
vir" (S. Mateus, Cap. XI, vv. 12 a 15)  

"Ele mesmo é o Elias que há de vir". Não há aí  figura, nem 
alegoria: é uma afirmação positiva - "Desde o tempo de 
João Batista até  o presente o reino dos céus é  tomado pela 
violência". Que significam estas palavras, uma vez que João 
Batista ainda vivia naquele momento? Jesus explica, dizen-
do: "Se quiserdes compreender o que eu digo, ele mesmo é  
o Elias que há de vir'. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus 
alude a época em que João vivia com o nome de Elias. "Até 
ao presente o reino dos céus é tomado pela violência": outra 
alusão a violência da lei moisáica, que ordenava o ex-
termínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a Terra 
Prometida, Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a 
nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura.  E 
acrescentou: "Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir". Es-
tas palavras, que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que 
nem todos estavam em condições de compreender certas 
verdades.  

É importante lembrar que tanto Elias quanto João Batista 
tinham os mesmo hábitos: vestiam-se de pelos, usando 
ainda um cinto de couro em torno dos lombos (II Reis 1:8 e 
Mateus 3:4). Não são meras coincidências, não!  

João, conforme Jesus declara em outra passagem, é  um 
grande profeta, o maior daqueles "nascidos de mulher", 
embora no "Reino dos céus" fosse ainda um dos menores. 
Isto porque, embora fosse um espírito elevado, João Batista 
trazia compromissos cármicos em aberto. Como Elias, man-
dara degolar implacavelmente os sacerdotes do Baal no 
dramático desafio narrado em 1.o Reis, capitulo 18: "Disse-
lhes Elias: Agarrai os profetas de Baal; que nenhum deles 
escape. Agarram-nos. Elias fê-los descer a torrente de Ki-
shon e ali os matou".  

E por que ele é  chamado aqui de "filho de mulher" e não 
"filho do homem" ?  Acontece que "filho do homem" é a 
classificação dos que não necessitam mais reencarnar em 
nosso planeta, a não ser por missão. Daniel foi chamado de 
"filho do homem", pelo espírito Gabriel (Dn 8:17) e Ezequiel 
ouviu uma voz que lhe chamava de "Filho do Homem" (Ez. 
2:1). O próprio Jesus foi chamado assim. Por que João 
Batista também não foi? Está bem claro: para deixar de ser 
"nascido de mulher", embora fosse o maior naquela época, 
devia resgatar os débitos espirituais contraídos por ele 
quando era Elias.  

Como se sabe, João Batista foi decapitado.  

Dizem os católicos e protestantes:  

"A 'lógica' da reencarnação seria evoluir... Assim, o dito 
espírito passou por Elias, outros, quem sabe, e João Batista, 
o último, no caso. Mas, estranhamente, quem aparece é  
Elias, e não João Batista. Dos dois, um: ou o espírito regre-
diu, o que muitos reencarnacionistas não admitem; ou esta 
tal reencarnação é  uma furada, e assim sendo, João e Elias 
são pessoas bem distintas."  

Esse é um argumento de quem tem  TOTAL desconheci-
mento sobre os fenômenos espíritas. O espírito pode apa-
recer, SIM, com sua aparência de vidas anteriores a última. 
Isso não é regredir, pois o espírito se materializou e não 
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reencarnou.  Emmanuel, por exemplo, chegou a aparecer 
para Chico Xavier como um Senador Romano, tendo vivido 
outras vidas após aquela época.  

Dizem ainda que João Batista negou que tivesse sido Elias 
(João 1:21). Claro que só podia negar, pois enquanto na 
carne o Espírito não se recorda de existências anteriores. 
No mesmo versículo ele também negou ser profeta, e no 
entanto JESUS afirmou  que "entre os nascidos de mulher 
não houve um profeta maior do que João Batista" (Lucas 
7:28).  

Além disso, conforme foi dito, aquele espírito tinha débitos, 
então seria melhor mesmo não saber o que acontecera no 
passado, pois seria doloroso saber o que lhe esperava devi-
do ao mal que havia cometido.  

Diz a Bíblia: "17 irá adiante dele no espírito e poder de Elias, 
para converter os corações dos pais aos filhos, e os re-
beldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o 
Senhor um povo apercebido." (Lucas 1:17)  

Mas  argumentam : "Considerando que 'sobre Eliseu repou-
sava o espírito de Elias', em 2 Reis 2:15, não quer dizer que 
Eliseu era Elias reencarnado, uma vez que ambos viveram 
juntos".  

Realmente, mas repousar o espírito é diferente de estar no 
mesmo espírito. Eliseu assumiu a função de Elias ou, talvez, 
contasse com o apoio espiritual dele.  

Do livro O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, de Jayme 
Andrade:  

"Digno de especial menção é o episódio com Nicodemos 
(João 3). Este era um fariseu tão importante que, provavel-
mente receoso da repercussão do seu gesto, só ousou pro-
curar Jesus na calada da noite. Sendo um 'príncipe', ou 'um 
dos principais' (na versão inglesa King James 'ruler', gover-
nador, dirigente), não se podia evidentemente desconhecer 
a Cabala e seus ensinamentos secretos. E como Jesus 
falava segundo o que podiam entender os ouvintes (Mar. 
4:33), era natural que lhe dissesse explicitamente: 'Aquele 
que não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus' 
(João 3:33). Assim a pergunta de Nicodemos: - 'Como pode 
um homem nascer sendo velho? " (v..4) não pode ser toma-
da como prova de ignorância; ele talvez quisesse apenas 
testar até onde iam os conhecimentos de Jesus sobre os 
'mistérios'. A resposta deste: 'O que é nascido da carne é 
carne, e o que é nascido do espírito é espírito' (v. 6) aplica-
se como uma luva à tese da reencarnação. O corpo nasce 
dos pais, o espírito vem de Deus, e, tal como o vento, que 
sopra onde quer sem que se saiba a sua origem, os homens 
não sabem de onde eles vem... (v.8)  

Quando a Igreja primitiva trancou as portas da comunicação 
com  o mundo invisível, os teólogos passaram a forjar expli-
cações para episódio tão claro. Os protestantes se escora-
ram na 'renovação espiritual' dos que se convertem e rece-
bem o Senhor em seus corações. Ou, como os Pentecos-
tais, entendem que a transformação se opera através da 
atuação direta do Espírito Santo. Daí os apelos patéticos 
dos pastores, conclamando os ouvintes a darem um passo 
decisivo em direção a Cristo. Com as energias mentais de 
toda a congregação concentradas no veemente propósito de 
levar os pecadores aos pés do Salvador, é  natural que o 
efeito sugestivo crie um ambiente de fortes vibrações emoti-
vas, que leva não poucos a se sentirem 'tocados pela graça', 
ou 'cheios de espírito' e a se acreditarem, com absoluta 
sinceridade, participes na 'comunhão dos eleitos'.  

Formulamos estes conceitos a título meramente ilustrativo, 
sem o mais leve intuito de menoscabar o sentimento, assaz 
louvável, dos nossos queridos irmãos. Reconhecemos a 
piedosa intenção que os move, mas não podemos deixar de 
ponderar que raramente as pessoas por essa forma suges-

tionadas, perseveram na 'graça', visto como, passado 
aquele instante emocional, a maioria dos 'nascidos de novo', 
mesmo quando permanecem no seio da Igreja, logo se 
adaptam a rotina de um Cristianismo quase que meramente 
de fachada. E tanto isto é  verdade que, de tempos em tem-
pos, surgem movimentos de 'renovação espiritual' propor-
cionando um ensejo de um 'novo nascimento' a muitos que 
vinham trabalhando dentro de suas próprias igrejas. Ai estão 
para comprova-lo as campanhas de 'reavivamento' em-
preendidas pelos dirigentes das várias denominações, nota-
damente nos Estados Unidos, movimentos de 'renovação da 
fé', quais os das 'Cruzadas', do notável evangelista Billy 
Graham, levando a salvação  a tantos que já se classifica-
ram como 'crentes', com resultados observáveis nas cente-
nas de cartas remetidas aos dirigentes das 'Cruzadas' e que 
são habitualmente divulgadas dentro do seu órgão 
'DECISION". E tanto é presumível que esse 'novo nascimen-
to' tenha um valor um tanto precário, que os Pastores de 
algumas denominações censuram discretamente esse modo 
de angariar prosélitos, abstendo-se de pratica-lo em suas 
igrejas, embora com eventuais concessões em movimentos 
de evangelização, ou durante ocasionais campanhas de 
reavivamento espiritual.  

Com estas ponderações, que nos parecem lógicas e oportu-
nas, retornemos a conversação de Jesus com Nicodemos, 
para frisar o versículo 10 - ao nosso ver o mais eloqüente no 
episódio - quando Jesus indaga, surpreso: - 'Tu és Mestre 
em Israel e ignoras estas coisas?'  

Ora, os judeus viviam sob a Lei, de forma que não podiam 
cogitar de uma 'reforma interior', e mesmo que cogitassem 
não caberia invocar a condição de "Mestre" para manifestar 
estranheza ante a ignorância do fato. Seria uma exegese 
demasiado forçada atribuir tal sentido as palavras de Jesus"  

Também para contrariar a idéia da Reencarnação, algumas 
traduções dizem "Nascer DO ALTO". 

Ora, o que é isso? Não faz o menor sentido. Tanto é "Nasc-
er DE NOVO", que Nicodemos assim entendeu e perguntou 
se deveria voltar a barriga de sua mãe.  

E o que deveria Nicodemos, como Mestre, conhecer? A 
Reencarnação, presente mesmo no Velho Testamento:  

"Antes que eu te formasse no ventre, te conheci; e antes 
que saísses da madre, te santifiquei: um profeta para as 
nações te constituí" (Jer. 1:5)  

Jeremias foi eleito quando nem havia ainda nascido. O que 
seria injusto, caso ele não tivesse méritos para isso, adquiri-
dos numa outra vida.  

"Pergunta pois às gerações passadas e examina com cui-
dado as memórias de nossos pais: Por que somos de ontem 
e ignoramos, porquanto os nossos dias passam sobre a 
Terra como uma sombra" (Jó, VIII, 8 e 9)  

Jó proclama a justiça de Deus: se não te recordas de ter na 
presente vida corporal cometido faltas que te façam mere-
cedor dos sofrimentos que te torturam, PERGUNTA-O A 
GERAÇÕES PASSADAS, procura investigar se é possível 
teres delinqüido em outras existências, pois SOMOS DE 
ONTEM, já vivemos em outros tempos, ainda que o tenha-
mos esquecido, por nos impedir a matéria, como uma es-
pessa sombra, a representação do quadro de nossas anteri-
ores existências.  

"... porque eu sabia que procedeste mui perfidamente, e 
foste chamado transgressor DESDE O VENTRE". (Isaías 
48:8)  

Como poderia um ser humano ser considerado transgressor 
antes de nascer? Não há saída possível senão a de que ele 
vivera antes outras existências e nelas cometera erros e 
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crimes. Já vinha para vida na carne com culpas a resgatar, 
como todos nós.  

Em Êxodo 20:5, temos: "... visito a iniquidade dos pais nos 
filhos na terceira e quarta geração". É claro que após duas 
ou três gerações os transgressores já terão renascidos  para 
pagar suas dívidas. É como está no original, na Vulgata, na 
tradução de Zamenhof, criador do esperanto, etc. Todas as 
versões modernas, para acomodar o texto a idéia de uma só 
existência na Terra, utilizam a expressão "ATÉ", o que trans-
forma o Deus Pai num Deus malvado, capaz de fazer com 
que  inocentes paguem pelos pecados de seus antepassa-
dos.  

Além disso, "até a terceira e quarta geração..." é uma frase 
que não faz sentido. Faria sentido "até a quarta geração".  

Na Índia que se cristalizaram as noções da imortalidade da 
alma e das vidas sucessivas. Os cânticos sagrados dos 
Vedas, que abrigam os fundamentos das concepções fi-
losóficas orientais, eram transmitidos no princípio pela tra-
dição oral, tendo sido compilados por um sábio bramane 
cerca de 14 séculos antes de Cristo. Já aludiam aos renas-
cimentos, mas, como todos os ensinamentos antigos, encer-
ravam duas doutrinas: a "científica", reservada aos adeptos 
mais esclarecidos, e a "simbólica", ministrada sob a forma 
de alegorias a massa que não estava em condições de 
assimilar as grandes verdades. Lembre-se o que Cristo 
disse ao anunciar que Elias era João Batista: "Quem tiver 
ouvidos de ouvir, ouça".  

"Para os 'iniciados', a ascensão era gradual e progressiva, 
sem regressão as formas inferiores, enquanto ao povo, 
pouco evoluído, era ensinado que as almas ruins deviam 
renascer em corpos de animais (metempsicose) (Gabriel 
Delanne em "A Reencarnação).  

O velho Egito recebeu da Índia, segundo alguns orientalis-
tas, a sua civilização e a sua fé. 

Segundo outros, suas próprias tradições remontam a mais 
de 30 mil anos. A doutrina oculta dos seus sacerdotes, cui-
dadosamente velada sob os "mistérios"  de Isis e Osiris, 
achava-se exposta nos "livros sagrados" de Hermes Trisme-
gisto. Pitágoras passou 30 anos no Egito e introduziu na 
Grécia a doutrina  dos renascimentos.  

"Como no Egito e na Índia, consistiam os "mistérios"  no 
conhecimento do segredo da morte, na revelação das vidas 
sucessivas e na comunicação com o mundo oculto." (Leon 
Denis, "Depois da Morte").  

A obra de Pitágoras foi continuada por Sócrates e Platão, 
tendo este último ido ao Egito para iniciar-se nos 'mistérios'. 
Ao voltar, expunha suas idéias sob forma velada, pois sua 
condição de 'iniciado' não mais lhe permitia falar livremente.  

Então, se os 'mistérios' transmitidos aos 'iniciados' na Índia, 
Egito e Grécia e até entre os judeus com a 'Cabala' consis-
tiam na existência das vidas sucessivas, e se Jesus ensina-
va a seus discípulos os "mistérios do mundo de Deus", pre-
venindo-os de que 'aos de fora não se deve falar senão por 
parábolas' (leia-se atentamente Marcos 4:11), por que não 
estaria entre esses ensinamentos o da reencarnação, com-
preendendo-se  que os Evangelhos dela não falam aberta-
mente, por ser matéria restrita aos 'iniciados' ? Isso não 
explicaria o espanto de Jesus diante da ignorância de Ni-
codemos, a sua frase "Quem tiver ouvidos de ouvir ouça" ao 
anunciar a vinda de Elias como João Batista ou ainda o 
reconhecimento pelos apóstolos de que Jesus falava de 
João Batista ao anunciar que Elias havia vindo, mas não 
tinha sido reconhecido...?  

 

Algumas passagens que católicos e protestantes citam e 
que, segundo eles, negam a Reencarnação:  

"...assim como aos homens está ordenado morrerem UMA 
SÓ VEZ, vindo, depois disso, o juízo..." ( Hb 9:27)  

Os HOMENS, a matéria, morre uma só vez e do túmulo não 
volta mais. Ou será que, segundo Paulo,  o Espirito morre 
também? Ora, Paulo acreditava na imortalidade!! Claro que 
a alma não morre e volta a animar novos corpos.  

Dizem: "O juízo. A idéia de unidade aqui entre vida, morte e 
julgamento é clara, cristalina.".  

Morremos e somos imediatamente julgados pelo mal que 
fizemos naquela vida, sem poder mais retornar ao corpo. 
Isso nega a ressurreição da carne. Aliás, o próprio Paulo 
disse que a ressurreição é  espiritual.  

Quanto ao O Juízo, que seria O Juízo Final, na tradução da 
Bíblia de Jerusalém está exatamente: "UM JULGAMENTO".  

Também dizem: " 'Ou pensais que aqueles dezoito, sobre os 
quais caiu a torre de Siloé os matou, foram mais culpados 
do que todos os outros habitantes de Jerusalém?" (Lucas 
13:4)'   Muito clara a afirmação de Jesus: as vítimas do de-
sabamento da torre de Siloé  não eram mais culpadas do 
que ninguém. Ou seja, em apenas um versículo, Jesus (que, 
segundo os próprios "espíritos", é o maior e mais evoluído 
espírito que a Terra já conheceu nega veracidade e credibi-
lidade a toda idéia relacionada com a 'lei de causa e efeito' "  

O que essa passagem prova, a não ser que os mortos de 
Siloé não eram mais pecadores que a maioria da população 
da cidade? Nega a lei de causa e efeito? Será ? Vejam, 
então, o versículo 5 e reflitam sobre o que Jesus quis dizer: 
"Não, eu vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos 
de igual modo perecereis.".  

 

Outro trecho citado por eles é o seguinte: "1 E passando 
Jesus, viu um homem cego de nascença. 2 Perguntaram-lhe 
os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, 
para que nascesse cego? 3 Respondeu Jesus: Nem ele 
pecou nem seus pais; mas foi para que nele se manifestem 
as obras de Deus." (João 9:1-3)  

Aquele homem nasceu cego para aproveitar o ensinamento 
do Cristo para se curar, pois o que curava as pessoas era a 
sua fé e não era Cristo quem curava...  

 

Dizem  também:  

"Em Lc 23,43 lemos que Jesus afirmou ao bom ladrão que 
fôra crucificado com Ele: "Em verdade te digo: ainda hoje 
estarás comigo no Paraíso". Pela doutrina do Espiritismo, 
apesar de ser um bom ladrão, este não estaria totalmente 
purificado - pois havia roubado - e precisaria encarnar-se 
novamente. No entanto, Jesus lhe dá a sentença final: ele 
está salvo."  

Acontece que o Paraíso é consciencial. Por ter demonstrado 
amor com seu próximo, naquele mesmo dia o ladrão estaria 
em PAZ DE ESPÍRITO, assim como o Cristo. Não significa 
que não voltaria. Ele voltaria, mas certamente num estágio 
superior, junto aqueles a quem prejudicara,  pois se redimira 
através do amor...  

Isso também é uma contradição para aqueles que afirmam 
que os mortos não podem se comunicar, porque estão in-
conscientes aguardando o juízo final.  

Origenes, um dos pais da Igreja, que  São Jerônimo consi-
derava o grande mestre da Igreja depois dos apóstolos, 
disse:  
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"Se o nosso destino atual não era determinado pelas obras 
de nossas existências passadas, o que dizer de um Deus 
justo permitindo que o primogênito servisse ao mais jovem e 
fosse odiado, antes de haver atos que merecessem a ser-
vidão e o ódio? Só as nossas vidas anteriores podem expli-
car a luta de Jacó e Esaú antes do seu nascimento, a 
eleição de Jeremias quando ainda estava no seio da mãe... 
e tantos outros fatos que atirarão o descrédito sobre a Jus-
tiça Divina, se não forem justificados pelos atos bons ou 
maus cometidos ou praticados em existências passadas" 
(Contra Celso", I, III, cit por Mário C. Mello, em "como os 
teólogos refutam", pág. 153) 

 

Veja o que escreveu sobre isso Américo Domingos no 
livro Porque Sou Espírita: 

 

"No livro de minha autoria, 'Razão e Dogma', Editora 'O 
Clarim', faço algumas considerações, reforçadas com textos 
bíblicos (pg. 174 a 189)  

1 - Desprezando a Reencarnação, as correntes religiosas 
dogmáticas pregam a existência de somente uma vida, 
sendo o Espírito criado no momento da fecundação ou con-
jugação, na união do espermatozóide com o óvulo. Porém, 
os textos bíblicos afirmam exatamente o contrário:  

1.1 'O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não 
sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo aquele 
que é nascido do Espírito' (João 3:8) 'O Ser Espiritual não foi 
formado, no momento da fecundação, já que o  versículo 
relata uma preexistência da qual desconhecemos a origem: 
'não sabes donde vem, nem para onde vai'. Se o Espírito 
fosse  criado no mesmo instante da formação do corpo físi-
co, saberíamos de onde veio, já que em pleno cadinho ma-
terno teria origem.  

1.2 'Antes que te formasse no ventre materno, te conheci...' 
(Jeremias 1:15)  

Aqui está claríssima a afirmação de que o Espírito preexiste 
ao corpo de carne. Se Jeremias era conhecido, antes de ser 
gerado o seu corpo de carne, é perfeitamente justificável 
que tenha certamente tido uma  existência pretérita. A conti-
nuação do texto não nos deixa dúvidas: 'Antes que saísses 
da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações'. 
Jeremias já era um ser superior (consagrado), tendo con-
quistado esse patamar da evolução, em vida passada.  
Portanto, o espírito, antes de reencarnar, era conhecido, 
recebendo a missão de ser um 'profeta às nações'. Acreditar 
que alguém possa ser criado perfeito fere todos os princípios 
da Divindade. Seria uma injustiça que, de forma nenhuma, 
seria praticada por um Ente Superior e Perfeito;  

1.3 'Os filhos lutavam no ventre de Rebeca' (Gênesis 25:22).  

A Bíblia afirma, sob a ótica do raciocínio dogmático de existir 
apenas uma vida, uma heresia. Admitir que os espíritos 
criados dentro do ventre da mulher de Isaque, já eram ad-
versários, é duvidar da perfeição de Deus. É lógico que a 
adversidade teve sua causa em uma vida pretérita e reen-
carnaram juntos, visando uma possível reconciliação.  

1.4  'Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era 
João' (João 1:6)  

Se foi enviado é porque já existia antes. Sabemos por in-
termédio do profeta Malaquias que Elias teria que voltar à 
arena física, antes de Jesus. Disse o Senhor: 'Eis que vos 
enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível 
dia do Senhor; ele converterá o coração dos pais aos fil-
hos...' (Malaquias 4:5-6)  Portanto, João Batista é uma per-
sonalidade, vivificada por um espírito que, em existência 
anterior, deu vida ao profeta Elias. Um ser espiritual que já 

vivia antes e foi enviado por Deus para uma grande missão, 
a de ser o precursor do Cristo.  

'Inobstante a afirmação dos textos bíblicos, os partidários do 
dogmatismo ensinam que existe apenas uma vida física e 
que o espírito é criado no momento da fecundação. Em 
detrimento de muitos versículos das Escrituras, onde a ver-
dade é inquestionada, citam infantilmente a passagem pau-
lina, no livro dos Hebreus, onde está escrito: 'Aos homens 
está ordenado morrerem uma só vez e, depois disso, o juízo' 
(Hebreus 9:27).  

'Grafo o texto propositalmente, desde que Paulo está refe-
rindo-se à personalidade, ao corpo que dá oportunidade de 
crescimento evolutivo à individualidade, o espírito imortal. É 
claro que a personalidade, constituída de água  e minerais, 
tem uma existência limitada. O homem, personalidade terre-
na, está destinado à morte; contudo a Entidade Espiritual 
nunca fenece e reencarnará tantas vezes quantas se fize-
rem necessárias. Obviamente o homem morre uma só vez; 
porém, o Espírito, quando volve ao mundo físico, dando vida 
a uma personalidade, 'não sabe para onde vai, nem donde 
vem' (João 3:8). Após o decesso da vestimenta somática (a 
morte do homem) , a Individualidade Espiritual alça o vôo da 
libertação, sujeito contudo ao juízo que se processa nos 
refolhos mais íntimos do seu ser, muitas vezes assoberbado 
pelo remorso que parece lhe consumir como chamas ar-
dentes de uma fornalha;  

2 - Jesus ensinou a Doutrina da Reencarnação a um mestre 
fariseu.  'Na calada da noite, um membro do Sinedrium (Tri-
bunal Supremo da Judéia) recebeu do Cristo o ensino palin-
genético: 'Em verdade, em verdade te digo que se alguém 
não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus' (João 
3:3)  

'Se o diálogo terminasse aqui, poderia considerar que o 
Mestre alude ao renascimento moral que pode ocorrer 
quando se segue os seus ensinamentos, o que é uma das 
metas a ser conquistada, através do 'nascer de novo'. Con-
tudo, em continuação ao diálogo com Nicodemos, Jesus 
tenta explicá-lo dizendo: 'Em verdade, em verdade te digo. 
Quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no 
Reino de Deus' (João 3:5)  

'O que é nascer da água? Na Cabala, doutrina secreta dos 
hebreus, a água era considerada a matéria primordial, o 
elemento frutificador. O próprio Gênesis, diz que 'O Espírito 
de Deus pairava por sobre as águas' (Gênesis 1:2). Portan-
to, a água representa o grande elemento gerador da vida 
física, sendo também o constituinte essencial de todas as 
células vivas. O embrião contém 95% de água e se encontra 
mergulhado nela (líquido amniótico). Em um indivíduo adulto 
a água constitui 70% do peso do indivíduo. O encontro do 
espermatozóide com o óvulo, origem de um corpo físico, 
ocorre em meio necessariamente líquido. A formação de um 
corpo físico é, então, resultante de outro corpo físico, ou 
seja, carne gerando carne: 'O que é nascido da carne é 
carne'.  'Infantilmente, as religiões tradicionais aludem ao 
renascimento da água do batismo, ignorando o diálogo emi-
nentemente esotérico entre Cristo e Nicodemos, abrangendo 
grande e profunda sabedoria. Na realidade, a Reencarnação 
já era conhecida, no Oriente, há milênios antes da vinda do 
Mestre. Há 2500 anos AC, o livro 'Os Vedas' já continha 
referências à doutrina palingenética.  'Depois, Jesus afirmou 
ao fariseu: 'Não te maravilhes de eu te dizer: vos é ne-
cessário nascer de novo' (João 3:7)  

Realmente, a palingênese explica com sensatez e lógica as 
adversidades do caminho e os golpes do destino.  

'3 - 'Os tropeços': mais uma vez a reencarnação ensinada 
por Jesus:  
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É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo 
qual  vem o escândalo' (Mateus 18:7)  

'Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, onde a 
criatura se situa numa faixa evolutiva de baixo grau, é claro 
que o escândalo se torne inevitável em nosso orbe. Contu-
do, o Mestre é enfático ao nos revelar que o causador do ato 
danoso terá de prestar contas a si mesmo e a Deus, por-
quanto tudo que fazemos de mal ou de bem a outrem, re-
percute em nós mesmos: 'mas ai do homem pelo qual vem o 
escândalo' (Lei de Causa e Efeito)  'Toda ação praticada 
gera uma reação'. O espírito, tendo o direito do uso de seu 
livre-arbítrio, tem também a responsabilidade pelos atos que 
praticar: 'A sementeira é livre; contudo, a colheita é obri-
gatória'.  'As desarmonias do presente são quase sempre 
reflexos de um passado em erro e, através das vidas suces-
sivas, do 'nascer de novo', recebemos a oportunidade de 
reabilitação. Somente a doutrina da Reencarnação preenche 
o vazio de alguém que se encontra em sofrimento sem sa-
ber o porquê;  

'Se a tua mão ou o teu pé  te faz tropeçar, corta-o, e lança-o 
para fora de ti: melhor é entrares na vida manco ou aleijado, 
do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo 
eterno'.  'Se um dos teus olhos te faz tropeçar, corta-o, e 
lança-o para fora de ti: melhor é entrares na vida com um só 
dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno 
de fogo' (Mateus 18:8-9)  

'Como explicar semelhante ensino do Mestre sem o conhe-
cimento da Reencarnação? Não dá nem para começar.  

'O Cristo alude à Lei de Causa e Efeito, de uma forma bem 
didática. Se lesamos a alguém, na realidade lesamos 
também a nós. Nossos corpos espirituais registram, numa 
plasticidade própria, o mal que causamos a outrem, sendo 
maculados, conforme a falta praticada por nós. Então, tere-
mos que reencarnar ('entrar na vida'), materializando no 
corpo de carne as mazelas que trazemos repercutidas em 
nossos corpos espirituais. Daí a explicação sensata e lógica 
para as vicissitudes  da vida ('nascer manco ou cego')  

'Emmanuel, dinâmico benfeitor espiritual, através da ab-
ençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, na obra 
'Leis do Amor' (Editora LAKE) nos esclarece: 'Havendo o 
Espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da expe-
riência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios 
ou distonias, que o predispõem à instalação de determina-
das enfermidades conforme o órgão atingido'. Daí a expli-
cação  para a Teratologia, para as deficiências físicas e 
desequilíbrios psicofísicos, que, sem a hermenêutica palin-
genésica, jamais seriam explicados e justificados.  

'Pode também o Espírito, pelo 'amor que cobre multidão de 
erros',  reencarnar sem lesões físicas, tendo a oportunidade 
de refazer o seu passado, impresso em lesões no corpo 
espiritual, através de obras benfazejas, volvendo ao mundo 
físico imbuído  de obrar em tarefas  assistenciais, amparan-
do ao próximo, praticando a verdadeira fraternidade, como o 
samaritano da parábola, tão maravilhosamente explicada 
por Jesus.  

'Falhando consideravelmente diante das provas e ex-
piações, retorna ao Mundo Espiritual sofrendo o rigor da dor 
que já lhe afligia antes de reencarnar ('lançado no inferno de 
fogo')  'Os textos evangélicos, tendo como título 'Os tro-
peços', constituem insofismavelmente uma prova indiscutível 
da Reencarnação na Bíblia.  

'4 - 'Olha que já estás curado; não erreis mais, para que não 
te suceda coisa pior' (João 5:14)  

'Jesus ao curar o paralítico, junto ao tanque de Betesda, 
afirma-lhe que sua deficiência é resultante do erro cometido 
por ele mesmo, confirmando que as distonias do presente 

são quase sempre conseqüências de um pretérito vivido em 
desarmonia  

'Havia chegado a hora da libertação da expiação, do resgate 
do seu carma negativo. O exportador da deficiência física já 
estava preparado interiormente para se curar, não precisava 
mais do sofrimento depurador.  As lesões vincadas em seu 
corpo espiritual foram erradicadas.  'Mais uma vez não há 
referência a uma origem do mal a nenhum Adão. O Mestre, 
dizendo 'não erres mais para que não te aconteça coisa 
pior', faz alusão a uma causa provinda do próprio espírito, 
certamente tendo o seu início em uma vida transata;  

'5- 'Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, 
tome a sua cruz e siga-me' (Mateus 16:24)  

'O Mestre, com esse ensinamento, vem reafirmar que não 
carrega ninguém no colo. Inclusive, nega a possibilidade da 
salvação através do seu sofrimento.  'O Cristo esclarece que 
devemos carregar a nossa própria cruz e, então, segui-lo. 
Contudo, Jesus ressalta que temos primeiramente de nos 
negar, isto é, retirar de nosso interior as paixões inferiores 
que nos assenhoreiam. É claro que essa depuração muitas 
vezes é realizada através da dor, do sofrimento.  

'Em uma existência física, é impossível realizar integral-
mente essa tarefa preconizada pelo Mestre. Através da 
reencarnação, teremos inúmeras oportunidades de nos 
preparar para o momento abençoado, quando já o estare-
mos seguindo.  

'6 - Falando de João Batista, disse o Mestre aos seus 
discípulos: 'Se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que 
estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça' (Mateus 
11:14-15)  

'Insofismável a presença da Reencarnação de Elias como 
João Batista. Inclusive, há uma profecia de Malaquias, em 
que está dito que Elias voltaria a Terra, com a missão de 
preparar o caminho de Jesus (Malaquias 4: 5-6). Exata-
mente foi João Batista, aquele que foi incumbido dessa 
missão.  

'Digno de registro a passagem em que o pai do precursor, 
Zacarias, recebe a comunicação da Espiritualidade, a res-
peito do nascimento do seu filho. O mensageiro, chamado 
Gabriel ('Homem de Luz'), repete as palavras do profeta 
Malaquias, dizendo que João Batista virá  'no espírito e 
poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos' 
(Malaquias 4:5-6 e Lucas 1:13-17). Mais uma passagem 
bíblica provando a Reencarnação.  

'Zacarias, após o nascimento do filho, incorporado por um 
santo espírito profetizou, isto é, falou como intermediário, 
como médium, clamando: 'Tu, menino, serás chamado pro-
feta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-
lhes os caminhos' (Lucas 1:76)  'Como já foi dito, pela boca 
de Malaquias, que é Elias quem precederia o Senhor, não 
existem mais dúvidas: o profeta do Antigo Testamento vol-
veu ao mundo físico, reencarnando como filho de Zacarias, 
vivenciando um novo corpo, chamado de João Batista. 
'Alguns irmãos, contrários à palingênese, não aceitando a 
reencarnação pelo motivo de ser combatida em suas 
dogmáticas religiões, afirmam ingenuamente que Elias ainda 
não voltou, já que 'o grande e terrível dia do Senhor' (Mala-
quias 3:1) é o último dia do Juízo Final. 'No entanto, o Cristo 
desmente essa pseudo-explicação afirmando: 'Eu, porém, 
vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes 
fizeram com ele tudo o que quiseram' (Mateus 17:12). O 
evangelista logo após arremata, no versículo seguinte: 
'Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito 
de João Batista'.  

'E agora, José ? A reencarnação está claramente demon-
strada nesses trechos de 'O Novo Testamento'. É uma ver-
dade já conhecida, no oriente, há milênios antes da vinda de 
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Jesus e o Mestre não deixou passar a oportunidade de ensi-
nar aos seus discípulos a doutrina do 'nascer de novo'.  

'Por que João Batista foi degolado?  

'A resposta está contida em uma explicação, tendo por base 
a pluralidade das existências. Elias, no Monte Carmelo, 
provocou os sacerdotes de Baal e, sendo vitorioso no desa-
fio, matou a todos ao fio de espada, no ribeiro de Quisom 
(Primeiro Livro de Reis, 18:40 19:1) Elias utilizou a espada 
como instrumento de justiça, empregando a violência. Pela 
Lei de Causa e Efeito, tão sabiamente ensinada pelo Cristo, 
sabemos que o Tesbita, ao tocar criminosamente nos sacer-
dotes idólatras, assumiu um carma negativo.  

'Disse Jesus: 'necessário vos é nascer de novo'. Logo, o 
espírito assassino, quando reencarnado como o Precursor, 
passou pelo mesmo sofrimento físico, ao ser decapitado 
também a espada. 'E vocês leitores amigos: 'Quereis recon-
hecer que João Batista é mesmo Elias que estava pra vir?' 
(Mateus 11:14).  

'7 - Uma Entidade Espiritual diz ao evangelista João, na ilha 
de Patmos: É necessário que profetizes outra vez a respeito 
de muitos povos, e nações, e línguas e reis' (Apocalipse 
10:11).  

'Analisando o texto, utilizando a razão e o bom senso, con-
stato uma continuidade: 'profetizes outra vez'. Ora, quem foi 
que profetizou anteriormente a respeito de muitos povos, e 
nações, e línguas e reis? A resposta vem enfática: 'O profeta 
Daniel' 

'Sabendo que o apóstolo João nunca tinha se utilizado da 
profecia, antes do arrebatamento espiritual verificado em 
Patmos, posso afirmar que o Emissário do Plano Espiritual 
falava ao mesmo ser que vivificara a personalidade do profe-
ta Daniel e agora renascia como João Evangelista'.  

'E' interessante frisar a analogia do Livro de Daniel com o 
Apocalipse. Quem se proponha ao estudo das profecias de 
Daniel, verificará que a maior parte das figuras e muito da 
sua linguagem se encontram também no Apocalipse.  O 
mesmo espírito, em duas encarnações, sendo porta-voz das 
mesmas visões e revelações. 'Não devo deixar de dar 
ênfase também a outra prova evangélica da volta do espírito 
Daniel à arena física, reencarnando como o 'discípulo ama-
do' do Cristo.  

'No livro de Daniel, capítulo nove, versículo vinte e três, 
aparece ao profeta o arauto Gabriel, dizendo: '... és muito 
amado'.  

'Amados leitores, é realmente maravilhoso que nenhum 
outro personagem bíblico foi assim denominado, a não ser o 
apóstolo do amor, João Evangelista.  

'O mesmo Jesus, durante sua passagem gloriosa pela Terra, 
encarnado como qualquer um de nós, encontra-se nova-
mente com Daniel, agora vivificando a pessoa de João. 
Segundo o próprio evangelista, foi ele o discípulo amado do 
Cristo (João 19:26, João 20:2 e João 21:7).  

'Concluo que o mesmo espírito, que vivificara as personali-
dades de Daniel e João, tinha chegado ao clímax do amor 
em sua evolução. Daí ter sido chamado de 'homem muito 
amado' e 'discípulo amado de Jesus'. 'O Mestre sente por 
toda a humanidade o mesmo impulso amoroso, sem pri-
vilégio de nenhuma criatura. 'É muito edificante saber que a 
reencarnação é não só comprovada pela Ciência, como 
também tem alicerces bíblicos bem significativos. 'Muitas 
outras referências bíblicas, concernentes à reencarnação, 
poderiam ser comentadas e analisadas. Os discípulos tin-
ham conhecimento da palingênese, desde que suas pergun-
tas a Jesus traziam, com muita propriedade, fundamentos 
reencarnatórios. Nosso intento foi demonstrar a presença do 

fenômeno palingenético na Bíblia, procurando satisfazer a 
curiosidade de alguém ou ajudar a um perquiridor nas suas 
pesquisas, como também solapar o edifício dogmático da 
negação reencarnatória.  

'É incrível que haja ainda alguém descrente da reencar-
nação. Contudo, até a nossa indignação é explicada pela 
doutrina das vidas sucessivas. Cada ser é um universo e se 
encontra sintonizado com determinada faixa vibratória. Os 
que aceitam a palingênese são aqueles que raciocinam, 
perscrutando as dessemelhanças da vida humana sob a 
ótica do amor, sabendo que não há favoritismo dentro do 
Universo, sendo o Espírito o artífice do seu crescimento e 
evolução. 'Uma só existência física é insuficiente para as-
senhorear-se do alfabeto cósmico e, principalmente, para 
elaborar as primeiras linhas da escrita do Universo.  

'A reencarnação representa em todos os sentidos uma dádi-
va dos céus, sempre perdoando e dando oportunidades para 
a aquisição das experiências, em todo o transcurso da evo-
lução. 'Agradeço aos leitores amigos a consideração, espe-
rando ter sido útil para muitos irmãos necessitados do con-
hecimento da verdade que emana dos textos bíblicos, ainda 
não adulterados ou maculados pela Teologia Dogmática.  

'No 'Livro dos Espíritos', na questão 625, encontramos: 'O 
tipo mais perfeito  que Deus tem oferecido ao homem, para 
lhe servir de guia e de modelo: Jesus. 'Conhecereis a ver-
dade e ela vos libertará' (João 8:32).  

Portanto, a reencarnação não é tese arbitrária e há funda-
mento objetivo em sua crença". 

 

 

12 | EXPERIÊNCIAS FORA DO CORPO 

- Chico Xavier em desdobramento, certa vez, dirigiu-se a 
Caratinga e lá foi visto.  

- No livro Cidade do Alem, há outro fato de desdobramento. 
Uma médium, em transe, esteve na cidade espiritual Nosso 
Lar. Ela desenhou um mapa e, mais tarde, Chico Xavier 
reconheceu como o mapa do Nosso Lar, da série de livros 
do  espirito André Luiz.  

- Minha mãe viu o espirito de meu pai, que estava bem longe 
dali. 

- Minha mãe e minha irmã tiveram a visão do espirito de 
minha avó, ainda viva e também bem distante dali. 

- Minha mãe conta que quando estava no hospital, muito 
doente, foi em espirito até minha casa e viu minha outra 
irmã, ainda bem pequena, cair da cama, o que de fato acon-
tecera e só contaram a e ela depois.  

- Meu pai praticava desdobramento junto a amigos, ajudan-
do encarnados e desencarnados. Alguns deles costumavam 
lembrar de alguns dos acontecimentos  

- Santo Antônio de Pádua, virou santo porque, foi a Portugal 
salvar seu pai, sem sair de Roma. (veja bicorporeidade)  

- Eurípedes Barsanulfo, médium do Brasil, tinha varias expe-
riências dessa. Era medico e professor. Uma vez, por exem-
plo, dando aula, entrou em transe, ficou inerte. Os alunos já 
sabiam desse seu dom e aguardaram. Enquanto isso, ele foi 
cuidar de um parto longe dali...  

- Há casos em que a pessoa viva pode se comunicar com 
outras pessoas através de um médium. (veja mais sobre 
isso)  
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- O Dr. Raymond A. Moody Júnior, psiquiatra norte-
americano, que se confessa filho de pais presbiterianos e 
membro da Igreja metodista, catalogou criteriosamente 
vários casos de "morte clinica" em que os pacientes retorna-
ram a vida graças aos recursos da medicina moderna, e 
fizeram relatos dos períodos em que estiveram fora do cor-
po, que o autor sintetiza em seu livro "Life After Life", que 
virou best seller nos EUA e já teve varias traduções no Bra-
sil, como "Vida Após a Vida". O Dr. Moody afirma que "a 
semelhança entre os vários relatos é tão grande que se 
podem facilmente separar cerca de quinze elementos que 
reaparecem repetidamente na massa de narrativas.  

" Um homem está morrendo e, quando chega ao ponto de 
maior aflição física, ouve seu médico declara-lo morto. 
Começa a ouvir um ruído desagradável, um zumbido alto ou 
toque de campainhas, e ao mesmo tempo se sente moven-
do muito rapidamente através de um túnel longo e escuro.  

 Depois disso, repentinamente se encontra fora do seu corpo 
físico, mas ainda na vizinhança imediata do ambiente físico, 
e vê seu próprio corpo a distância, como se fosse um espec-
tador. Assiste as tentativas de ressurreição desse ponto de 
vista inusitado, em um estado de perturbação emocional. 
Depois de algum tempo, acalma-se e vai se acostumando a 
sua estranha condição. Observa-se que ainda tem um "cor-
po", mas um corpo de natureza muito diferente e com capa-
cidades muito diferentes daquelas do corpo físico que deix-
ou para trás. Logo outras coisas começam a acontecer. 
Outros vem a seu encontro e o ajudam. Vê de relance os 
espíritos de parentes e amigos que já morreram e aparece 
diante dele um caloroso Espirito de uma espécie que nunca 
encontrou antes - Um espirito de luz. Este ser pede-lhe, sem 
usar palavras, que reexamine sua vida, e o ajuda mostrando 
uma recapitulação panorâmica e instantânea dos principais 
acontecimentos da vida. 

Em algum ponto encontra-se chegando perto de uma 
espécie de barreira ou fronteira, representando aparente-
mente o limite entre a vida terrena e a vida seguinte. No 
entanto, descobre que precisa voltar para a Terra, que o 
momento de sua morte ainda não chegou. A essa altura 
oferece resistência, pois está agora tomado pelas suas 
experiências no após vida e não quer voltar. 

Está agora inundado de sentimentos de alegria, amor e paz. 
A despeito dessa atitude, porém, de algum modo se reúne 
ao seu corpo físico e vive" ("Vida Depois da Vida" , 4.a ed. 
Nórdica, pg. 27).  

O programa Globo Repórter exibiu uma reportagem sobre o 
assunto e os depoimentos também se mostraram idênticos 
aos catalogados pelo Dr. Raymond.  

Uma médica, no programa, disse que via pacientes que 
depois, checando com amigos, comprovou que existiam de 
fato. Via um paciente que faleceu ser levado por um homem 
e duas mulheres, que tentavam conduzir este paciente a um 
caminho. Uma das mulheres tinha um computador, como um 
laptop, e na tela surgiu uma mensagem do paciente que 
falecera, agradecendo aos três e dizendo estar num lugar 
muito bonito.  

 A médica, no Rio de Janeiro, saiu do corpo e fez uma visita 
a sua avó em Porto Alegre. As duas conversaram. A avó, no 
corpo, VIU o espírito da médica, que estava viva. E ela não 
sabia que sua neta estava em coma, em estado grave. A 
família tentou poupa-la do sofrimento. Qual outra expli-
cação?  

 Uma outra mulher diz ter visto sua mãe entrando numa 
igreja e rezando para que sua filha não morresse. Sua mãe 
havia estado realmente naquela igreja e aquela mulher nun-
ca havia estado lá antes, conheceu a igreja no "sonho".  (leia 

mais sobre o programa, no texto publicado na revista Visão 
Espírita)  

Os céticos não conseguem dar outra explicação para o 
fenômeno além de "alucinação" e que a pessoa vê as coisas 
conforme suas crenças. Mas no documentário baseado 
nesse livro do Dr. Raymond, há testemunhos de céticos que 
passaram a crer na vida depois da morte depois dessas 
experiências. Além disso, pessoas vêem coisas que aconte-
ciam realmente enquanto estavam em coma. Coisas até fora 
do hospital e até em lugares onde nunca estiveram antes.  

 Nessas experiências encontramos falecidos que, segundo a 
idéia de alguns, deveriam estar dormindo, aguardando o 
julgamento...  

Está ai a maior prova da sobrevivência da alma e, em con-
seqüência, da comunicação com o mundo espiritual, pois se 
temos um espírito que pode se libertar do corpo, porque não 
acontecerá isso quando formos apenas espíritos?  

Na Bíblia, vemos a seguinte referência as experiências fora 
do corpo:  

"Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no 
corpo não sei, se fora do corpo não sei; Deus o sabe) foi 
arrebatado até o terceiro céu.  

Sim, conheço o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, 
não sei: Deus o sabe), que foi arrebatado ao paraíso, e 
ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem 
referir." (II Coríntios 12:2-4)  

  

Do livro "O que é a Morte", de Carlos Imbassahi  

"Uma das modalidades da exteriorização é o afastamento 
mais ou menos prolongado do Espirito, com todas as carac-
terísticas de uma viagem pelo Espaço, cheia, algumas ve-
zes, das peripécias comuns aos viajantes.  

No sono natural, a exemplo do sono provocado, o espirito 
liberto tem percepções que não lhe seriam permitidas em 
vigília, pelos embaraços que o corpo lhes opõe. Temos 
então os relatos de viagens a lugares conhecidos ou estran-
hos, dos encontros com vivos ou mortos, os avisos, as reve-
lações extraordinárias, a premonição. Tudo é levado a conta 
de sonhos... 

Seriam para a Ciência reminiscências, retalhos da vida coti-
diana, ou então perturbações do cérebro, do estômago, do 
fígado, quando não entramos no terreno freudiano.  

E como se trata de sonhos, não lhes presta atenção. À mi-
opia científica vem juntar-se a empáfia dos "espíritos escla-
recidos", e o assunto, que se prestaria a grandes estudos e 
nos proporciona grandes ensinos, fica lançado nos rincões 
da fantasia. Mas o caso é que se registram provas patentes 
da presença e da ação do dormente, conhecidas agora 
ultimamente como fato supranormal:  

Mr. Newnham vê-se, em sonho, de repente, transportado 
para perto de sua noiva, em lugar distante; sente que lhe 
toca, e ela, perfeitamente acordada, sente que é tocada pelo 
noivo. A surpresa é mútua quando cada qual conta o suce-
dido (Gurney, Myers and Podmore. Phantasms of the Living, 
1. Pag 235)  

O vigário Boyle quando morava na Índia vê em sonho o 
sogro, então residindo em Brighton, na Inglaterra, e que 
supunha perfeitamente rígido, estendido na cama, muito 
pálido, enquanto a sogra atravessava silenciosa o quarto 
para administra-lhe os medicamentos. Dissipada a visão, 
continuou a dormir, sem mais se preocupar com o sonho. 
Mais tarde recebe a noticia do falecimento do sogro e depois 
a confirmação dos detalhes (Proceedings of S.P.R, 111, 
265-266) 
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Frederico Myers, que nos apresenta uma compilação de 
casos que tais, escreve: "Os fatos que temos citado mo-
stram que, muitas vezes, durante o sono ordinário, a alma 
abandona o corpo e conserva, de modo mais ou menos 
confuso, o que ela viu durante sua excursão clarividente".  

E ainda: "Pacientes afirmam muitas vezes ter revisto no 
sono cenas terrestres e verificado mudanças que se haviam 
produzido efetivamente desde que visitaram, em vigília, tais 
lugares pela ultima vez: (Myers, The Human Personality. 
Trad. cit. Pags. 359-360)  

Ao grande psicólogo não escapou essa viagem do Espirito 
durante o sono. É que os fatos não podem ser ajeitados a 
feição das doutrinas, senão que as doutrinas é que derivam 
dos fatos.  

Tais fenômenos já foram amplamente observados e devi-
damente registrados em varias obras, e delas poderemos 
destacar os Proceedings of Society for Psychal Research, o 
Journal of Society for Psychical Research, e o trabalho de 
Gurney, Myers e Podmore - Phantasms of The Living.  

Myers declarava em Personalidade Humana: "Está provado 
para mim que certas manifestações de individualidades 
centrais associadas atualmente ou anteriormente a organis-
mos definidos, foram observados independentemente 
desses organismos, quer durante a vida deles, quer após a 
morte."  

E, tratando do hipnotismo: "Nos estados profundos a alma 
pode, em parte, distrair sua atenção do organismo e leva-lo 
a alguma outra parte, podendo retomar instantaneamente 
sua atitude para com o organismo. Produz-se a morte cor-
poral quando a atenção da alma é completa e irrevogavel-
mente desviada do organismo, que, por causas físicas, se 
tornou incapaz de conformar-se com a direção do espirito" 
(Myers, The Human Personality, na trad. de Jenkelevitch, 
Pags. 33 e 190)  

Vejamos ainda alguns exemplos, que resumimos o mais 
possível.  

Há o citado por Varley, o genial eletricista britânico: "Eu 
fizera estudos sobre a faiança e os vapores de ácido fluo-
rídrico me causaram espasmos da glote. Como costumasse 
acordar com ataque espasmódico, aconselharam-me a ter 
sempre a mão éter sulfúrico; e como seu odor me fosse 
insuportável, passei a usar clorofôrmio. Certa noite, quando 
se produziu a insensibilidade, tombei de costas com a es-
ponja sobre a boca.  

"A esposa amamentava uma criança em outro quarto. Pouco 
depois, via a mulher num quarto, e a mim, no mesmo tempo, 
deitado de costas, com a esponja nos lábios, sem poder 
fazer qualquer movimento."  

Por esforço de vontade, Varley fe-la compreender que ele 
corria perigo. Ela para logo se levantou, tomada de alarme, 
foi ao pé do marido e lhe retirou a esponja. O marido reuniu 
suas forças para dizer-lhe: "Vou esquecer tudo isso, bem 
como a maneira porque o fato aconteceu, a menos que o 
recordes amanha. Não deixes, pois, de dizer-me o que te 
forçou a vir até mim."  

No dia seguinte, ela seguiu fielmente a recomendação; e ele 
de fato esquecera tudo, até que, com o correr do dia, lhe 
veio a mente todo o episódio (Relatório da Soc. Dialética de 
Londres, 1869; G Delanne. Apparitions Materialisees)  

Delanne observa que não se podia tratar de sonho, desde 
que houve fatos materiais como a intervenção da Sra. Var-
ley. 

Trata-se de narrativa de pessoa que conta o que lhe suce-
deu.  

O catedrático americano J. Hyslop narra o seguinte:  

"A uma jovem de 24 anos foi administrado um anestésico 
por ocasião de uma operação cirúrgica. Conta ela: 'Pareceu-
me estar livre no aposento e me sentia eu mesma, bem que 
sem o corpo. Via-se transformada em Espirito, e acreditava 
ter alcançado a paz depois de tantas dores.   

Contemplava meu corpo estendido, inerte, na cama. No 
quarto achavam-se duas irmãs de minha sogra, uma das 
quais, sentada no leito, aquecia-me as mãos, enquanto a 
outra ficava de pé, ao lado. Não desejava de forma alguma 
voltar ao corpo, ao qual, por fim, me senti arrastada, muito 
contra minha vontade. O que há de mais curioso é que, logo 
ao acordar, perguntei: - Onde está a Sra. K? Ao que minha 
sogra observou: - Como sabes que ela veio cá? "  

Tratando do duplo etérico (leia sobre o "duplo fluídico"), que 
é o perispírito, diz o Dr. Antônio Freire que ele tem funções 
biológicas, fisiológicas e mediúnicas. E estabelece mais 
cinco funções, de que transcrevemos a segunda: 

"Desprender-se do corpo físico, exteriorizando-se em con-
dições particulares (sono fisiológico, narcotizações, hipnoti-
zações, autodesdobramento espontâneo, etc.), projetando o 
duplo a distâncias quase ilimitadas, animado de velocidades 
vertiginosas, levando consigo toda a sua individualidade 
psíquica, corporizando-se por vezes, ficando invariavel-
mente ligado ao corpo físico, pelo cordão astral, resistindo a 
todas as forças físico-químicas e naturais, atravessando 
todos os obstáculos, por mais densos que sejam, como a luz 
atravessa os corpos transparentes.  

Esse fenômeno, já muito vulgarizado e bem estudado por 
alguns experimentadores, é designado, indiferentemente, 
pelas seguintes denominações: saída em astral, desdobra-
mento, exteriorização do duplo, bilocação, bicorporeidade, 
etc.  

"A saída em astral é uma projeção do duplo, limitada no 
tempo e no espaço - uma desintegração seguida duma 
reencarnação - enquanto que a morte, ou mais precisa-
mente, a desencarnação, é a saída em astral defitiva.  

"A morte, em ultima analise, é o rompimento completo e 
integral do cordão astral. Só assim o perispírito readquire a 
sua liberdade ascensional para o mundo astral " ( Dr. 
Antônio J. Freire, Da Alma Humana. Lisboa. Pags. 60 e 
seg.)  

Aquele notável médico português define, em síntese muito 
clara, o que é o desprendimento do ser espiritual, na vida do 
corpo, e não deixa dúvida sobre o que é o fenômeno e quais 
os seus limites.  

Para corroborar a veracidade da exteriorização e demonstrar 
que o Espírito desprendido se achava distante do corpo e 
nos lugares que disse ter percorrido, há os casos em que ele 
é visto nesses lugares por terceiros, os quais confirmam 
muitas vezes outros dizeres do "viajante". Ilustremos a as-
sertiva:  

Conta a Sra. Bardelia que habitava no Auvergne quando 
teve que sofrer uma operação. O marido escrevia-lhe dando 
sempre notícia dos filhos. Certa vez não recebeu ela a cos-
tumada carta do conjugue e a noite sonhou que se achava 
no quarto do filho mais velho, de nome João.  

Ficara em pé, perto da cama do filho e olhava ansiosa para 
o marido que, munido de um pincel, fazia embrocações na 
garganta do menino.  

Aflita, contou o sonho a mãe, que atribuiu a exaltação de 
febre. No dia seguinte, o marido lhe comunicava que a 
criança tivera difteria, e a missiva terminava assim: "O pobre 
pequeno, em meio aos seus sofrimentos, não esquece a sua 
mamãe. Quando me levantei a noite passada a fim de pince-
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lar-lhe a garganta, disse ele em pranto: Por que mamãe está 
ao pé da cama e não me abraça?" (Pere Henry, Nos Deve-
nirs, Pag. 127)  

Leo Primaresi lia em seu quarto, quando teve a impressão 
de achar-se na casa de um seu amigo; havia ali uma luz 
forte; deviam ser 23h47m.  

Indo visita-lo no dia seguinte, disse-lhe a dona da casa: "Eu 
o vi ontem; antes de dormir, estava terminando pequena 
tarefa, quando o percebi num canto do quarto, vestido de 
preto; por fim desapareceu como uma nuvem que se evapo-
ra. Era meia-noite menos um quarto."  

A lâmpada forte estava na posição em que ele a vira, e ele 
no momento vestia de preto (Annales des Sciences Psychi-
ques. 1907. Pag 135)  

O Sr. John Law, católico, narra que acabara de deitar-se 
quando, como num sonho, o Espirito se elevou fora do cor-
po, deixou o quarto para voltar num intervalo de incons-
ciência. Mais tarde, uma velha perguntou porque tinha pas-
sado na rua perto dela sem falar-lhe (Psychica, Dez, 1937, 
Pag. 201).  

As revelações dos médicos revestem-se de grande valor. 
Não nos furtemos pois ao prazer de apresentá-las. Esta é do 
Dr. Thomas Melligan: "Tive a impressão de que uma de 
minhas doentes estava morta, isto durante três horas. Mas a 
defunta volta a si e narra a viagem que acabara de fazer. No 
começo era tudo obscuro - diz ela. Pareceu-me em seguida 
que eu deslizava pelo espaço a intermináveis distancias. 
Depois de certo tempo vi diante de mim uma região ilumina-
da por estranha luz. Mais radiosa que o Sol, era como cha-
ma deslumbrante que penetrasse todas as coisas e não 
provinha de nenhum ponto do espaço. Noto-me, enfim, em 
meio a grande multidão que me sorria e se aproximava de 
mim. De repente olho e vejo minha mãe; perto dela, um 
parente afastado, de há muito falecido. Enquanto, absorta, 
entretenho-me com eles, a luz se foi apagando... e desper-
tei" (The Occult Review e Revue Spirite. 1925. Pag 275).  

É comum, nos pacientes que experimentam o fenômeno de 
bilorcação, esse estado de euforia, a sensação do esplendor 
que os circunda, a leveza de que se acham possuídos, o 
prazer da liberdade, a anulação das dores que os afligiam, 
um bem-estar incomum, que jamais tiveram, e, muitas vez-
es, a todas essas magnificas sensações une-se a inex-
primível alegria do encontro de parentes e amigos, de pes-
soas muito caras, tidas como afastadas, como extintas para 
sempre. São incidentes que nunca é demais repetir. E nunca 
é demais multiplicarmos os exemplos por forma que se 
tenha a convicção do fato.  

Da descrição de uma senhorita, que se desprendeu em 
conseqüência ao estado de coma: "... Dirige-me para a porta 
sem mover os pés, deslizando pelo ar. Passei por portas e 
paredes, cheguei ao salão, desci as escadas e encontrei-me 
na rua. 

Esta me pareceu esplendidamente iluminada, sem tran-
seuntes. Nesse instante, senti-me invadida por um senti-
mento de beatitude inefável - a da criatura que possuísse 
saúde, beleza, riqueza, reputação e honra; todo o amor e 
todas as alegrias da vida, sem nunca haver conhecido pena, 
desgosto, sofrimento, uma dor qualquer. Era a completa 
tranqüilidade celestial que experimentara nessa região de 
perfeição absoluta" (Journal of American Society"; 1918)  

O Dr. Quartin, reportando-se ao fenômeno por que passara, 
declara: "O que experimentei foi um sentimento delicioso de 
absoluta liberdade" (Journal of American Society, 1908, Pag. 
405). E.M Costa referindo-se ao seu desprendimento por 
asfixia, em conseqüência da fumaça de um candeeiro ex-
clama: "Nunca tive tão clara a sensação de viver como no 

momento em que me senti separado do corpo" (Reveu Spi-
rite, 15-2-1928, Pag. 82).  

Trarieux d'Ergmont, curioso por saber o que eram tais 
fenômenos e as sensações que produziam, resolveu expe-
rimenta-los em si, o que conseguiu. Escreve, então: "Todas 
as noções seculares de peso, aprisionamento, impossibili-
dades, desapareceram como por encanto. Era um estado 
natural e feérico" (Trarieux d' Ergmont. La Vie d' Outre Tom-
be. Pag 51)  

Um especialista em tais casos assim descreve as sensações 
do Espirito, nessa separação temporária: "A saída para o 
Astral dá uma sensação especialíssima: experimenta-se 
como estremecimento; há a impressão de que se vai cair, 
bem como a de elevar-se; isto da primeira vez, pois as sen-
sações se vão modificando até que verifique o Espirito que 
ascende no espaço, que pode atravessar paredes e que já 
não está no corpo" (Luigi Belloti. Per Viaggiari In Australe. 
Pag 84).  

 

 

13 | PARAPSICOLOGIA 

Trecho do capítulo II do livro Porque Sou Espírita, de Améri-
co Domingos, com mais refutações as acusações absurdas 
do Dom Estevão Bittencourt:  

"Continua o clérigo, no ataque sistemático à Doutrina Espíri-
ta: 'Ora, a explicação desses fenômenos por intervenção 
dos espíritos do além podia ter crédito nos tempos de Allan 
Kardec (1804-1869). Hoje, porém, o estudo do psiquismo 
humano mostra que todos os fenômenos ditos 'de mediuni-
dade' são meras expressões do psiquismo do médium e de 
seus assistentes. 

Com efeito, a Parapsicologia ensina que temos 7/8 de nos-
sos conhecimentos (adquiridos desde a infância) em nosso 
inconsciente; usamos apenas 1/8 daquilo que sabemos. 
Ora, por efeito da sugestão, essas noções latentes sobem à 
consciência do indivíduo e lhe possibilitam manifestações 
que parecem estranhas, oriundas do além, quando na ver-
dade são apenas expressões daquilo que a pessoa viu, 
ouviu, sentiu no decorrer da sua vida presente' 

Parece-me bem infantil e desatualizada essa afirmação do 
prelado. Espero que esse pensamento tenha por base a 
ignorância, desde que um grande compromisso espiritual é 
assumido no momento em que se profere um julgamento 
falso.  

A mediunidade sempre foi alvo do estudo da ciência. Inúme-
ros pesquisadores de alta notoriedade investigaram, durante 
longos anos, os fenômenos mediúnicos e testemunharam a 
autenticidade das comunicações espíritas, e que, de manei-
ra nenhuma, são 'meras expressões do psiquismo de um 
médium...'.  

De início, quase todos os experimentadores eram de-
screntes da realidade da manifestação dos Espíritos; contu-
do, o resultado das suas pesquisas os levou a um mergulho 
completo nas águas do Espiritismo.  

Já nos seus primórdios, a Doutrina Espírita foi submetida a 
análises severas por cientistas respeitáveis. O célebre pro-
fessor da Universidade da Pennsylvania, Robert Hare, publi-
ca, em 1856, o livro intitulado 'Experimental Investigation of 
the Spirit Manifestation', onde afirma categoricamente contra 
a sua expectativa inicial a realidade da presença dos seres 
extracorpóreos, comunicando-se com os homens.  

O sábio americano Robert Dale Owen, em 1877, lança a 
obra 'Footfalls on the Boundary of Another World', procla-
mando a certeza da sobrevivência do ser após a morte.  
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Willian Crooks, o descobridor do tálio e Prêmio Nobel de 
Química (1907), uma das maiores autoridades científicas da 
Inglaterra, em sua época, analisou as mesas girantes e o 
fenômeno da ectoplasmia, com a médium Florence Cook, 
chegando à verdade espírita.  

Em 1876, o afamado homem de ciências escreveu: 'Não 
digo que isso seja possível, mas sim que isso é real'.  

Alguns anos antes, em 1869, a Sociedade Dialética de Lon-
dres, nomeou uma comissão, constituída de nomes de re-
nome na área científica, para acabar de vez com o 'Modern 
Spiritualism'. Após 18 meses de árido trabalho, o relatório 
atestou a comprovação do fato mediúnico.  

 (...)  Na terra do Mestre Lionês, muitas inteligências analisa-
ram o fenômeno mediúnico e se tornaram espíritas. Cito, 
com muita propriedade, o escritor Victor Hugo, o célebre 
astrônomo Camille Flammarion, o famoso poeta Théophile 
Gautier, o dicionarista Maurice Lachâtre e o laureado mem-
bro da Academia de Medicina, Dr. Paul Gibier.  

 (...) O fenômeno das mesas girantes era atribuído pelos 
descrentes, de início, aos movimentos inconscientes dos 
participantes. Com a persistência da ação espiritual, estando 
os médiuns distantes da mesa, os niilistas alegaram que a 
mesa obrava, através da transmissão do pensamento de um 
ou mais assistentes, negando a presença de entes espiri-
tuais.  

Com a generalização do processo e abundância de mensa-
gens, os cientistas puderam averiguar que muitas comuni-
cações eram destinadas a eles e não havia de sua parte 
qualquer tipo de pensamento ligado ao teor delas. Muitas 
vezes obtiveram nomes de parentes falecidos, em quem não 
pensavam naquele instante. Até mesmo os locais onde 
morreram eram descritos.  

Ao mesmo tempo, tiveram a certeza de que as pancadas 
que a mesa provocava não podiam ser dependentes da 
vontade dos assistentes.  

Em algumas ocasiões, os nomes dos desencarnados, liga-
dos aos cientistas, apareciam às avessas, trazendo perplex-
idade a todos os participantes da reunião, inclusive à 
médium responsável pelos trabalhos.  

A evidência da participação dos seres ultraterrenos é bem 
significativa nos fenômenos mediúnicos. Basta ao perquiri-
dor primeiramente ser honesto, depois se dedicar avida-
mente às pesquisas e, certamente, constatará a realidade 
da existência da inteligência extracorpórea.  

Infelizmente, o analista que está preso às teias dogmáticas 
das religiões tradicionais ou se apresenta como um ferrenho 
agnóstico tentará, por diversos meios, utilizando os mais 
absurdos sofismas, negar a presença da individualidade 
espiritual como causa inteligente do fenômeno paranormal.  

Em nosso século, homens, também sérios e escrupulosos, 
estudaram os fenômenos mediúnicos. Um deles foi o concei-
tuado fisiologista francês Charles Richet, professor da Sor-
bonne, prêmio Nobel de Medicina em 1913.  

O eminente homem de ciência criou a 'Metapsíquica', com o 
objetivo de pesquisar os fenômenos denominados 
'paranormais'.  

Em seu último livro 'A Grande Esperança' (1932), Richet faz 
apenas algumas considerações a favor das teses espíritas, 
talvez temendo ser ridicularizado pelos pseudosábios, os 
obscurantistas da ciência, como os que xingaram o prof. 
Crawford (catedrático de Mecânica em Belfast) de imbecil, 
por ter revelado, através de sérias pesquisas, a mecânica 
das alavancas de ectoplasma.  

 (...) O pesquisador Charles Richet, posteriormente, em 
missiva endereçada ao cientista Ernesto Bozzano, declara 
ter aceitado integralmente os postulados espíritas.  

Em 1930 é criado na Duke University (EUA) um laboratório 
para investigar os fenômenos paranormais, iniciativa do 
psicólogo inglês Willian McDougall e sob a direção do biólo-
go Dr. Joseph Banks Rhine.  

Surge, então, a Parapsicologia.  

O professor Rhine investigou minuciosamente o que se 
convencionou chamar de 'percepção extrasensorial'. 

Denominou de Funções PSI ao processo mental que dá 
formação aos efeitos paranormais, classificando-os como 
Fenômenos PSI e dividindo-os em dois grupos distintos: 
PSI-GAMA (fenômenos subjetivos) e PSI-KAPA (fenômenos 
objetivos).  

Com as experimentações de Rhine e colaboradores, che-
gou-se a uma evidência, já conhecida pela Ciência Espírita: 
fenômenos psíquicos de magnitude podem ser realizados 
por um sensitivo, sem o concurso de Inteligências do Mundo 
Extracorpóreo. O fato é conhecido como Animismo: o espíri-
to da própria pessoa encarnada é que opera, obrando por si 
mesma, sendo responsável pelos fenômenos que ocorrem.  

É importante registrar que, agindo o espírito com tanto poder 
e força, mesmo aprisionado num corpo físico, se pode aqui-
latar o que pode fazer livre completamente dos liames terre-
nos.  

Daí ter Rhine chegado aos fenômenos, onde há manifes-
tação indiscutível do ser espiritual. Para isso, foi obrigado a 
criar uma nova classificação: 'FENÔMENOS PSI-TETA'. O 
termo TETA, correspondente a 8.a letra do alfabeto grego, 
foi certamente escolhido pela analogia com a palavra Thana-
tos, significando morte.  

Os FENÔMENOS PSI-TETA foram divididos em dois gru-
pos:  

1) TETA = PSI-GAMA = fenômenos subjetivos.  

2) TETA = PSI-KAPA = fenômenos objetivos (efeitos físicos)  

A esposa de Rhine, Dra Louise Rhine, também pesquisado-
ra dos fenômenos paranormais, em seu livro 'Canais Ocultos 
da Mente', relata que em muitos casos analisados 'tornou-se 
impossível qualquer explicação além de uma presença ex-
trafísica'.  

Dr. Hernani Guimarães Andrade, parapsicólogo radicado em 
São Paulo, em sua obra 'Parapsicologia Experimental' afir-
ma que 'a Parapsicologia agora ocupa um lugar mais sólido 
na Ciência e vem sendo objeto da preocupação de emi-
nentes sábios... Tudo indica que iniciamos com a Parapsico-
logia a fabulosa era do Espírito' (pgs 20 e 21)  

(...)  Hodiernamente, pesquisadores das vozes paranormais, 
sem alguma relação com a Doutrina Codificada por Kardec, 
vêm confirmar a presença dos seres espirituais, atuando nos 
aparelhos eletrônicos.  

Tudo começou para valer com Frederich Juergenson, efeti-
vamente o grande descobridor do 'Fenômeno da Voz', na 
Suécia, na década de cinqüenta. Esse experimentador che-
gou à conclusão de que as vozes provinham dos chamados 
mortos, tendo escrito dos livros a respeito do assunto, um 
deles conhecido no Brasil: 'Telefone para o Além'.  

(...) A escritora alemã Hildegard Schafer acaba de lançar em 
Paris a obra 'Theorie et Pratique de la Transcommunication' 
(Teoria e Prática da Transcomunicação). A revista 'Le 
Monde Inconnu' (Fev/93) a entrevistou (jornalista Roseli 
Ruther) e transcrevemos alguns trechos que foram publica-
dos na 'Folha Espírita' (Agosto de 1993):  
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R.R: 'É exato que certas mensagens registradas comportam, 
em uma só frase, palavras de quatro ou cinco línguas dife-
rentes?'  

H.S: 'É exato, o que prova ao menos que não se trata de 
emissões de rádio, onde um tal amálgama seria im-
pensável'.  

R.R: 'Lado técnico: o que é um registro de vozes paranor-
mais? De quais elementos a gente tem necessidade para 
realizá-los?'  

H.S: 'Para um registro, utiliza-se um gravador. Nos primeiros 
anos de pesquisa, utilizou-se sobretudo os magnetofones. 

Mais tarde os gravadores tomaram a frente, tendo em vista 
que os outros não são mais fabricados. Não somente os 
gravadores tem um preço mais acessível, mas também suas 
propriedades técnicas são tão perfeitas que se obtém bons 
resultados.'.  

R.R.: 'Para nós as pesquisas são positivas? '  

H.S.: 'As vozes paranormais provam a imortalidade da alma 
e a realidade do além. Certas pessoas, quando seu morto os 
chama pelo nome, ficam tão mudas que elas adotam uma 
outra atitude em relação à morte. Não se trata de fé, mas de 
certeza.  

R.R.: 'De fato nenhum de nós experimentou atingir as vozes. 
Elas vieram na direção de Friedrich Jurgenson, vindas de 
outro universo vibratório. É necessário estar sempre pre-
sente?'  

H.S.: 'Não. Experimentadores em Dusseldorf tomavam chá 
em outra sala, evocando assuntos diversos. Durante esse 
tempo, num escritório vazio a fita girava. Descobriu-se que 
ela estava cheia de vozes. Parece que as pessoas do Além 
possuem uma onda própria e uma estação de matéria fina 
que lhes permite investir sobre nossas emissões de rádio. 
Elas dispõem de estações de emissoras.'  

R.R.: 'A maior parte diz: 'Nós estamos vivos'. 'Nós estamos 
felizes'.  

H.S.: 'Tais mensagens livram um grande número de pes-
soas do medo da morte. É esse o objetivo delas: consolar 
aquele que chora, provar que existe o outro lado.'  

Realmente, é digno de lamento e tristeza que um sacerdote, 
o qual deveria ser o primeiro a desfraldar a bandeira da 
esperança e da fé, tente solapar os alicerces da Doutrina 
Consoladora de Jesus, declarando que a mediunidade resul-
ta de 'noções latentes do inconsciente, que por efeito da 
sugestão sobem à Consciência'.  

Disse o nosso querido Mestre Jesus que até as pedras cla-
marão (Lucas 19:40). Para fazer calar a todos os negadores 
da participação da Individualidade Espiritual, na gênese da 
fenomenologia paranormal, até os gravadores, computa-
dores e aparelhos de televisão estão povoando a vida no 
Além.  

E agora? Será que a maquinaria eletrônica também tem 
inconsciente?  

Certa feita, conversava com um colega de profissão, ateu 
confesso, a respeito da mediunidade. Desconsiderou todos 
os meus argumentos utilizados, até o momento em que lhe 
falei da Transcomunicação Instrumental. Fiz-lhe a seguinte 
pergunta: 

'- Qual seria o seu parecer, ao participar da direção dos 
trabalhos de uma reunião de TCI, se ouvisse o seu nome 
gravado na fita?'  

Ele ficou algum tempo emudecido e depois respondeu-me: 
'É... Aí não tem jeito, teria que acreditar... Afinal, depois que 

se apertar o botão REC (gravação), qualquer coisa que 
estivesse previamente gravada seria apagada'.  

Realmente, até um cético se sente abalado com as experi-
mentações científicas das vozes paranormais.  

Importante ressaltar que todos os pesquisadores estrangei-
ros, voltados a esses trabalhos do 'outro mundo', não são 
espíritas. O eminente cientista de T.C.I Konstantin Raudive, 
já desencarnado, era católico apostólico romano. O prof. 
Gebhard, frei da Sociedade Internacional de Parapsicologia 
Católica; o reverendo D. Valente, teólogo da cidade de São 
Paulo; o Arcebispo H.E Cardinale, Núncio Apostólico da 
CCE, afirmaram, peremptoriamente, a procedência espiritual  
das vozes. Léo Schmid, sacerdote católico romano, em 
1976, lança a obra "Wenn die Totenreden' (Quando os mor-
tos falam)  

 Em verdade, a vida não termina com a morte e nenhuma 
espécie de sofisma poderá contrapor-se a evidência da 
realidade espiritual revelada pela aparelhagem eletrônica. A 
morte da morte não é anunciada apenas nos arraias espíri-
tas, mas também nos frios laboratórios da Ciência.  

Desde o primeiro momento em que os sábios se interessa-
ram pelo estudo da paranormalidade, a presença dos mortos 
foi comprovada e eles estão cada vez mais vivos.  

(...) Tentando inutilizar o trabalho de centenas de sábios que 
pesquisaram amiúde a mediunidade, chegando à conclusão 
da intervenção dos espíritos, o religioso anuncia a hipotética 
explicação de que 'todos os fenômenos mediúnicos são 
meras expressões do psiquismo do médium e de seus assis-
tentes' e, concluindo o seu pensamento, diz que tudo resulta 
do 'que a pessoa viu, ouviu e sentiu no decorrer da sua vida 
presente'.  

É bem significativo um fato mediúnico, tendo sido interme-
diário o querido Francisco Cândido Xavier, colocando em 
xeque a afirmação gratuita do prelado.  

Um casal paulista, de origem judaica, participa de uma reu-
nião pública, onde o médium psicografa mensagens de 
seres inteligentes do Mundo Espiritual.  

Tendo perdido um filho, muito jovem, em condições trágicas, 
os pais acorreram ao Centro Espírita, no intuito de recebe-
rem a graça maravilhosa de uma comunicação do rapaz, 
atestando a sobrevivência da alma pós-túmulo.  

Anônimos, se encontravam no recinto simples e humilde da 
casa, quando ouviram a voz do medianeiro, anunciando o 
nome do filho.  

Receberam do próprio punho do Chico, gratuitamente, sem 
despenderem qualquer tipo de recurso monetário, uma folha 
onde estavam manuscritas palavras consoladoras, contendo 
o relato pormenorizado de como se deu o desprendimento 
do espírito, após o acidente automobilístico, e o encontro 
memorável do ser recém-desencarnado com seus parentes 
que o aguardavam no Mundo Espiritual.  

A comunicação era rica em detalhes acontecidos na família 
e muitos nomes de familiares 'mortos' e vivos lá estavam 
inseridos.  

O 'defunto' , após se despedir dos seus pais, deixou estam-
pado na mensagem o desenho de uma estrela de David, 
onde se encontravam, nas pontas, nomes de pessoas em 
hebraico.  

Os pais choraram de alegria, se abraçaram emocionada-
mente, irradiando felicidade pela prova palpável que rece-
biam da certeza da imortalidade do espírito.  

Voltando a São Paulo, todos os familiares se congratularam 
por tudo o que o espírito informava, congraçando a todos 
pela mensagem de fé e de amor transmitidas pelo jovem 
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desencarnado, mantendo acesas as chamas da esperança e 
do amor. A morte aniquilou o corpo; contudo, de forma nen-
huma, a lembrança foi extinguida.  

Uma dúvida, porém acorreu a todos. E a estrela? O que 
significava? Qual a importância dos nomes que lá estavam 
mencionados?  

Algum tempo transcorreu e o desenho ainda era uma 
incógnita para todos. Contudo, um dos irmãos do 'morto' 
descobre, em um caderno escolar, pertencente ao 'falecido', 
a estrela e os mesmos nomes em suas pontas.  

O enigma foi solucionado pela professora que relatou serem 
rotineiros os tais desenhos na sala de aula. A estrela repre-
sentava a mesa escolar e os nomes, em hebraico, eram dos 
colegas de turma que assentavam vizinhos ao jovem em 
tela.  

Com apenas uma comunicação mediúnica, o médium Chico 
Xavier arrasa com a tese absurda do prelado, tentando 
negar a possibilidade da Individualidade Espiritual comuni-
car-se com os que ainda vivem sob o jugo de um corpo 
somático.  

A psicografia, realizada pelo Chico Xavier, sofreu um estudo 
rigoroso de 13 anos, pelo Prof. Carlos Augusto Perandréa, 
da Disciplina de Identificação Datiloscópica e Grafotécnica, 
do Departamento de Patologia, Legislação e Deontologia da 
Universidade Estadual de Londrina.  

Trata-se de trabalho inédito no mundo, comprovando cienti-
ficamente a sobrevivência da mente após a morte do corpo 
físico.  

O prof. Perandréa, um 'expert' em Grafoscopia, conseguiu 
provar, dentre outras, a autenticidade de uma comunicação 
mediúnica, fazendo uma análise pericial da grafia da escrita 
e da assinatura do Espírito Comunicante, confrontando-as 
com peças gráficas do espírito, antes do falecimento.  

A divulgação das pesquisas do Prof. Perandréa foi feita 
através de um livro intitulado 'A Psicografia à Luz da Grafos-
copia', publicado pela Editora Fé, enriquecido com um 
esplêndido prefácio do Dr . Hernani Guimarães Andrade, 
fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas.  

O autor relata que pesquisou dezenas de casos, 'dando 
novas condições e meios para enriquecer a pesquisa, com 
resultantes cada vez mais positivas e esclarecedoras.  

'Dentre os novos casos, destacam-se quatro mensagens no 
idioma italiano, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, 
em Uberaba, e atribuídas ao espírito de Ilda Mascaro Saullo, 
falecida em Roma, em 20 de dezembro de 1977, após en-
fermidade de longos anos.  

'Nas pesquisas iniciais, observou-se a predominância das 
características gráficas da escrita do médium no corpo das 
mensagens, enquanto nas assinaturas destacam-se elemen-
tos gráficos voltados para a escrita padrão da pessoa quan-
do em vida.  

'No último caso citado, predominavam as características 
gráficas da escrita padrão da pessoa quando em vida, indi-
cando para uma psicografia mecânica, ou semimecânica, 
com elementos gráficos suficientes para uma conclusão 
pericial técnica positiva'.  

Não resta dúvida de que o autor do opúsculo antiespírita 
está desatualizado. Seria conveniente e honesto que o sa-
cerdote retificasse a sua posição, contrária à presença de 
pessoas já falecidas comunicando-se com os encarnados, já 
que suas teses não têm suporte nas experimentações 
científicas hodiernas.  

É necessário frisar que o médium psicografou quatro men-
sagens no idioma italiano, desconhecido para ele. Ainda por 

cima, predominavam 'as características gráficas da escrita 
padrão da pessoa quando em vida...'  

Atribuir tudo isso ao inconsciente do Chico é lançar mão de 
'explicação paralela' ou 'reducionista', argumento claramente 
inconsistente, ilógico, sem alguma razão sólida.  

Uma comunicação na qual o 'morto' dá nomes, em grande 
quantidade, de parentes e amigos que lhe acompanham no 
Além, descreve fatos e locais totalmente ignorados pelo 
médium e muitas vezes desconhecidos pelos familiares 
encarnados, aborda detalhes íntimos, é, em verdade, in-
questionável o fato espiritual.  

Mais fácil se torna a comprovação espírita quando a ciência 
atesta por prova grafotécnica a autenticidade da mensagem 
de um ser extracorpóreo. Aceitar qualquer outra teoria não 
familiarizada com a doutrina codificada por Kardec é im-
possível. 

Outro fenômeno mediúnico, digno de realce, tendo ocorrido 
também com Chico Xavier, merece ser citado, como uma 
prova irrefutável da sobrevivência do espírito após o deces-
so corporal.  

O livro 'Lealdade', editado pelo Instituto de Difusão Espírita, 
de Hércio Marcos C. Arantes, além de relatar todos os por-
menores de um expressivo caso, traz, estampada na página 
18, a assinatura do 'falecido', através de Chico, idêntica 
àquela inserida na carteira de identidade de Félix Pacheco, 
a qual portava quando 'vivo'.  

Em 8 de maio de 1976, em Goiânia, Goiás, brincando com 
uma arma, o estudante José Divino Nunes, de 18 anos de 
idade, acertou, com um tiro, o seu amigo Maurício Garcez 
Henrique, de 15 anos, no tórax, desencarnando poucos 
minutos após.  

Após o inquérito policial, a Promotoria de Goiânia apresen-
tou denúncia, considerando o fato como homicídio doloso.  

'O advogado de defesa, em suas alegações finais, expendeu 
entre outros o seguinte argumento:  

 '(...) a vítima Maurício Garcez Henrique, desencarnado, 
envia mensagens de tolerância e magnitude espiritual, in-
ocentando seu amigo José Divino e dizendo que ninguém 
teve culpa em seu caso, tudo através do médium Francisco 
Cândido Xavier, cuja autenticidade foi proclamada, inclusive, 
pelo corretíssimo representante do Ministério Público (fls. 
170 a 185).'.  

Da Sentença de Absolvição, transcrevo os tópicos que inte-
ressam em relação à mediunidade:  

'No desenrolar da instrução foram juntados aos autos re-
cortes de jornal e uma mensagem espírita enviada pela 
vítima, através de Chico Xavier, em que, na mensagem 
enviada do Além, relata também o fato que originou sua 
morte'.  

'Temos que dar credibilidade à mensagem de fls. 170, em-
bora na esfera jurídica ainda não mereceu nada igual, em 
que a própria vítima, após a sua morte, vem relatar e for-
necer dados ao julgador para sentenciar'.  

'Na mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, 
a vítima relata o fato e isenta de culpa o acusado. Fala da 
brincadeira com o revólver e o disparo da arma'.  

O caso teve ampla repercussão no país e no exterior, desde 
que a mensagem psicográfica se constituiu em ponto fun-
damental da inocência do acusado tornando o fato inédito.  

O juiz Orimar de Bastos, em 1980, já aposentado, foi entre-
vistado pelo jornal 'Diário da Manhã.' Dignas de menção as 
suas palavras, retiradas do livro 'Lealdade': 'Hoje, se não 
estivesse aposentado e me aparecessem casos idênticos, 
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isto é, com mensagens psicografadas, eu não hesitaria em 
sentenciar quantas vezes fosse preciso, com base nelas, 
para absolver inocentes que são tidos como culpados nos 
autos'.  

O 'falecido' enviou, através de Chico Xavier, onze mensa-
gens com abundância de informações e de nomes. É preci-
so frisar que o medianeiro recebe dezenas de comunicações 
por sessão. Seria impossível o médium captar por telepatia 
o pensamento de dezenas de pessoas e, ainda por cima, 
escrever em idiomas desconhecidos com caligrafias semel-
hantes e apor no papel as assinaturas idênticas àquelas 
que, em vida, os 'mortos' tinham. É bem mais fácil acreditar 
em alma do outro mundo.  

(...)  Em nosso país, as sessões de materialização, por meio 
das médiuns Peixotinho e Ana Prado, foram realmente signi-
ficativas, para evidenciar o prosseguimento da vida após a 
vida, demonstrando que os 'mortos' vivem.  

Os incrédulos cientistas e os parapsicólogos de batina, não 
podendo, é claro, atribuir a presença de fantasmas ao in-
consciente, se apegam à fraude ou a incúria dos pesquisa-
dores. Contudo, na materialização, além da manifestação 
dos Seres Inteligentes do Mundo Espiritual, outros excep-
cionais fenômenos acontecem. Um deles é a moldagem em 
parafina, provando cabalmente a autenticidade dos fenôme-
nos ectoplasmáticos e a sua origem espiritual.  

Como se processa a formação dos 'moldes'? O espírito 
coloca suas mãos, em uma panela de parafina fervente, e, 
logo após, as introduz, em recipiente contendo água gelada. 
O resultado é uma prova cabível, insofismável, de que não 
há fraude. 

Já pensou, caro leitor, um médium fraudulento, fingindo que 
é um espírito, pondo suas mãos na parafina fervente?  

Ranieri, um delegado de polícia, acostumado a identificar os 
farsantes no dia-a-dia do seu trabalho, foi um dos grandes 
pesquisadores da ectoplasmia no Brasil.  

Certamente, se o médium Peixotinho intentasse qualquer 
tipo de fraude, seria prontamente desmascarado.  

Ranieri, no apaixonante livro 'Materializações Luminosas', 
edição FEESP (Federação Espírita do Estado de São Pau-
lo), relata todas as suas impressões, enriquecidas com um 
valioso acervo de fotografias.  

Para ele, o momento de maior significância foi o apareci-
mento de sua filha, Heleninha, em plena materialização 
luminosa, à sua frente. A seguir, a criança desencarnada 
aplica as mãos na parafina em ebulição e na água gelada, 
para deixar o molde com um presente a seu pai, para certi-
ficá-lo de que há prosseguimento da vida após a morte do 
corpo.  

Cesar Lombroso foi, em solo italiano, um ferrenho ad-
versário do Espiritismo. Certa feita, convidado pelo prof. 
Chiaia, o famoso criminalista comparece a uma reunião de 
ectoplasmia, cuja médium era Eusápia Paladino. Lá, apa-
rece materializada a sua própria mãe.  

Abraçando-a e beijando-a, Lombroso se rendeu a evidência 
espírita, dizendo: 'Nenhum gigante do pensamento e da 
vontade poderia me fazer o que fez esta mulher rude e anal-
fabeta: retirar minha mãe do túmulo e trazê-la aos meus 
braços'.  

 (...) A mediunidade, negada pela Igreja, é perfeitamente 
observada nos arraiais de sua fé:  

1 - O espírito daquele que, na carne, foi o pontífice Pio X, 
aparece ao então cardeal Pacelli, a fim de prepará-lo para 
se assentar na Cadeira Papal, substituindo Pio XI;  

 2 - Pio X, em pleno exercício do papado, se revelou um 
aprimorado médium intuitivo, em três situações:  

 2.1 - Numa cerimônia religiosa, ordena, de súbito, que se 
fosse apagada, uma das velas do altar. Verificou-se, depois, 
a presença de um artefato explosivo naquela vela;  

 2.2 - Uma criança surda e muda foi levada à presença do 
pontífice. Recusou-se a recebê-la, argumentando que a 
menina já estava curada, o que foi inteiramente comprovado 
por todos.  

 2.3 - Numa feita, pede ao seu secretário que cancele uma 
audiência programada, relatando que a senhora acabara de 
falecer, na sala de espera. Realmente, acontecia o fato.  

 (...)  

Conta-se que, em 15 de novembro de 1887, quando a Igreja 
do Sagrado Coração era apenas uma capela, durante uma 
cerimônia religiosa, irrompeu um incêndio sobre o altar. As 
pessoas presentes ao evento viram entre as chamas a im-
agem de um rosto com faces de sofrimento. Cessado o 
incêndio, foi constatada a impressão do semblante na pa-
rede atrás do altar.  

Essa fenomenologia é estudada e comprovada com afinco 
pelo Espiritismo. Não existe nenhum milagre, nem são fatos 
verificados com exclusividade na Igreja Católica.  

Infelizmente, o autor do opúsculo, em detrimento de uma 
verdade mediúnica, encontrada as mancheias no terreno de 
sua própria religião, permanece preso as velhas estruturas 
arcaicas, submetido à tirania do dogma, preocupado com a 
sua própria sobrevivência, como também da religião da qual 
é um dos ministros.  

Na sua obra, que tenho a obrigação de refutar, levantando a 
minha voz em sinal de protesto, o prelado continua a fincar 
estacas de papelão, no chão firme e seguro da fenomenolo-
gia espírita, dizendo:  

'... O inconsciente, a sugestão e uma grande sensibilidade 
são, portanto, os principais fatores que explicam os fenôme-
nos mediúnicos. O inconsciente é um enorme repertório de 
imagens, sons e experiências latentes no ser humano; está 
sujeito a ser ativado pela sugestão de que o médium vai 
receber um espírito do além e, por isso, terá que representar 
um papel condizente com tal 'incorporação'.  

Não há fenômeno mediúnico que não possa ser explicado 
pela Parapsicologia, de modo que é falso recorrer a inter-
venção do além para compreendê-los.  

Somente quem permite que a emoção e os sentimentos 
preponderem sobre o raciocínio e a ciência, pode aderir ao 
Espiritismo. Este não é ciência, como diz, mas (doloroso 
afirmá-lo) é obscurantismo, pois supõe ainda o contexto do 
século XIX e ignora os resultados comprovados pela Psico-
logia contemporânea'  

Mais uma vez o religioso se socorre do 'inconsciente', ten-
tando manter a sua consciência tranqüila, achando que 
assim procedendo está 'assassinando' a Doutrina Espírita. 
Contudo, na realidade, diante de centenas de fenômenos 
mediúnicos, já pesquisados pela ciência oficial, inclusive 
ocorridos no próprio seio da Igreja Católica, sua tese se 
torna inconsistente, hipotética, autolimitada.  

O religioso superestima o 'inconsciente' achando que este 
pode impregnar de voz uma fira virgem de gravador, apor 
assinaturas idênticas ao do 'falecido'; dar informações de 
que o próprio dono do inconsciente (médium) desconhece; 
originar a voz de um 'morto' (fenômeno de voz direta), 
audível por todos, falando de coisas que o médium, na ca-
bine, igmora; apresentar-se o espírito visível e tangível (nu-
ma sessão de materialização), sendo reconhecido por al-
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guém que o conheceu em vida; colocar a Entidade suas 
mãos em parafina fervente para autenticar a sua presença, 
servindo também de subsídio à comprovação da imortali-
dade da alma.   

Colocando a expressão do inconsciente do médium como 
explicação da fenomelogia mediúnica, em detrimento da 
presença consciente do espírito, o padre, sem citar qualquer 
tipo de pesquisa científica que tenha tido contato ou tenha 
praticado, faz uma afirmação realmente sem conteúdo, sem 
base lógica e científica.  

Temos em Freud, não o pioneiro da idéia do inconsciente, 
mas o grande descobridor das atividades da zona incons-
ciente do psiquismo. Através dele, a Ciência psicológica é 
impulsionada, dá um grande salto. Contudo, foi Jung o res-
ponsável por maiores vôos dentro da imensidade da atmos-
fera psíquica. Onde Freud pára, Jung segue adiante, reto-
mando o estudo do inconsciente com novos conceitos, impe-
trando mais pesquisas. Chega ao inconsciente coletivo, seus 
arquétipos e símbolos. 

A partir de Jung, ficou bem mais salientado que o incons-
ciente pode perceber algum processo da zona inconsciente, 
exteriorizado, na forma de informações simbólicas e reduzi-
das.  

Onde se encontra o inconsciente? É conseqüência do tra-
balho das células nervosas ou neurônios? Uma atividade 
psíquica de tão grande amplitude seria exterminada pela 
morte?  

O próprio Jung, como foi dito anteriormente, em 1950, numa 
entrevista concedida a BBC, relata não acreditar que 'a 
mente humana morra porque está provado que a mente 
humana não conhece passado, nem presente, nem futuro; 
contudo, se ela pode prever acontecimentos futuros, então 
ela está acima do tempo, se está acima do tempo, não pode 
ficar trancafiada num corpo'  

 Na realidade, a zona do inconsciente é um terreno fértil 
onde são jogadas as sementes das aquisições constantes e, 
sem dúvida, não está situado nos parâmetros da matéria 
perecível, já que a mente continua, segundo ensinamento 
junguiano, a viver. Então, o inconsciente é imortal, sobrevi-
vendo à morte do corpo físico, não estando, portanto, limita-
do ou circunscrito ao trabalho dos neurônios.  

Se o inconsciente é perene, fica mais claro entender que 
pode o seu conteúdo ser cada vez mais enriquecido através 
de experiências reencarnatórias.  

Daí a explicação, pela palingênese dos arquétipos. Em ver-
dade, seriam exteriorizações do inconsciente revelando a 
representação das inúmeras vivências de um ser, através 
das Reencarnações, nas diferentes regiões do planeta. Essa 
vivências se evidenciam no folclore, nas cantigas populares, 
na Mitologia, nos sonhos e até nas religiões, verificadas de 
modo análogo em diferentes povos.  

Acredito que o sacerdote esteja deliberadamente 
'confundindo alhos com bugalhos', na tentativa de desacredi-
tar o Espiritismo, e querendo tornar nula a manifestação dos 
Seres do Além através da mediunidade.  

O que o religioso tenta dizer para desacreditar todo o pro-
cesso mediúnico, é o que se conhece, em Espiritismo, por 
Animismo, muito bem estudado e analisado pelo sábio Ak-
sakof, na obra 'Animismo e Espiritismo' (FEB/Federação 
Espírita Brasileira)  

Trata-se da 'ação extracorpórea do homem vivo', distinguido 
dos fenômenos em que se caracteriza a presença de espíri-
tos desencarnados. O homem é portador de uma alma 
(espírito encarnado). Portanto, sendo também um espírito, 

preso à carne, pode emancipar-se e dar ensejo à produção 
de diversos fenômenos.   

O Animismo revela a existência de um princípio não materi-
al, de natureza transcendental, ligado ao homem, tendo a 
possibilidade de se exteriorizar e ser causa de fatos para-
normais.  

Se seres encarnados são suscetíveis de produzir fenômenos 
como telepatia, clarividência e telecinesia, pode-se imaginar 
quão grande é a possibilidade de serem utilizados também 
como medianeiros, nos trabalhos mediúnicos, servindo-se 
de intermediários para os que vivem no Plano Espiritual.  

O querido médium Chico Xavier, certa feita, durante o sono, 
em desdobramento, dirigiu-se a Caratinga e lá se manifes-
tou, materializado. Se o medianeiro conseguiu tal façanha, 
deve-se considerar o que podem fazer, então, os espíritos 
desencarnados através dele.  

Aksakoff alude que um indivíduo, em transe, pode determi-
nar situações em vários níveis. Uma delas é o que se con-
hece por Personismo. Há um estado alterado da con-
sciência, aflorando, dos refolhos mais íntimos do seu psi-
quísmo, idéias ou pensamentos que, muitas vezes, são 
confundidos com o chamado fenômeno espírita.  

Não confundir o Personismo com a mistificação ou fraude, 
onde há intenção dolosa de enganar, de produzir engodo, 
quase sempre para auferir rendimentos, visando fins lucrati-
vos ou autopromoção.  

Portanto, a Doutrina Codificada por Kardec contém em seus 
ensinamentos um acervo de orientações ao profitente espíri-
ta. Daí a importância de se estudar proficuamente os livros 
básicos do Espiritismo e de manter-se escorado diante dos 
escolhos da mediunidade.  

Na realidade, o clérigo atribui ao Personismo a explicação 
de todos os fenômenos mediúnicos, negando a presença do 
Espírito desencarnado.  

Depois, o reverendo afirma que 'não há fenômeno mediúni-
co que não possa ser explicado pela Parapsicologia'.  

Qual Parapsicologia? A dos homens de batina? A dos mate-
rialistas?  

A Parapsicologia de Rhine, tanto quanto a Metapsíquica de 
Richet, conforme foi visto anteriormente, alude aos Seres do 
Além, como protagonistas de muitos fenômenos (para 
Rhine, os chamados PSI-TETA).  

Continua o padre: '... de modo que é falso recorrer a inter-
venções do além para compreendê-los'.  

Mais uma vez o eclesiástico prejulga, faz uma afirmação 
gratuita, sem base na lógica e no bom senso. Apenas se 
encontra na posição clerical de um dogmático, preso a teias 
humanas, sem a utilização do raciocínio claro, totalmente 
desatualizado.  

'Somente quem permite que a emoção e os sentimentos 
preponderem sobre o raciocínio e a ciência, pode aderir ao 
Espiritismo'.  

Nessa asserção, a honestidade pede que seja colocado um 
não, antes de permite, ficando o texto, então, firmado na 
lógica e na autenticidade: 'Somente quem não permite que a 
emoção e os sentimentos preponderem sobre o raciocínio e 
a ciência pode aderir ao Espiritismo'.  

Exatamente a Doutrina Espírita está alicerçada no raciocínio 
e na ciência. Um axioma espírita diz o seguinte: 'Fé in-
abalável só o é a que pode encarar a razão face a face, em 
todas as épocas da Humanidade'.  

O Codificador diz, em 'O Livro dos Médiuns', capítulo I, n.o 
14, 7.o item: 'A explicação dos fatos que o Espiritismo ad-
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mite, de suas causas e conseqüências morais, forma toda 
uma ciência e toda uma filosofia, que reclamam estudo 
sério, perseverante e aprofundado' (Ed. FEB)  

Em 'A Gênese': 'O Espiritismo e a Ciência se completam um 
pelo outro; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha impossibili-
tada de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da 
matéria; o Espiritismo, sem a Ciência, ficaria sem apoio e 
exame'.  

'A nova ciência espiritualista não é, pois, uma obra de im-
aginação: é o resultado de longas e pacientes pesquisas, o 
fruto de inúmeras investigações. Os homens que as em-
preenderam são conhecidos em todas as esferas científicas: 
são portadores de nomes célebres e acatados' (Leon Denis, 
'No Invisível', FEB)  

'É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos 
Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpor-
al' (Allan Kardec)  

'O Espiritismo deixa de parte as teorias nebulosas, de-
sprende-se dos dogmas e das superstições e vai apoiar-se 
na base inabalável da observação científica' - afirma ca-
tegórico Gabriel Delanne, em 'O Espiritismo perante a 
Ciência'.  

'O Espiritismo é uma ciência, cujo fim é a demonstração 
experimental da existência da alma e sua imortalidade, por 
meio de  comunicações com aqueles aos quais impropria-
mente se têm chamado mortos' (Gabriel Delanne, em 'O 
Fenômeno Espírita', FEB)  

Espiritismo é 'fé RACIOCINADA'.  

No grandioso livro 'Afinal, quem somos?', de Pedro Granja, 
Edicel, estão inseridas as opiniões favoráveis à Doutrina 
Espírita de 150 sábios que pesquisaram os fenômenos me-
diúnicos (pgs 201 a 261)  

Ontem e hoje, cientistas afirmam a presença do Espírito. A 
Doutrina Codificada por Kardec é também ciência, sim. De 
forma nenhuma obscurantismo e será, insofismavelmente, a 
religião que fecundará todas as outras crenças.  

Outra vez, vem o padre com mais uma ofensa: 'Este não é 
ciência, como diz, mas (doloroso afirmá-lo) é obscurantismo, 
pois supõe ainda o contexto do século XIX e ignora os resul-
tados comprovados da Psicologia contemporânea'.  

É realmente doloroso afirmar tal coisa, tratando-se de mais 
uma violenta agressão, vinda de alguém que se diz 'pastor 
de ovelhas'. Seria importante que o sacerdote da Igreja 
Católica Apostólica Romana lembrasse sempre do teste-
munho imoral que inúmeros papas deixaram à Humanidade, 
recordasse da época negra dos impiedosos assassinatos da 
Inquisição e se preocupasse com a sua religião, hodierna-
mente esvaindo-se consideravelmente. Chega de perse-
guição! Vá viver e exemplificar o Cristianismo que diz prati-
car e ser um dos propagadores. De qual 'Jesus' o padre diz 
ser o intérprete ou representante? O Nosso Cristo ensinou: 
'Não julgueis, para não serdes julgados. Porque com o juízo 
com que julgardes, sereis julgados...' (Mateus 7:1-2)  

'Por que olhas o argueiro no olho do teu irmão, quando tens 
uma trave no teu?' (Mateus 7:3)"  

 

Nas listas de discussão, quando os "parapsicólogos de bati-
na" usam este argumento do "inconsciente do médium, tudo 
aquilo que ele presenciou nesta vida" cito o caso da estrela 
de David acontecido com Chico Xavier, os detalhes pessoais 
e que até somente o morto sabia, caligrafia idêntica ao do 
falecido e, então, eles apelam para outro argumento, tei-
mando em não aceitar uma explicação, que explica caso por 
caso; dizem, então, os "Parapsicólogos de batina", que um 

médium escrever detalhes que só o morto sabia e com assi-
natura idêntica, entre outros detalhes, se explicaria pela 
"telepatia" ou pelo "inconsciente coletivo" de Jung, como 
acontece quando pessoas hipnotizadas tocam piano ou têm 
um conhecimento grande sobre Química, Física ou outros 
assuntos que normalmente não tem. Ora, Jung falava de 
símbolos universais, motivos e imagens que surgem em 
todas as culturas, mas não detalhes específicos sobre uma 
determinada pessoa.  

Também não conseguem explicar cientificamente porque 
tais detalhes venham na forma de comunicação mediúnica. 

Peguemos o caso da "estrela de David", que insistem em 
dizer que é "telepatia". Por que, como acontece numa caso 
de telepatia, Chico simplesmente não diria: "Vejo que vocês 
tiveram um filho que morreu e deixou desenhado uma estre-
la no caderno, etc., etc., etc."? Não, ele se coloca no lugar 
do garoto, escreve uma mensagem com assinatura do fale-
cido, cheia de detalhes familiares, referências a nomes de 
parentes, alem do detalhe da estrela.   

Ah, eles dirão: "Mas é porque o médium ACREDITA que a 
comunicação se dará, e assim é sugestionado quando entra 
em transe". Stainton Moses não acreditava. Era protestante 
e psicografava mensagens. E os casos de obsessão, em 
que até médiuns que NUNCA tiveram contato com Espiritis-
mo passam a dizer coisas que, para quem não sabe o que 
se passa, não faz sentido? Conheci uma garota que não era 
espirita, mas recebia espíritos de uma hora para outra. 
Espíritos que DIZIAM QUE ERAM ESPIRITOS, e que esta-
vam ali com ela desde que ela era criança. E como será que 
os "parapsicólogos de batina" explicam isso? (veja mais 
casos que não se explicam como "inconsciente" do 
médium). Para o Espiritismo está muito bem explicado. Era 
uma obsedada. Ela batia até na mãe e com esse comporta-
mento entrava em sintonia com entidades trevosas.  

Ah, então falam em POSESSÃO! Falam em nome do Catoli-
cismo, não da Parapsicologia. Parapsicologia não tem nada 
a ver com os CRENTES CATOLICOS da CLAP, do Padre 
Oscar Quevedo.  

Então, quando é um bom espírito que se manifesta através 
do Chico Xavier (um médium não apenas de psicografia, 
mas também, psicofônico, vidente, audiente, receitista) é 
"inconsciente" e "sugestão", mas quando uma pessoa que 
não é espírita fala por um espírito, então é POSESSÃO?  

E como os parapsicólogos explicam as mensagens mediúni-
cas de VIVOS, ou seja, espíritos encarnados?  

Importante ainda lembrar que, ao lado da psicografia, Chico 
Xavier é médium de vidência, audiência, psicofonia (o espíri-
to fala através dele. Mais conhecido como "incorporação") e 
receitista (através dos espíritos, receita remédios sem con-
sultar o paciente, que deixa apenas nome e endereço e o 
espírito examina o seu perispírito). Será que é tudo obra do 
"inconsciente"? (veja as diversas formas de mediunidade)  

Mesmo na psicografia, há certos sinais usados pelo espírito 
algumas vezes para se identificar, como um perfume carac-
terístico. O espírito Scheilla, por exemplo, tanto nas psico-
grafias quanto em suas materializações, através do médium 
Peixotinho, impregna o ambiente com éter ou perfumes.  

Mais não interessa aos "parapsicólogos de batina" da CLAP 
ir a fundo nisso. Preferem se prender a um ou outro caso em 
que se explicaria como inconsciente ou, pior ainda, fraude, 
ignorando outros que de forma alguma podem ser explica-
dos dessa forma.  

A Dr. Maria Luíza escreveu na lista da CLAP:  

"Mas vamos usar as palavras que o mesmo Chico usou em 
intervenções na TV: Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o 
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espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em 
escrever por meu intermédio. Então, depois das seis horas 
da tarde, para mim era um prazer regar os canteiros e os 
espíritos COMEÇAVAM A CONVERSAR COMIGO...  

Então Augusto dos Anjos começou a ditar uma poesia e eu, 
com o regador na mão, não estava a entender o que ele 
queria e repetia que gostaria de escrever no campo e que 
aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu o 
ouvisse PARA PODER COMPREENDER NA HORA DE 
ESCREVER...  

Estamos mesmo a ver que Chico possui veia poética e que-
ria inconscientemente imitar Augusto dos Anjos, a quem 
admirava, mas que sentia dificuldade em entender, pois este 
poeta - médico usava e abusava dos termos científicos. 
Note-se que Chico se inspirava ANTES e psicografava DE-
POIS. Não era tão espontâneo assim..."  

(...)  

"Afirmações do psiquiatra Dr. Diaulas Vidigal: Chico decla-
rou várias vezes ter tido visões e ser médium-ouvinte desde 
os cinco anos, época em que perdeu a mãe e que CON-
VERSAVA COM ELA NO FUNDO DO QUINTAL.  

Tal a tristeza deste órfão que estamos mesmo a ver que foi 
a técnica empregada pelo seu inconsciente para não "perd-
er" de todo a mãe.  

Não passou de um processo alucinatório visual e auditivo, 
compreensível.  

Todos conhecem a miragem do deserto, quando o viajante 
sedento "vê" água."  

Vemos aqui os fenômenos de audição e visão.  

A Dra diz que Chico teve a visão da mãe, por não querer 
perdê-la. Mas a Dra. ignora, simplesmente porque não estu-
dou a vida de Chico Xavier (e um pesquisador sério deveria, 
no mínimo, fazer isso), que esses fenômenos são comuns 
na vida de Chico Xavier.  

Como exemplo, vejamos o caso abaixo, que de forma algu-
ma se explicaria como "inconsciente":  

"A Outra Verônica  

Chico Xavier fora, certa vez, visitado em Pedro Leopoldo 
pelo Dr. Orbino Verner, médico em Manhumirim, Zona da 
Mata, Minas Gerais, que ansiava por conhecê-lo. Eis que 
Chico surpreende o visitante informando-lhe de que sua 
prima Verônica está presente. O Dr. Orbino, um tanto enca-
bulado com a revelação, retruca, à frente de todos, que de 
fato Verônica era sua parente, mas que estava viva. Pois 
naquela mesma tarde, ele havia abraçado-a. Chico Xavier, 
imperturbável, desfaz a dúvida, acrescentando:  

- "Não, Dr. Orbino! Verônica está presente e pede-me que 
lhe diga que não é viva e que era filha de sua tia Clara..."  

 Desnecessário afirmar que o médico recordou-se, então, de 
sua outra prima Verônica, desencarnada há 20 anos, em 
Presidente Soares.  

 

REVISTA ESPÍRITA ALLAN KARDEC"  

E fica bem clara a ignorância sobre Chico Xavier, quando o 
texto da doutora diz, em seguida:  

"O espírito-guia de Chico Xavier, é Emmanuel, com acento 
tônico na letra "a", como faz questão de salientar Chico... ou 
o próprio Emmanuel! Senador romano dos tempos de Cristo. 
Na última reencarnação, foi o padre Manuel da Nobrega. 
Emmanuel, guiou Chico a fundar o Centro Espírita São Luís 
Gonzaga, rei de França.  

Não passa de mais uma vulgaríssima prosopopéia, comple-
tamente dissemelhante da realidade. Nenhum senador ro-
mano daquela época podia chamar-se Emmanuel, nome 
judaico (herdado pelos cristãos: Manuel), que não poderia 
ter entrado em Roma, já nos tempos de Cristo.  

Emmanuel, proparoxítona, é ignorância. No hebraico leva 
acento na última sílaba e conservou-se oxítona nas línguas 
vernáculas. Alguém disse a Chico que o latim não tinha 
oxítonas, mas esqueceu-se de o avisar que a palavra não 
era latina, nem podia ser proparoxítona.  

Reencarnado do Pe. Manuel da Nóbrega? Este, como je-
suíta, falava latim fluentemente. Como um senador romano, 
reencarnado no Pe. Nóbrega, não sabe, nem entende la-
tim?"  

Eu desconheço a fonte para a afirmação de que Chico Xavi-
er tenha dito tal coisa sobre Luiz Gonzaga. Mas, com tantos 
equívocos a respeito de Chico Xavier, isto também se torna 
bastante duvidoso. Ora, sabemos muito bem que Emmanuel 
é o nome que o espírito usa para se identificar perante Chi-
co. Emmanuel não era o nome do Senador Romano. No 
livro "Há 2 mil Anos", psicografado por Chico, o próprio 
Emannuel conta de sua encarnação como Publius Lentulus, 
senador romano que se tornou governador da judéia na 
época de Jesus.  

E quem disse que ele teria obrigatoriamente de lembrar que 
falou Latim em vidas passadas? E por que haveria de se 
dirigir em Latim a pessoas que desconhecem essa língua?  

Se houvesse necessidade, se Chico estivesse se dirigindo a 
quem sabe Latim, isso faria sentido.  

Certa vez, Chico, que não chegou a concluir os estudos 
elementares, recebeu em Pedro Leopoldo uma mensagem 
em inglês, dirigida ao Dr. Rômulo Joviano pelo seu amigo 
Alexander Seggie, há muito falecido. Mais ou menos na 
mesma época psicografou uma mensagem em luxembur-
guês, endereçada ao engenheiro Lous Ensch, natural do 
Grão-Ducado de Luxemburgo e fundador da Usina Monle-
vade (Minas Gerais).  

No dia 23 de novembro de 1933, no recinto do Centro Espíri-
ta Luiz Gonzaga, presente o jornalista Clementino de Alen-
car, de O Globo, do Rio de Janeiro, captou uma mensagem 
do espírito Emmanuel, escrita em inglês e às avessas, quer 
dizer, com as letras invertidas da direita para a esquerda, 
requerendo um espelho para poder ser lida e entendida. O 
mais curioso seria acrescentar que, tendo sido feita uma 
pergunta mental pelo referido jornalista Clementino de Alen-
car, Chico Xavier recebeu resposta de Emmanuel em inglês 
(Conforme O Globo, em sua edição de 4 de junho de 1935).  

 Estive por duas vezes (a segunda vez usando um "fake 
mail") em uma mailing-list da CLAP, e fui expulso as duas 
vezes  (a primeira vez, fiquei apenas 3 dias!), simplesmente 
por causa do medo da verdade do owner da lista, Sr. Fer-
nando Matos, e dos outros "parapsicólogos de batina" da 
lista. Já o conhecia antes do newsgroup pt.religiao, onde ele 
atacava o Espiritismo com as "explicações" da CLAP, e 
depois simplesmente sumiu, sem responder as questões 
que coloquei.  

Não apenas eu, mas outros que debateram com lógica, 
citando fatos a favor do Espiritismo e mostrando a fragili-
dade dos "argumentos" da CLAP e sua tendência católica e 
não científica, foram expulsos da lista do Fernando Matos.  

O Padre Oscar Quevedo, da CLAP, com sua teoria da hipe-
restesia indireta do inconsciente (precursora daquelas da 
superesp e da super-pk, e irmã da prosopopese metagnômi-
ca de René Sudre, que Bozzano reduziu a trapos há déca-
das e décadas) e sua técnica de "psicanálise" com o 
fenômeno paranormal, terminaram por situá-lo num limbo de 
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comprometimento com a verdade. Já são tão conhecidas e 
acham-se tão desacreditadas, que nem mais merecem 
comentários. Nenhum estudioso bem formado e nenhum 
pesquisador sério lhe dá uma palha de credibilidade.  

 Leia mais sobre Chico:  

1) Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama  

2) Recordações da Mediunidade, de Rafael Américo Ranieri  

3) As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior  

4) Trinta Anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares.  

 

 Esses tendenciosos "parapsicólogos de batina" não aceitam 
os fenômenos no Espiritismo, enquanto acreditam nos "mi-
lagres" dentro do Catolicismo. O Padre Oscar Quevedo, no 
programa Sem Censura, da TVE (Rio de Janeiro), disse 
certa vez: "Milagres acontecem, mas apenas em um lugar 
sagrado" (leia-se: uma IGREJA CATÓLICA). Assim, acei-
tam, por exemplo, a "bilocação" de Santo Antônio de Pádua, 
sem nenhuma explicação científica, enquanto buscam expli-
cações forçadas para o mesmo fenômeno, estudado pelo 
Espiritismo, quando ocorrido com médiuns espíritas, como 
Eurípedes Barsanulfo, que fazia partos a noite enquanto seu 
corpo dormia, e o próprio Chico Xavier, que já foi visto 
também por várias pessoas, estando seu corpo em outro 
lugar.   (leia item Nomes de Santos Católicos nos Centros 
Espíritas, onde há uma lista de santos católicos que eram 
médiuns)  

Quanto aos fenômenos de Poltergeist, na Home Page da 
CLAP afirmam que os fenômenos são causados inconscien-
temente por moradores da casa, principalmente adoles-
centes problemáticos. Segundo eles, está provado que não 
é mediunidade, pois, tirando da casa a pessoa que causa 
inconscientemente aquele fenômeno, este cessa. Para todo 
fenômeno mediúnico, é preciso um médium. No caso dos 
efeitos físicos, mesmo inconscientemente o médium está 
cedendo fluidos para que o fenômeno ocorra.  

Como me disse Carlos Imbassahy, escritor espírita, em um 
e-mail: "De fato, sem a presença do médium, não pode 
haver nenhum fenômeno dessa natureza e as casas assom-
bradas, com espíritos batedores (como o nome alemão 
indica) deixam de existir com o afastamento do médium que 
o produza. Todo médium, até que eduque (no sentido pôr 
em prática) seus dotes, ele é um indivíduo perturbado. O 
que essa gente quer fazer é tumultuar os fatos."  

A tipologia, no site da CLAP, é confundida com qualquer 
pancada em uma casa, e citam vários relatos. Mas não é 
isso, não, e sim SINAIS por meio de pancadas, formando 
palavras e frases inteligentes, mediante código estabelecido 
entre os vivos e os mortos, como nas mesas girantes. Um 
fenômeno deste não pode vir de uma pessoa na casa, como 
um adolescente problemático, conforme a CLAP coloca em 
sua pagina. Evidente que um fenômeno de efeitos físicos, 
requer um médium de efeitos físicos. Mas como explicar as 
RESPOSTAS de forma que nem passavam pela cabeça dos 
presentes?  

Sobre as "mesas girantes", lemos no livro "O Espiritismo 
Perante a Ciência", de Gabriel Delanne:  

"(...) Nesse estudo, seguiremos Willian Crookes, que cata-
logou os fenômenos, passando dos mais simples aos mais 
complexos. 

Salvo as raras exceções, que ele indica, os fatos se produzi-
ram em sua casa, a luz, em presença do médium e de al-
guns amigos.  

(...)  Notar-se-á a persistência, o escrúpulo com que o sábio 
inglês examinou o fenômeno em todas as suas faces. De-

pois de numerosas observações, chegou a conclusão de 
que se produzem pancadas, ruídos, rangidos que não se 
podem atribuir a fraude, ou a meios mecânicos, imaginados 
pelo embuste, Estes ruídos, estas pancadas bizarras preci-
sam ser estudados; são de natureza particular e sua singula-
ridade atrai forçosamente a atenção. Por isso, desde que 
eles foram verificados, assim como os movimentos da mesa, 
sábios notáveis como Faraday, Bebinet, Chevreul procuram 
explica-los por hipóteses mais ou menos racionais; não lhes 
era fácil, porque a ciência, que repeliu com tanto desdém o 
fluido magnético, não podia aqui arranjar-lhe um papel.  

A fim de sair do embaraço, Faraday fez muitas experiências 
para demonstrar que a aderência dos dedos a superfície da 
mesa era condição do seu movimento, porque, dizia ele, 
uma vez estabelecida esta aderência, as trepidações nervo-
sas e musculares dos dedos acabam por se tornar bastante 
potentes para imprimir um movimento a mesa.  

E isto é verdade? - responde Crookes que não, e prova-o. 
Imaginou ligar a extremidade de uma comprida tábua a uma 
balança muito sensível, enquanto a outra extremidade re-
pousava em alvenaria. Destarte, a balança indicava certo 
peso, de que tomou nota. O médium pôs as mãos na parte 
da tábua sobre a alvenaria, por forma que qualquer pressão 
faria levantar a tábua, o que logo seria visto pela diminuição 
do peso, que a balança acusaria. Em vez disso, a tábua 
abaixou com uma força de seis libras e meia. Home, o 
médium, para provar que não exercia pressão, colocou sob 
os dedos uma frágil caixa de fósforo, e o mesmo fato se 
reproduziu. Nesta ultima circunstância, qualquer aderência 
dos dedos seria destruída, e ainda que se desse, perturba-
ria, em fez de favorecer o fenômeno.  

Faz ainda notar Crookes, que não publicou suas obser-
vações, senão depois de haver visto os fatos se produzirem 
uma "meia dúzia de vezes", de forma a bem verifica-los.  

Para tirar à teoria da aderência qualquer probabilidade, o 
sábio químico construiu um segundo aparelho, tendo idênti-
co princípio , mas no qual o contato se produzia por meio 
d‟água, de modo que houvesse impossibilidade absoluta de 
transmitir-se à prancha qualquer movimento mecânico. No-
tou-se, aliás, que a balança acusava, muitas vezes, aumento 
de peso, quando Home conservava as mãos muitas polega-
das acima do aparelho. A hipótese de Faraday é, pois, abso-
lutamente falsa.  

Babinet encontrou uma outra hipótese , ou melhor, formulou 
a mesma que Faraday, mas em outros termos.  

Segundo ele, os deslocamentos da mesa eram produzidos 
por movimentos nascentes e inconscientes, isto é, que invo-
luntariamente, as pessoas reunidas em torno da mesa lhe 
comunicariam, de maneira automática, certos movimentos.  

Estabeleceu esta teoria antes de ter observado todos os 
casos que se podem apresentar, pois que a elevação de um 
móvel sem contato é inexplicável pelo seu método. De mais, 
a experiência de Crookes, citada acima, reduz a nada essas 
pseudo-explicações.  

Chevreul, o químico, não foi mais feliz em suas tentativas. 
Publicou uma brochura intitulada: - La baguette divinatoire et 
les  tables tounantes - na qual expõe os princípios seguintes:  

1 - Um pêndulo em ação, suspenso ao lado de uma parede, 
comunica seu movimento de oscilação a um segundo 
pêndulo suspenso do outro lado da parede.  

2 - A fricção produzida na extremidade de uma barra de 
ferro faz vibrar a outra extremidade.  

3 - A resultante das forças digitais de muitas pessoas, que 
atuam lateralmente, pode vencer a inércia da mesa.  
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Como se vê, é sempre a mesma teoria, sob nomes diversos. 
Aderência, movimentos nascente, ou oscilação do pêndulo, 
são hipóteses que repousam numa ação puramente física, 
por parte das pessoas que experimentaram. Ora, nas cita-
das experiências de Crookes, é impossível atribuir o 
fenômeno a tais causas; força é pois concluir que, até então, 
a Ciência que não admite o fluido magnético é incapaz de 
indicar a força que produz esses fatos extraordinários. É 
preciso, agora, examinar uma segunda categoria de obser-
vadores, que vêem no movimento das mesas efeitos 
magnéticos que se exercem de maneira desconhecida.  

Acha-se entre esses Thury, professor da Academia de Ge-
nebra, e Gasparin, que publicaram obras cheias de obser-
vações curiosas; põem elas fora de dúvida a existência dos 
fenômenos, independente da ação material, por parte dos 
operadores. Segundo Thury, os fatos verificados são devi-
dos à influência de uma força que ele chama ectênica, exer-
cida a distância, e que pode produzir, sob a influência da 
vontade, ruídos, deslocamentos de objetos, e, por con-
seqüência, manifestar inteligência. Gasparin é dessa opi-
nião.  

Deixemos a palavra aos fatos, porque, como diz Alfred Wal-
lace, "são eles coisas teimosas". Declara Crookes, em se-
guimento às suas notas sobre pancadas: "Questão impor-
tante se impõe aqui à nossa atenção: Esses movimentos e 
esses ruídos são governados por uma inteligência? Desde o 
princípio de minhas investigações, verifiquei que o poder 
causador desses fenômenos não era simplesmente uma 
força cega: uma inteligência o dirigia ou, pelo menos, lhe 
estava associada. 

Assim, os ruídos de que acabo de falar, foram repetidos 
determinado número de vezes; tornaram-se fortes ou fracos 
e, a meu pedido, ressoaram em diversos lugares. Por um 
vocabulário de sinais, previamente convencionados, houve 
resposta a perguntas feitas e mensagens apresentadas, 
com maior ou menor exatidão"  

Até aqui os partidários da força ectênica ou psíquica (é a 
mesma coisa), podem em rigor explicar esses fenômenos. 

Podem dizer que quando se deseja vivamente alguma coisa, 
projeta-se uma espécie de descarga nervosa que produz os 
ruídos desejados. Tal suposição é dificilmente admissível, 
quando se obtêm "gorjeios de pássaros"; passemos sobre 
essa improbabilidade e vamos verificar, sempre em 
Crookes, que se produz outro gênero de ação: "A inte-
ligência que governa esses fenômenos é, algumas vezes, 
manifestamente inferior à do médium e, muitas vezes, em 
oposição direta com seus desejos. Quando se tomava uma 
determinação que podia ser considerada como pouco ra-
zoável, vi darem-se instantes mensagens, induzindo-nos a 
refletir de novo. Essa inteligência é, por vezes, de tal caráter 
que somos forçados a crer que não emana de nenhum dos 
presentes"  

Esta última frase destrói a teoria de Thury, porque, se a 
força nervosa não é dirigida pela vontade do operador e dos 
espectadores, é preciso admitir uma inteligência estranha, 
isto é, a intervenção dos Espíritos".  

Os "parapsicólogos de batina" com quem troquei mensa-
gens na lista da CLAP, afirmam o absurdo de que os espíri-
tas europeus são mais esclarecidos do que os daqui, "acei-
tam a Ciência e negam a Reencarnação e os fenômenos". 
Afirmação sem a mínima lógica e fundamento, porque não 
citam uma prova sequer - e não adianta pedir essas provas 
contrárias ao Espiritismo e citar nomes e mais nomes de 
pesquisadores dos fenômenos mediúnicos e regressão de 
memória, pois você será banido da lista, como eu fui -, ape-
nas afirmações superficiais, fajutas, e porque não faz senti-
do haver espíritas que neguem fundamentos básicos da 
Doutrina Espírita. Insistem em citar os espíritas anglo-

saxãos, por serem "mais esclarecidos e negarem a reencar-
nação", ignorando que isso é passado e todos a aceitam 
hoje. (leia item Divergências entre os espíritas)  

 E ainda mostram mais ignorância (esperamos que seja 
ignorância e não má-fé) afirmando: "A própria fundação 
espírita criada por AK, BANIU a referência "espirita" de seu 
nome. Chamava-se "Union Spirite Française" e em 1976 
mudou de nome para 'Union des Sociétés franchophones 
pour l'investigation psychique et l'étude de la survivance' 
(USFIPES). Bem como da revista oficial 'Revue Spirite', 
fundada por Allan Kardec em 1858, e que hoje se chama 
"Renaitre 2000".  

A Union Spirite Francaise hoje tem o nome de Union Spirite 
Francaise et Francophone, e tem até SITE OFICIAL.  

Um trechinho de um texto da página, em francês, para os 
que insistem na bobagem de que "os espíritas de lá aceitam 
a Ciência, e os de cá, não":  

"De bien caractériser le Spiritisme, comme démontrant es-
sentiellement par l'expérimentation scientifique la possibilité 
des communications sérieuses entre les esprits incarnés et 
désincarnés, permettant ainsi la connaissance du monde 
spirituel qui nous entoure, ainsi que l'existence,"  

 Diz o boletim do GEAE número 279:  

"Com o correr dos anos vemos o Espiritismo perdendo gra-
dualmente sua vitalidade em solo francês, vitima dos turbu-
lentos períodos das duas guerras mundiais e da guerra fria. 
Esse processo, que culminou em 1976 com a retirada da 
identificação "Spirite" e "Spiritisme" dos seus órgãos oficias, 
quase encerrou a vida da Revue (rebatizada como "Renaitre 
2000"). A importância do já centenário órgão de comuni-
cação levou a "Federação Espirita Brasileira"(FEB) a tentar 
obter autorização para continua-la sob sua responsabilidade.  

1977 marca a retomada do Movimento Espirita Francês com 
a criação da "Union Spirite Francaise et Francophone" 
(USFF) e com seu sonho de reativar a revista fundada por 
Kardec. Finalmente em 1989, com o pronunciamento da 
justiça francesa, e' reiniciada a publicação. Nos nossos dias 
a "Revue Spirite" e' novamente veiculo da comunicação 
Espirita em língua francesa."  

 Mais uma vez vemos como estão desatualizados!  

Também sobre a idéia do inconsciente, diz o boletim do 
GEAE, número 314:  

"4. O que dizer sobre a possibilidade de criação do incons-
ciente nas psicografias? Ou seja, de que talvez não seriam  
espíritos que estivessem ditando, mas apenas o incons-
ciente do médium?  

Sobre a "possibilidade de criação do inconsciente nas psi-
cografias", nos poderíamos responder (para um conhecedor 
do  raciocínio positivo seria suficiente) com uma multiplici-
dade de exemplos de psicografia onde o conteúdo da men-
sagem poderia ter sido captado alhures, menos no "incons-
ciente" do médium. Isso bastaria para retirar do médium a 
culpa da origem da mensagem. Prefiro, porém, me ater aos 
aspectos mais teóricos. Quando os proponentes de semel-
hante interpretação (que no Espiritismo poderíamos chamar 
de "animista") dizem isso, não se dão conta de que utilizam 
um conceito, o de "inconsciente", que se escora em outro, o 
do "consciente". Acontece que existe, há centenas de anos, 
um debate infindável de filósofos e cientistas sobre a origem, 
gênese e definição de "consciência". Assim sendo, parece-
me legítimo que se utilize a interpretação animista ao 
fenômeno espírita, desde que se tenha bem claro o que se 
entende, primeiramente, por consciência, o que não é o 
caso. Seria interessante que você lesse alguma obra do 
físico e matemático inglês Roger Penrose (que não é espíri-
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ta) onde ele trata sobre a problemática da consciência. Em 
particular ele refuta a idéia materialista de que a consciência 
é um subproduto da matéria.  

Uma argumentação por fundamentos matemáticos mostra 
que, mesmo que se conseguisse desenvolver um algoritmo 
extremamente complexo que imitasse o comportamento 
humano, a máquina que o implementaria jamais seria um 
ser humano. Há muita estória hoje em dia sobre "inteligência 
artificial" com a qual muitos confundem essa possível inte-
ligência por imitação com a inteligência humana. Esse as-
sunto merece por si só um abordagem especial que não 
cabe aqui.  

A tese materialista é de que a consciência é resultado último 
das leis da física (o que se chama de "reducionismo"). Essa 
é uma idéia ingênua, considerando-se que as leis da física 
não são um conjunto fechado de definições; a ciência pro-
gride todos os dias, o que exige uma constante redefinição e 
interpretação dessas leis. A questão da consciência é, por-
tanto, uma questão de princípios. Para as doutrinas espiritu-
alistas (o que inclui todas as religiões que admitem a sobre-
vivência, inclusive a dos católicos anti-espíritas), a con-
sciência tem sua origem fora da matéria. Se assim é com a 
consciência, também o é com o "inconsciente". A questão 
fundamental dos que propõem o animismo não é, assim, 
mostrar que a mediunidade é um "produto do inconsciente", 
mas sim o de mostrar conclusivamente que não existe "inte-
ração entre consciências", isto é, entre as consciências 
ligadas à matéria (nós aqui no mundo dos chamados "vi-
vos"), e a das consciências fora dela. Sim, porque se a con-
sciência não se deve à matéria, ela deve sobreviver a sua 
desagregação, o que ocorre na morte. O Espiritismo apre-
senta fatos que suportam a tese da interação entre as con-
sciências, não importando o estado em que se encontrem, 
só isso. Assim concluímos:  

a) Se a consciência é um fenômeno material, a tese animista 
faria algum sentido, mas só dentro da doutrina Materialista 
(TODAS as religiões não passariam de grande bobagem). 
Entretanto, a julgar pelos fatos, surge a incômoda tarefa de 
negar os fenômenos que ultrapassam, em princípio, a inte-
ligência e a capacidade de um médium;  

b) Se a consciência não é um fenômeno material, tem-se 
que mostrar conclusivamente porque as "consciências in-
corpóreas" (os Espíritos desencarnados), sobreviventes à 
desagregação da matéria, não podem interagir com as con-
sciências humanas, já que a única diferença entre essas 
duas classes de consciência é a ligação da segunda ao 
princípio material. Porém o Espiritismo mostra com fatos que 
só há uma explicação razoável dentro de (B) e que, portan-
to, (A) é falso. O Espiritismo mostra definitivamente que, se 
há uma origem para a consciência, ela não se encontra na 
matéria.  

Observamos, porém, que o Espiritismo não descarta a idéia 
animista. Muito pelo contrário, foram os Espíritos que sugeri-
ram a Kardec a possibilidade da telepatia (isso em meados 
do sec. passado): trata-se simplesmente de uma interação 
entre consciências, desta vez, ligadas a matéria (encarna-
das). E é bastante natural que haja também uma "comuni-
cação" do próprio Espírito do médium. A idéia espírita é, 
assim, muito mais abrangente:  

1) Ela torna possível a comunicação (via "estado mediúni-
co") do próprio Espírito do médium;  

2) Ela torna possível a comunicação entre consciências 
(manifestação mediúnica dos vivos);  

3) Ela torna possível a comunicação entre consciências 
encarnadas e desencarnadas.  

Tudo isso usando o mesmo princípio: a natureza especial da 
consciência (ou espírito) e sua com interatividade. Note que 

em (1) a manifestação do médium se difere de seu estado 
de vigília porque, como médium, ele pode ter acesso a sua 
memória inconsciente - muito mais rica - trazendo, inclusive, 
o conhecimento de outras vidas. Em (2) conseguimos escla-
recimento para uma quantidade grande de fenômenos, a 
telepatia sendo o mais banal deles. Por (3) complementa-
mos nossa visão do mundo e explicamos o porque do 
médium comunicar uma quantidade enorme de informações 
que sabemos ele não possuiria por si só absolutamente . 
Incluímos, desta forma, também os que já se foram, mas 
que não foram destruídos. Diante disso, qual explicação 
parece mais bem fundamentada? É por isso que Kardec se 
pergunta, qual delas abarca a maioria dos fatos existentes? 
".  

Me disse também um católico:  

"No Brasil, Monteiro Lobato prometera fazer largo uso da 
mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier - 
mas a fim de evitar mistificações - recesso das mortificações 
impostas a outros escritores nossos pela mediunidade na-
cional, deixou com Godofredo Rangel - diretor de dois jor-
nais cariocas - senhas por que se daria a conhecer, caso 
baixasse.  

Monteiro Lobato morreu em São Paulo, em 1948. Chico 
Xavier, que não adivinhou nem a existência da "senha", logo 
imitou o estilo. E os espíritas ficaram convencidos, como 
ficaram convencidos de que os melhores escritores brasilei-
ros continuam suas obras pela psicografia do médium minei-
ro. Só que com Godofredo Rangel, logo o desmentiu: falta-
vam as senhas.  

Dona Ruth Fontoura - do Laboratório Fontoura - tem e mo-
strou ao nosso diretor Pe. Oscar Quevedo - outra senha 
deixada por Monteiro Lobato em envelope fechado e des-
conhecida por todos. Quando após as imitações de Chico 
Xavier, foi aberto o envelope, nada da senha. A imitação de 
estilo de Monteiro Lobato é habilidade e mérito - não peque-
no - de Chico Xavier, nada tendo a ver com a comunicação 
espírita do autor de "O Sítio do Pica-Pau Amarelo".  

O mesmo há que dizer, portanto por analogia, a respeito dos 
outros autores de língua portuguesa que Chico Xavier leu e 
imita..."  

Me disse o escritor espírita Carlos Imbassahy, em e-mail:  

"Monteiro Lobato - ele se manifestou por um médium (Ma-
chado) de Belo Horizonte que assinava com os mesmos 
traços desse autor. Até aí, porém, nada demais. De fato, as 
mensagens podiam ser consideradas duvidosas, com ou 
sem senha.  

Não sei de nenhuma dessas mensagens através do Chico.  

Essa turma gosta de misturar as estações para confundir.  

Esse Quevedo é um picareta de marca: inventa explicações 
mirabolantes sem nenhum respaldo científico e os fanáticos 
aceitam sem raciocinar."  

O boletim do GEAE n. 314 também trata desse assunto:  

 "5. Monteiro Lobato teria deixado uma senha para ser re-
conhecido quando psicografasse por Chico Xavier, mas 
essa senha não veio, e Chico teria deixado de psicografar 
Monteiro Lobato logo após."  

 Essa afirmação de que "Monteiro Lobato teria deixado uma 
senha para ser reconhecido quando psicografasse por Chico 
Xavier", parece-se muito com uma  estória da "carochinha".  

Mesmo admitindo que não seja um boato e que M. Lobato, 
de fato, tenha dito isso, não se pode ingenuamente pensar 
que o fato de ele não ter dado uma comunicação seja "pro-
va" da incomunicabilidade dos Espíritos.  
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Aceitando a proposição seriamente, nós sabemos dos in-
umeráveis impecilhos que se colocam à comunicação dos 
Espíritos, ao problema da escolha dos médiuns e a mu-
dança de ponto de vista que o Espírito sofre com a morte do 
corpo. E se Lobato tivesse se envergonhado "postmortem" 
de seu plano, que se tornou ridículo diante da exuberância 
da prova de sua existência no mundo dos Espíritos?"  

 Henrique Rodrigues, na revista Visão Espírita:  

"Há muitos anos, um médium de Belo Horizonte, já desen-
carnado, de grande potencialidade mediúnica, através de 
mensagens recebidas por ele e endossadas por confrades 
(aí está o perigo), assegurava ter sido o nosso Codificador 
Allan Kardec.  

 Recebeu, inclusive, mensagens de Fenáreta, a mãe de 
Sócrates. O vernáculo e o teor das mensagens eram fabulo-
sos.  

 Endeusado por confrades, que viram nele um rival para 
Chico Xavier, buscou rápida projeção e começou a receber 
mensagens de Monteiro Lobato.  

Acontece que Lobato tinha aqui, em Minas, um amigo que 
sobreviveu ao desencarne do valoroso vulto de nossa 
História. 

Chamava-se ele Rangel, que, publicamente, contestou a 
autenticidade do autor das mensagens. E se fez um desafio, 
a ser atendido num auditório público, com a presença da 
imprensa mineira.  

E o nosso médium aceitou o desafio! Começava ali sua 
derrocada.  

No dia aprazado, o recinto cheio, o espírito Lobato não in-
corporou.  

Invigilância do médium.  

E qual era a "senha" de uma combinação que Rangel dizia 
ter com Lobato, quando ainda conviviam aqui?  

Lobato teria que dizer:  

- "Qual era o dia em que ele, Rangel, desencarnaria". Como 
se isso fosse possível ao nosso estimado Lobato desencar-
nado."  

 

 Uma grande BESTEIRA dita pelo Quevedo, foi comentada 
por Carlos Imbassahy em um e-mail:  

 "Num dos programas mais discutidos e “badalados” da TV 
paulista, por vezes, líder de audiência no horário, o apresen-
tador Ratinho trouxe  o Padre Quevedo, como parapsicólo-
go, profundo conhecedor dos  fenômenos paranormais, para 
esclarecer a seus telespectadores um  fenômeno estranho 
que vem ocorrendo com uma sensitiva.  

 A vítima, no caso, apresenta uma série repetitiva de apare-
cimentos  de agulhas que surgem do interior de seu corpo, 
sem qualquer  justificativa biológica satisfatória.  

 A senhora foi anteriormente filmada e mostrada no progra-
ma, com a  promessa de que iria ser apresentada ao vivo, 
com as explicações de  um erudito parapsicólogo a respeito 
do fenômeno. Quando eu soube  disso, sendo minha área 
de estudos e pesquisas, claro, tive a  curiosidade de sintoni-
zar o aludido programa para saber que  explicações e que 
mais esclarecimentos seriam dados para justificar  tal 
fenômeno, sem dúvida, um dos mais complicados e, apesar 
de  raro, já observado em diversas outras pessoas.  

 De fato, no dia marcado, às tantas, o apresentador mais 
discutido  do momento chamou as respectivas pessoas para 
exibir o quadro.  

 Ali, ao vivo, especialistas, técnicos ou pessoas acostuma-
das ao  fato, com uma pinça, fizeram aflorar a ponta de uma 
agulha de aço,  dessas, comuns em costura, e a puxaram 
como se a estivessem tirando  de um saco de farinha. Sem 
sangue e sem outras características de  ferimento, senão a 
marca deixada pela aludida agulhada.  

 Maior agulhada, entretanto, foi a explicação que o parap-
sicólogo  convidado - que ninguém mais era senão o Padre 
Quevedo em pessoa -  deu para o fenômeno, com a maior 
desfaçatez, como se estivesse  perpetrando a mais perfeita 
e esclarecedora das afirmativas  científicas do mundo.  

Para o erudito sábio no assunto, o que faz com que o corpo 
da  sensitiva se encha de agulhas é um distúrbio psíquico 
emocional  que, ao atuar sobre o corpo metálico, desintegra-
o, transformando-o  em energia, e o assimila em seu orga-
nismo. E todo mundo aceitou a  explicação.  

Não é possível conviver com tanto desconhecimento científi-
co!  

E a impunidade com que um homem público diz uma bata-
tada desse  jaez!  

Ora, pois, onde a mente da pessoa iria arranjar tanta capa-
cidade para conseguir transformar uma agulha de aço em 
energia pura? E  pior: assimilável pelo organismo?  

Pois, se imaginarmos que um reator atômico, para fazer o 
mesmo com  um simples átomo de plutônio, precisa da 
energia elétrica  suficiente para iluminar um quarteirão intei-
ro, o que não seria  necessário para fazer o mesmo na agul-
ha? Daria para iluminar uma  cidade toda.  

E leve-se em conta que o plutônio, por ser um elemento 
radiativo puro de alta transitoriedade, com um simples piscar 
de comando, se  transforma em energia; já o aço da agulha, 
além de ser uma liga  metálica carbônica, geralmente pos-
suindo cromo, jamais se  desintegraria e se transformaria 
em energia com essa facilidade que  quer o quevediano 
explicador garantir aos incréus. E dizer-se que  os pulsos 
cerebrais têm apenas -9,8mV (nove milivolts e oito  décimos 
negativos). Tenho a certeza de que o ilustre argumentista  
ignora tal fato.  

A Física, para esse explicador, é uma brincadeira!  

Ele, como antigo prestidigitador, continua praticando, desta 
feita, os malabarismos mentais para divertir seu público com 
falsas  ilusões à realidade, tal como devia fazer com seus 
truques.  

Só que ciência tem uma verdade que o reverendo sacerdote 
católico não respeita, principalmente se em causa própria, 
com o fito de se exibir perante sua platéia, num espetáculo, 
como sempre o faz, para impressionar os que ali estejam.  

Essa questão da agulha pode ter uma série de outras expli-
cações,  menos a dada pelo ilusionista ora transformado em 
parapsicólogo.  

Primeiramente, a agulha deve ser transportada para o inte-
rior do  corpo somático do sensitivo por processos parafísi-
cos de aporte; o  mesmo que ocorre com objetos em 
sessões ditas de materialização,  onde objetos estranhos ao 
ambiente são levados para o interior não  só de caixas la-
cradas e recipientes herméticos, como jogados entre  os 
presentes.  

Esses objetos atravessam paredes, rompem muros, enfim, 
penetram no  impenetrável e até hoje ninguém soube escla-
recer como isso  acontece. Há várias hipóteses, até a supo-
sição de que eles sejam  transportados por uma quarta 
dimensão energética. A mais aceitável  é a da aceleração do 
tempo, isto é, o objeto seja colocado,  evidentemente, por 
que mo possa fazer, num ponto, antes do tempo aí  chegar e 
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que corresponda ao interior do recipiente em que deva ser  
posto.  

Esse “quem o possa fazer” será, forçosamente, uma Enti-
dade  desencarnada, que tenha o comando no domínio dos 
agentes que atuam  no mundo material.  

Mas, para o Padre admitir que exista o mundo espiritual 
atuante em  nosso orbe encarnatório vivencial, seria preciso, 
inicialmente que  ele negasse seus princípios religiosos. 
Depois, teria que se  desmentir de tudo o que até o presente 
momento fez, porque sua  apresentação visa sempre a 
mostrar que não existe o fenômeno  espirítico ou mediúnico.  

E, aí, diz a maior besteira científica que jamais comprovaria.  

E fica por isso mesmo. Viva a falta de cultura!"   

Cientistas americanos ligados a NASA, em 1978, estiveram 
em Uberaba realizando pesquisas com Chico. Mediram a 
projeção da "aura" de Chico, detectada num raio de 10 me-
tros. Com outros sofisticados equipamentos o cientista Paul 
Hid captou, ao lado de Chico Xavier, sons emitidos por enti-
dades espirituais. Um dos equipamentos parou de funcionar 
sob a força do olhar do médium. Há estudos sobre as men-
sagens, desde a identificação do Espírito comunicante pelos 
fatos relatados, até estudos grafológicos das assinaturas.  

Mas enquanto isso, o Padre Quevedo insiste nos seus 
achismos, como o de que tudo vem do inconsciente do 
médium, e isso sem nenhuma pesquisa, sem sequer ter 
visitado Chico Xavier, sem sequer ter ido a um centro espíri-
ta, sem sequer ter assistido a uma sessão de materiali-
zação, sem NADA além dos interesses "religiosos".  

E tanto não pesquisa, que basta vermos o caso abaixo, 
também citado por Henrique Rodrigues na Visão Espírita:  

"Uma criatura que devemos louvar é, sem dúvida, o padre 
Oscar Gonzalez Quevedo S.J. A ele eu devo certa projeção. 
Agredia o Espiritismo de todas as formas, em conferências 
pelo rádio e televisão. Salutar, a reação dos agredidos. 
Carlos Imbassahy, Herculano Pires, Hernani Guimarães 
Andrade, Dr. Lira e eu partimos para o contra-ataque. Eram 
ferozes seus anátemas contra a mediunidade e a reencar-
nação. Então, o nosso querido Chico era chamado de um 
mundo de adjetivos qualificativos, que descambavam para 
os desqualificativos. Foi chamado de tudo. Só que Chico 
cresceu, e Quevedo resvalou para o anedotário e desqualifi-
cação. Ele usava a parapsicologia para agredir, quando, na 
realidade, essa ciência é neutra e suas constatações, muito 
pelo contrário, abonam os postulados espíritas. Quevedo 
sumiu porque jamais se prendeu a ciência. Há um caso 
pitoresco que relatamos a seguir.  

Conforme fotos comprovantes que tiramos no local, numa 
casa construída em terreno de antigo cemitério de igreja, de 
propriedade de Dona Maria, na saleta de solo cimentado 
começaram a aparecer caras, rostos humanos. Isso princi-
piou a suceder no pequeno povoado de Belmez de la Mora-
leda, na província Jaén, sul da Espanha. Padre Quevedo, 
dizendo ter estado lá, denunciou, na imprensa espanhola, o 
fenômeno como embuste, truques a fim de atrair curiosos ou 
adeptos do Espiritismo. Sabedor disso, quando estava 
também em Madrid, fui com o professor Dom Germán de 
Argumosa a esse povoado.  

Ali estava eu, na porta da casa de D. Maria, tirando fotos no 
solo onde indiscutivelmente as caras aparecem. Lá esteve 
também o professor Hans Bender, do Institut fur der Psycho-
logie und Psychohygiene, da universidade de Friburgo (Ale-
manha). Este cientista respeitável constatou a autenticidade 
não só das imagens, de suas formações e de várias identifi-
cações de "defuntos do antigo cemitério". Em longa decla-
ração que fez na Rádio de Madrid, em 3 de fevereiro de 

1975, por carta lida por ele e da qual tenho uma cópia, den-
tre outras coisas dizia (faço a tradução):  

"Nunca o encontrei, em nenhum congresso de parapsicolo-
gia, nem na Europa nem nos EE.UU. Não compreendo co-
mo o padre Oscar Gonzales Quevedo pode permitir-se um 
julgamento (juízo) porque jamais esteve em Belmez. As 
caras de Belmez (teleplastias) são o que se chama um 
fenômeno espontâneo". A carta é longa, mas fica à dispo-
sição de quem a queira.  

Como espírita, tive que partir para aquilo que em Juízo se 
diz "o agravo". Tirei a foto que consta desta reportagem, 
com D. Manuel Rodrigues Rivas, alcaide-presidente do 
Ayuntamiento de Belmez. E mais: a declaração, em papel 
timbrado, da qual não faço tradução, em que a autoridade 
local diz, entre outras coisas, que "o padre Oscar Quevedo 
S.I não esteve nesta cidade, em nenhum tempo, nem sequer 
de passagem" (no texto ni tan siquiera de paso).  

Que saudades tenho do Quevedo, dos tempos que ele ia 
malhar Chico, espíritas e o Espiritismo. Volte, padre Queve-
do, agrida, porque na defesa vamos ficar mais fortes. Bons 
tempos aqueles. Num vídeo que o Hernani tem, ele, eu e o 
Dr. Lira, fizemos o Quevedo passar maus momentos. Tem-
pos em que meu amigo Hernani me municiava, e eu partia 
para aqui e para além, com a munição 'made em H.G.A'".  

Pois é: este é o Sr. Quevedo!  

 

Leia texto do Jornal Mundo Espírita: "Cientistas à Pro-
cura do Espírito".  

Pois é! Aquilo que outrora se dizia ser obra do diabo, falar 
com os mortos, hoje é cada vez mais uma evidência, que 
nos mostra a imortalidade da alma. De realçar apenas o 
interesse cada vez maior por parte de investigadores e cien-
tistas, em busca da prova final da existência do Espírito. Ora 
veja!  

Encontramos excelente dossiê intitulado «Viagem ao Mundo 
dos Espíritos», na revista Notícias Magazine (do Diário de 
Notícias e Jornal de Notícias), de 8 de Março passado, dos-
siê este da autoria do jornalista Eugênio Pinto. Com lingua-
gem clara, concisa e precisa, denotando um espírito crítico e 
postura séria perante assuntos desconhecidos, esse tema 
foi muito bem escalpelizado pela Notícias Magazine. O jor-
nalista relata uma reunião espírita, num centro espírita do 
Norte, cujo objetivo seria auxiliar pessoas falecidas que 
ainda andem em sofrimento. Conta os diálogos encontrados, 
as sensações fruídas pelos médiuns em causa, relata casos 
vividos pelos intervenientes, deixando-nos um panorama 
muito bem descrito, que, quer parecer-nos, visa informar e 
questionar tudo aquilo em que ainda não pensamos muito 
bem – a continuidade da vida após a vida no corpo físico.  

Assunto tabu para muitos e inclusive perseguido pelo pre-
conceito, a comunicabilidade dos Espíritos aparece cada vez 
mais como uma evidência que vai tendo as atenções do 
mundo científico.  

«Não considero a mediunidade como doença. Posso enca-
rar o fenômeno mediúnico, de um ponto de vista científico, 
como um estado modificado de consciência. Mais nada.»  

Allan Kardec, sábio, investigador de uma cultura acima da 
média, em meados do século XIX, em França, investigou 
minuciosamente e codificou o Espiritismo, ou doutrina espíri-
ta, realçando o seu caracter eminentemente racional, refe-
rindo a propósito, que o Espiritismo marcha ao lado da 
Ciência, mas não se detém onde esta pára, vai mais além, 
referindo igualmente que no dia em que a ciência oficial 
provar que um único postulado do Espiritismo está errado, 
então os espíritas abandonarão esse postulado e seguirão a 
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ciência oficial. Allan Kardec descobriu assim as leis que 
regem o mundo espiritual, bem como o inter-relacionamento 
entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Com a expli-
cação dessa leis (leia-se «O Livro dos Médiuns»), o maravil-
hoso, o sobrenatural, veio dar lugar, irremediavelmente, ao 
natural, a fatos comuns e explicados, à luz do Espiritismo.  

Ainda nesse dossiê, na Notícias Magazine, encontramos a 
peça «À Luz da Ciência» onde o jornalista analisa o transe 
mediúnico (comunicação com os Espíritos), dentro da pers-
pectiva de cientistas e investigadores, que em Portugal 
viram os seus créditos validados pela atribuição de uma 
bolsa de estudos pela prestigiada Fundação Bial.  

José Correia, psicólogo, faz parte de um grupo de trabalho 
que está a investigar «Aspectos psicofisiológicos do transe 
mediúnico», sendo bolseiro da Bial. O Professor Doutor 
Mário Simões, psiquiatra e antropólogo, professor univer-
sitário e investigador, é um dos cientistas que mais se tem 
dedicado ao estudo dos estados modificados de con-
sciência, referindo: «Não considero a mediunidade como 
doença. Posso encarar o fenômeno mediúnico, de um ponto 
de vista científico, como um estado modificado de con-
sciência. Mais nada.» - referindo igualmente que existem 
evidências científicas da existência do Espírito. Para Mário 
Simões, as associações espíritas «desempenham o seu 
papel, não só do ponto de vista psicoterapêutico imediato, 
mas também porque compreendem e integram o fenômeno, 
não ostracizam, não põem de lado, são capazes de apoiar 
as pessoas. Fora do contexto onde esse tipo de fenômeno 
ocorre são pessoas sem patologia.»  

Vítor Rodrigues, psicólogo, está envolvido num projeto de 
investigação em torno de «As Vozes do Médium», procuran-
do relacionar os espectros de voz dos falecidos e investigá-
los.  

O Espiritismo explica-nos, desde há 140 anos, com funda-
mento científico, a imortalidade da alma, a comunicabilidade 
dos espíritos, realçando também a lei de causa e efeito, a 
pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das ex-
istências (reencarnação).  

Cabe agora á ciência oficial confirmar ou não as assertivas 
espíritas. Aí estão os cientistas à procura do Espírito, ao fim 
e ao cabo uma inevitabilidade!  

Bibliografia: «Notícias Magazine» (revista dos jornais Diário 
de Notícias e Jornal de Notícias), n.º 302, 8 Março 1998, 
Portugal  

 

 

14 | GÊNIOS, DEJA-VU, ETC. 

Capítulo V do livro Porque Sou Espírita, de Américo Domin-
gos, com refutações as acusações do padre  Estevão Bit-
tencourt ao Espiritismo no livro "Por que não sou espírita?":  

'No item terceiro, o reverendo mais uma vez se apresenta 
infeliz, dizendo:  '...3) Os demais fenômenos tidos como 
provas da reencarnação (o 'já visto', os gênios, a memória 
extraordinária...) são facilmente explicados pela Parapsico-
logia como expressões do psiquismo humano...'  

É claro que algumas reminiscências ou recordações podem 
ser definidas como habituais, surgindo à tona da con-
sciência, em um momento favorável. O reconhecimento de 
fatos e lugares, ou seja, a sensação de já ter ocorrido de-
terminada circunstância em que se está ainda vivenciando 
ou de se recordar de um local em que se está visitando pela 
primeira vez é conhecido em francês como 'deja-vu', em 
português: 'já visto'. Essas lembranças são transcendentais 

quando não trazem concordância com alguma rememoração 
havida em tempo de criança ou em qualquer fase da atual 
existência. Os casos autênticos de 'já visto'  não são, como 
diz o padre, 'facilmente explicados pela parapsicologia como 
expressões do psiquísmo humano'. Pelo contrário, reforçam 
a tese reencarnacionista, desde que não há uma simples 
lembrança, ocorre também sensação de angústia ou de 
alegria, de acordo com a vivência, ruim ou boa, acontecida 
em vida pretérita.  

Quanto aos gênios, englobando também o aspecto da cha-
mada criança-prodígio, também não são facilmente explica-
dos pela  Parapsicologia materialista, onde se encontram, 
falsamente outorgados, alguns pseudomestres de batinas.  

Será com facilidade entendido, o fato de Mozart tocar qual-
quer música aos quatro anos de idade e compor com ape-
nas oito?  

É bem claro, Rembrant desenhar com maestria antes de 
aprender a ler?  

Torna-se naturalmente compreendido, Henecke saber com 
profundidade três idiomas aos doze anos de idade? E Hamil-
ton conhecer o hebraico e mais onze línguas aos treze 
anos?  

Sem esforço, entender Ericson, com doze anos, sendo res-
ponsável por seiscentos homens, como inspetor do canal de 
Suez?  

E Jaques Chrichton? Compreende-se, sem custo, discutir 
em latim, grego, hebraico ou árabe, aos quinze anos de 
vida?  

Michelangelo, com 8 anos de idade, já era considerado 
completo na arte de pintura. Para a parapsicologia é simples 
a explicação do fato?  

Pascal aos 13 anos de vida dominava inteiramente a ma-
temática e a geometria. Também com 13 anos de idade, 
Victor Hugo já literato, Listz, aos 14 anos havia composto 
uma ópera e desde muito pequeno era considerado grande 
intérprete musical.  

Com 10 anos Beethoven já era conhecido como um gênio. 
Pepito de Ariola tocava árias como um mestre, tendo apenas 
4 anos de idade. Marco Aurélio recebia aulas de retórica de 
Hermógenes, que tinha, na época, 15 anos de idade. Leib-
nitz era mestre, aos 8 anos, de latim e com 12 anos, de 
grego. Trombetti em adulto, falava 300 línguas. Aos 12 anos, 
conhecia com facilidade alemão, francês, hebraico, grego e 
latim. Van de Kefkhore, quando desencarnou precocemente 
aos 11 anos de vida, já tinha produzido à sociedade cerca 
de 350 quadros.  

Sem a possibilidade de um conhecimento e adestramento 
anterior, em pretérita existência física ou no plano extrafísi-
co, como entender os enigmáticos gênios?  

O célebre Leonardo da Vinci, sábio italiano, nascido em 
1452 e falecido em 1519, foi, além de emérito pintor, escritor 
de grande valor literário e científico. Em Milão, trabalhou 
como engenheiro militar e arquiteto. Ao mesmo tempo que 
elaborava quadros belíssimos, redigia notas, ilustradas com 
desenhos para tratados de matemática, anatomia, óptica, 
perspectiva, mecânica, balística e hidráulica.  

Desencarnou aos 67 anos de idade, tempo muito pequeno e 
limitado para proporcionar a um ser humano a honra de ser 
conhecido pela humanidade como um dos seus grandes 
representantes. Um sábio entre os outros sábios.  

Certamente, os que dizem ser o gênio perfeitamente ilumi-
nado pela ótica da hereditariedade, tentando uma possível 
explicação materialista, talvez desconheçam que Leonardo 
da Vinci, Benjamim Franklin, Champolliom, Schliemman, 
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Spinoza, Beethoven, Berzelius, Kant, Galileu, Copérnico, 
Descartes, Kepler, Galvani, Bacon, Berkeley, Claude Ber-
nard e muitos outros sábios, vieram de uma família sem 
expressão e os descendentes, sem a inteligência dos pais, 
contrariam o famoso ditado popular: 'Filho de peixe, peixinho 
é'.  

É lógico que os gênios se apresentam ricos de aptidões 
espontâneas, não justificadas pelas vivências de uma só 
vida. 

Alguns já, em tenra idade, se revelam como sábios. O fator 
hereditário torna-se frágil argumento, diante dos exemplos 
enumeráveis, ao longo da história, de homens geniais ge-
rando filhos não inteligentes e de seres embrutecidos dando 
vida a gênios.  

 Benjamim Franklin, físico, filósofo, inventor, político norte-
americano, foi filho de um modesto fabricante de velas. 
Tornou-se um dos grandes personagens da história ameri-
cana: gigante na tarefa da declaração da independência dos 
Estados Unidos, autor de pesquisas de eletrostática e cria-
dor do pára-raios. Foi ardoroso adepto da doutrina reencar-
nacionista, deixando em seu túmulo, o seguinte epitáfio: 
'Aqui jaz, como a lombada lavrada da capa de um livro, o 
corpo de Benjamim Franklin, livreiro, que há de voltar em 
edição nova e renovada'.  

Jean François Champolliom constituiu-se em um dos 
grandes sábios enigmáticos da História. Seu nascimento foi 
entremeado de dois estranhos acontecimentos:  

1) A genitora, desenganada pelos médicos, foi curada por 
um feiticeiro que vaticinou a encarnação de uma criança 
que, no futuro, se tornaria famosa;  

2) A observação da pele escura do menino, com o aspecto 
oriental da face e as córneas de cor amarela, marcante nas 
pessoas do Oriente. É necessário frisar o incomum aconte-
cimento, desde que a família Champolliom habitava uma 
região notadamente ariana (cidade de Figeac, sudoeste da 
França).  

Aos onze anos de idade, já se revelava um gênio, travando 
um debate, na escola, com o famoso físico e matemático 
Fourier. Convidado pelo professor, foi à sua casa, onde teve 
acesso a um importante material, contendo fragmentos de 
papiros e pedras com inscrições hieroglíficas. Emocionada, 
a criança perguntou ao sábio francês: - 'Pode-se ler isso?' 
Mediante a negativa do cientista, o garoto afirmou: '- Eu os 
lerei! Dentro de alguns anos os lerei! Quando for grande!'  

'Aos dezessete anos de idade, já conhecendo línguas remo-
tas ligadas ao Egito Antigo, como o copta, faz o primeiro 
mapa histórico do Egito e esboça um livro a respeito dos 
antigos egípcios. Convidado a expor suas audaciosas teses 
na Academia de Grenoble, o efeito é imediato:  

Champollion entra como estudante e sai como acadêmico, 
aclamado por unanimidade membro da Academia.   

'Voltando a Paris, junto com seu irmão na carruagem, ex-
clama: - Eu decifrarei os hieróglifos, eu sei!'  

'Certamente, essa afirmação provinha da sua intimidade 
espiritual (Eu Superior), sua individualidade manifestava-se 
através da personagem física. Ele sabia, interiormente, que 
tinha domínio sobre a escrita hieroglífica e o Espiritismo 
ensina-nos que todas as nossas aquisições, conquistadas 
em vidas pretéritas, são gravadas no inconsciente. Portanto, 
naquele momento, patenteava-se integralmente a faculdade 
intuitiva de Champollion.' (Retirado do capítulo 'A Reencar-
nação Decifrando Champollion', do livro 'A Queda dos Véus', 
Editora do Centro Espírita Léon Denis, do mesmo autor, 
Américo Domingos Nunes Filho).  

Trago mais insofismáveis provas da existência da reencar-
nação. Sem a doutrina palingenética, torna-se muito difícil a 
interpretação dos fatos enigmáticos ocorridos com o gênio 
Champollion. Já desde o nascimento, o decifrador da escrita 
hieroglífica revelava-se 'ter sido, em vida pretérita, alguém 
que tenha vivido nas terras áridas e misteriosas dos antigos 
faraós e reencarnou com a sublime e árdua missão de res-
suscitar o pensamento da estranha e mística civilização 
egípcia, permitindo-nos ouvir, no presente, o eco das vozes 
dos antigos habitantes do Nilo gravadas nos hieróglifos. 
(Outro trecho da mesma obra citada acima).  

Outro gênio, dificilmente avaliado sem a luz reencarnacionis-
ta, é Heinrich Schliemann. Reencarnou em 1822 em Mack-
lemburgo, na Alemanha, em um lar muito pobre e humilde.  

'... Aos sete anos de idade, vendo uma gravura, represen-
tando o ataque grego aos muros fortificados de Tróia, Schi-
liemann ouviu de seu pai que ninguém sabia da veracidade 
do fato. Circunspecto, afirmou que, quando crescesse, des-
cobriria Tróia. O pai sorria.   

'Com dez anos de idade, mostrou ao seu genitor uma re-
dação sobre os principais fatos relacionados à guerra de 
Tróia, descrevendo as aventuras de Ulisses e Agamenon.  

'Aos quatorze anos de idade foi trabalhar no comércio, em 
uma loja de secos e molhados. Lá, certo dia, deparou-se 
com um homem embriagado que, muito entusiasmado, 
recitava versos, deixando Schliemann extasiado, embora 
nada compreendesse então. Quando foi informado que se 
tratava de versos da Ilíada de Homero, pagou ao ébrio para 
que os repetisse. 'Por que tanta atração em relação a Home-
ro e seus poemas? Por que Schliemann dispensava taman-
ho interesse em tudo que se relacionava com os tempos 
homéricos? Por que tanta determinação em conhecer tudo 
que se relacionava com a Grécia Antiga?  

'Somente a doutrina da Reencarnação poderia iluminar 
todos os caminhos sombrios da dúvida e da incerteza, tra-
zendo o esclarecimento necessário de que Schiliemann veio 
ao mundo com a sublime e importante missão de comprovar 
que as cidades homéricas não eram criações da fantasia e 
fazer de Homero um personagem verdadeiramente históri-
co.' (Retirado do Capítulo: 'Luz da Reencarnação sobre a 
Arqueologia' do livro 'A Queda dos Véus', publicado pela 
Editora do Centro Espírita Léon Denis, do mesmo autor, 
Américo D. Nunes Filho)  

Já adulto, Schliemman embarca para a Grécia. Logo, de 
imediato, em Ítaca, conhece um ferrador de cavalos que lhe 
apresenta sua mulher, Penélope, e os filhos Odisseu e 
Telêmaco.  

'... Mais tarde, Schliemman, emocionado, declama para os 
descendentes daquele povo de antanho, na própria língua 
grega, o canto XXIII da Odisséia. Aquele estrangeiro lia com 
lágrimas nos olhos os poemas de Homero e com ele todos 
choravam!  

'Naquele momento nas profundezas de seu espírito imortal 
algo de espetacular acontecia. Schliemman certamente 
relembrava que, o que ali se passava, já tinha sido vivencia-
do por ele, em vida pretérita.  

'Seria a individualidade que deu vida ao personagem Home-
ro que retornava à vida física? Teria Homero nascido de 
novo, com o compromisso de atestar a veracidade de sua 
existência e impor ao que era imaginativo a realidade?' ('A 
Queda dos Véus')  

Em 1870 o incansável gênio alemão iniciou uma escavação 
na bela colina de Hissarlik, descobrindo nove cidades sub-
mersas, estando Tróia situada na sexta camada a contar de 
baixo.  
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'... O que se pensava ser ficção era realidade. Naquele mo-
mento, Homero se consagrava como um verdadeiro histo-
riador. A descoberta de Tróia provava ao mundo de que os 
acontecimentos relatados por Homero não eram especu-
lações imaginativas do autor. Schliemman, com seu idealis-
mo, arrancava das profundezas do solo a verdade a respeito 
do poeta grego.  

'... Com sua pá, impulsionada pela vontade férrea de provar 
algo que trazia nos refolhos mais íntimos do seu espírito, 

Schliemann permite legitimizar muitas das descrições de 
locais, casas e palácios, citados nos poemas homéricos.' ('A 
Queda dos Véus')  

Não há dúvida da presença reconfortante e amorosa da 
reencarnação explicando a problemática dos gênios e das 
crianças-prodígios, decifrando enigmas de difícil com-
preensão ou interpretação'  

 

 

15 | MILAGRES 

Kardec - "A Gênese, os Milagres e as Predições segun-
do o Espiritismo":  

Superioridade da natureza de Jesus  

1. - Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje 
considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à or-
dem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como 
causa primária as faculdades e os atributos da alma. Con-
frontando-os com os que ficaram descritos e explicados no 
capítulo precedente, reconhecer-se-á sem dificuldade que 
há entre eles identidade de causa e de efeito. A História 
registra outros análogos, em todos os tempos e no seio de 
todos os povos, pela razão de que, desde que há almas 
encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosa-
mente se produziram. Pode-se, é certo, contestar, no que 
concerne a este ponto, a veracidade da História; mas, hoje, 
eles se produzem às nossas vistas e, por assim dizer, à 
vontade e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O 
só fato da reprodução de um fenômeno, em condições 
idênticas,  basta para provar que ele é possível e se acha 
submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. O 
princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, 
nas propriedades do fluido perispiritual, que constituí o 
agente magnético; nas manifestações da vida espiritual 
durante a vida corpórea e depois da morte; e, finalmente, no 
estado constitutivo dos Espíritos e no papel que eles de-
sempenham como força ativa da Natureza. Conhecidos 
estes elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se, 
como conseqüência, de admitir a possibilidade de certos 
fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma 
origem sobrenatural.   

2. - Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, nature-
za cujo exame não entra no quadro desta obra, consideran-
do-o apenas um Espírito superior, não podemos deixar de 
reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, 
por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terre-
stre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encar-
nação neste mundo forçosamente há de ter sido uma des-
sas missões que a Divindade somente a seus mensageiros 
diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo 
sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente 
um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos ho-
mens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um 
Messias divino. Como homem, tinha a organização dos 
seres carnais; porém, como Espírito puro, desprendido da 
matéria, havia de viver mais da vida espiritual, do que da 
vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua 

superioridade com relação aos homens não derivava das 
qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu 
Espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e da do 
seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos 
fluidos terrestres (cap. XIV, n&ordm; 9). Sua alma, prova-
velmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços 
estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, 
ela decerto lhe dava dupla vista, não só permanente, como 
de excepcional penetração e superior de muito à que de 
ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de 
dar-se, nele, com relação a todos os fenômenos que depen-
dem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade 
desses fluidos lhe conferia imensa forca magnética, secun-
dada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como 
médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo 
poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um 
intermediário, um instrumento de que se servem os Espíritos 
desencarnados e o Cristo não precisava de assistência, pois 
que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em 
virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em 
certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. 
Que Espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios 
pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum 
influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. 
Segundo definição dada por um Espírito, ele era médium de 
Deus.  

 

 Sonhos 

3. - José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo, que lhe 
apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o 
Egito com o Menino. (S. Mateus, cap. II, vv. 19 -23.) Os 
avisos por meio de sonhos desempenham grande papel nos 
livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a ex-
atidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o 
fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se, 
como se sabe, que, durante o sono, é quando o Espírito, 
desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente 
na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são 
conhecidos. É com freqüência essa a ocasião que os Espíri-
tos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegi-
dos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os 
casos de avisos em sonho, porém, não se deve inferir daí 
que todos os sonhos são avisos, nem, ainda menos, que 
tem uma significação tudo o que se vê em sonho. Cumpre 
se inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte 
de interpretar os sonhos. (Cap. XIV, nos 27 e 28.)  

 

Estrela dos magos 

4. - Diz-se que uma estrela apareceu aos magos que foram 
adorar a Jesus; que ela lhes ia à frente indicando-lhes o 
caminho e que se deteve quando eles chegaram. (S. Ma-
teus, cap. II, vv. 1-12.) Não se trata de saber se o fato que S. 
Mateus narra é real, ou se não passa de uma figura indicati-
va de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao 
lugar onde estava o Menino, dado que não há meio algum 
de verificação; trata-se de saber se é possível um fato de tal 
natureza. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz 
não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, 
era possível acreditassem que fosse, porquanto então se 
cria serem as estrelas pontos luminosos pregados no firma-
mento e suscetíveis de cair sobre a Terra; não hoje, quando 
se conhece a natureza das estrelas. Entretanto, por não ter 
como causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível 
o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estre-
la. Um Espírito pode aparecer sob forma luminosa, ou trans-
formar uma parte do seu fluido perispirítico em foco lumino-
so. Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente 
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autênticos, não procedem de outra causa, que nada apre-
senta de sobrenatural. (Cap. XIV, nos 13 e seguintes.)  

  

 Dupla vista - Entrada de Jesus em Jerusalém 

5. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a 
Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de 
seus discípulos, dizendo-lhes: - Ide a essa aldeia que está à 
vossa frente e, lá chegando, encontrareis amarrada uma 
jumenta e junto dela o seu jumentinho; desamarrai-a e tra-
zei-mos. - Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei 
que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. 
- Ora, tudo isso se deu, a fim de que se cumprisse esta 
palavra do profeta: -Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei, que 
vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o 
jumentinho da que esta sob o jugo. (Zacarias, cap. IX, vv. 9 
e 10.) Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes 
ordenara. - E, tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a 
cobriram com suas vestes e o fizeram montar. (S. Mateus, 
cap. XXI, vv. 1 a 7.)  

  

Beijo de Judas 

6. - Levantai-vos, vamos, que já esta perto daqui aquele que 
me há de trair. -Ainda não acabara de dizer essas palavras e 
eis que Judas, um dos doze, chegou e com ele uma tropa de 
gente armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes 
dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. - Ora, o que o traía 
lhes havia dado um sinal para o reconhecerem, dizendo-
lhes: Aquele a quem eu beijar é esse mesmo o que procu-
rais; apoderai-vos dele. - Logo, pois, se aproximou de Jesus 
e lhe disse: Mestre, eu te saúdo; e o beijou. - Jesus lhe 
respondeu: Meu amigo, que vieste fazer aqui? Ao mesmo 
tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se 
apoderaram. (S. Mateus, cap. XXVI, vv. 46 a 50.)  

  

 Pesca milagrosa 

7. - Um dia, estando Jesus a margem do lago de Genesaré, 
como a multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra 
de Deus, - viu ele duas barcas atracadas à borda do lago e 
das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam 
suas redes. - Entrou numa dessas barcas, que era de 
Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem; e, 
tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. 
Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para o mar 
e lança as tuas redes de pescar. - Respondeu-lhe Simão: 
Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos; contu-
do, pois que mandas, lançarei a rede. - Tendo-a lançado, 
apanharam tão grande quantidade de peixes, que a rede se 
rompeu. - Acenaram para os companheiros que estavam na 
outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e 
encheram de tal modo as barcas, que por pouco estas não 
se submergiram. (S. Lucas, cap. V, vv. 1 a 7.)  

  

Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus 

8. - Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu Jesus dois 
irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que 
lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores; - e 
lhes disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de ho-
mens. - Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, 
continuando, viu ele dois outros irmãos, Tiago, filho de Ze-
bedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com 
Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas 
redes, e os chamou. - Eles imediatamente deixaram as 
redes e o pai e o seguiram. (S. Mateus, cap. IV, vv. 18 a 22.) 
Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à 
banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Se-

gue-me; e o homem logo se levantou e o seguiu. (S. Mateus, 
cap. IV, v. 9.)  

9. - Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde 
que se conheça o poder da dupla vista e a causa, muito 
natural, dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado 
e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, 
conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os 
quais, hoje, têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o 
Espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente 
se explica pela dupla vista. Jesus não produziu esponta-
neamente peixes onde não os havia; ele viu, com a vista da 
alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vígil, o lugar onde 
se achavam os peixes e disse com segurança aos pesca-
dores que lançassem aí suas redes. A acuidade do pensa-
mento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da 
vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, 
Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições 
íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram ca-
pazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-
lhes. E mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da 
missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, aten-
derem ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, 
por ocasião da Ceia, ele anunciou que um dos doze o trairia 
e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato; 
e deu-se também, quando predisse que Pedro o negaria.  
Em muitos passos do Evangelho se lê: Mas Jesus, conhe-
cendo-lhes os pensamentos, lhes diz...  Ora, como poderia 
ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, 
senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao 
mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes 
no foro íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento 
se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não sus-
peita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pen-
samento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, 
impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo 
invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores 
do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corpo-
rais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das mar-
cas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atra-
vessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos 
diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. 
(Cap. XIV, nos 15, 22 e seguintes.)  

  

Curas  - Perda de sangue 

10. - Então, uma mulher, que havia doze anos sofria de uma 
hemorragia; - que sofrera muito nas mãos dos médicos e 
que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio 
conseguira, - como ouvisse falar de Jesus, veio com a mul-
tidão atras dele e lhe tocou as vestes, porquanto, dizia: Se 
eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. - 
No mesmo instante o fluxo sangüíneo lhe cessou e ela sen-
tiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. 
Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele 
saíra, se voltou no meio da multidão e disse: Quem me 
tocou as vestes? - Seus discípulos lhe disseram: Vês que a 
multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te 
tocou? - Ele olhava em torno de si à procura daquela que o 
tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada 
de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou 
toda a verdade. - Disse-lhe Jesus: Minha filha, tua fé te 
salvou; vai em paz e fica curada da tua enfermidade. (S. 
Marcos, cap. V, vv. 25 a 34.)  

11. - Estas palavras: conhecendo em si mesmo a virtude 
que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento 
fluídico que se operara de Jesus para a doente; ambos 
experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de 
notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da 
vontade de Jesus; não houve magnetização, nem imposição 
das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a 
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cura. Mas, por que essa irradiação se dirigiu para aquela 
mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não 
pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? É bem simples a 
razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem 
que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la; pode 
então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou 
atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra: 
pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primei-
ro age como uma bomba calcante e o segundo como uma 
bomba aspirante. Algumas vezes, é necessária a simulta-
neidade das duas ações; doutras, basta uma só. O segundo 
caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. 
Razão, pois, tinha Jesus para dizer: Tua fé te salvou. Com-
preende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude 
mística, qual a entendem, muitas pessoas, mas uma verda-
deira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui 
opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou, pelo me-
nos, uma força de inércia, que paralisa a ação. Assim sendo, 
também, se compreende que, apresentando-se ao curador 
dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado 
e outro não. É este um dos mais importantes princípios da 
mediunidade curadora e que explica certas anomalias apa-
rentes, apontando-lhes uma causa muito natural. (Cap. XlV, 
nos 31, 32 e 33.)  

 

Cego de Betsaida 

12. - Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e 
lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o 
levou para fora do burgo, passou-lhe saliva nos olhos e, 
havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma 
coisa. – O homem, olhando; disse: Vejo a andar homens 
que me parecem árvores. - Jesus lhe colocou de novo as 
mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, 
ficou tão perfeitamente curado, que via distintamente todas 
as coisas. - Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para 
tua casa; se entrares no burgo, a ninguém digas o que se 
deu contigo. (S. Marcos, cap. VIII, vv. 22 a 26.)  

13. - Aqui, é evidente o efeito magnético; a cura não foi 
instantânea, porém gradual e conseqüente a uma ação 
prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na 
magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem 
teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao reco-
brarem a vista. Por um efeito de óptica, os objetos lhes pa-
recem de tamanho exagerado.  

  

Paralítico 

14. - Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago 
e veio à sua cidade (Cafarnaum). - Como lhe apresentassem 
um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, 
disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança; perdoados te 
são os teus pecados. Logo alguns escribas disseram entre 
si: Este homem blasfema. - Jesus, tendo percebido o que 
eles pensavam, perguntou-lhes: Por que alimentais maus 
pensamentos em vossos corações? - Pois, que é mais fácil 
dizer: - Teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te 
e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na 
Terra o poder de remitir os pecados: Levanta-te, disse então 
ao paralítico, toma o teu leito e vai para tua casa. O paralíti-
co se levantou imediatamente e foi para sua casa. Vendo 
aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças 
a Deus, por haver concedido tal poder aos homens. (S. 
Mateus, cap. IX, vv. 1 a 8.)  

15. - Que significariam aquelas palavras: Teus pecados te 
são remitidos e em que podiam elas influir para a cura? O 
Espiritismo lhes dá a explicação, como a uma infinidade de 
outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da 
pluralidade das existências, ele ensina que os males e af-

lições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem 
como que sofremos na vida presente as conseqüências das 
faltas que cometemos em existência anterior e, assim, até 
que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois 
que as existências são solidárias umas com as outras. Se, 
portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação 
do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus: Teus pecados te 
são remitidos eqüivalia a dizer-lhe: Pagaste a tua dívida; a fé 
que agora possuís elidiu a causa da tua enfermidade; con-
seguintemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos 
escribas: Tão fácil é dizer: Teus pecados te são perdoados, 
como: Levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que 
cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se 
declara: Teu crime está expiado e perdoado, o que eqüivale-
ria a se lhe dizer: Podes sair da prisão.  

  

Os dez leprosos 

16. - Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins 
da Samaria e da Galiléia - e, estando prestes a entrar numa 
aldeia, dez leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-
se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor 
nosso, tem piedade de nós. - Dando com eles, disse-lhes 
Jesus: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a ca-
minho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou 
sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes; - e 
foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe 
render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus: Não 
foram curados todos dez? Onde estão os outros nove? -
Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a 
não ser este estrangeiro? -E disse a esse: Levanta-te; vai; 
tua fé te salvou. (S. Lucas, capítulo XVII, vv. 11 a 19.)  

17. - Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como 
os protestantes com relação aos católicos, e os judeus os 
tinham em desprezo, como heréticos. Curando indistinta-
mente os judeus e os samaritanos, dava Jesus, ao mesmo 
tempo, uma lição e um exemplo de tolerância; e fazendo 
ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, 
mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de 
reconhecimento, do que nos que se diziam ortodoxos. 
Acrescentando: Tua fé te salvou, fez ver que Deus considera 
o que há no âmago do coração e não a forma exterior da 
adoração. Entretanto, também os outros tinham sido cura-
dos. Fora mister que tal se verificasse, para que ele pudesse 
dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingra-
tidão. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado; 
quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes 
foi concedida? Dizendo ao samaritano: Tua fé te salvou, dá 
Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros.  

  

Mão seca 

18. - Doutra vez entrou Jesus no templo e aí encontrou um 
homem que tinha seca uma das mãos. - E eles o observa-
vam para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem 
um motivo de o acusar. - Então, disse ele ao homem que 
tinha a mão seca: Levanta-te e coloca-te ali no meio. - De-
pois, disse-lhes: É permitido em dia de sábado fazer o bem 
ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles permaneceram em 
silêncio. - Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto o 
afligia a dureza de seus corações, disse ao homem: Estende 
a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Logo os fari-
seus saíram e se reuniram contra ele em conciliábulo com 
os herodianos, sobre o meio de o perderem. - Mas, Jesus se 
retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando-o 
grande multidão de povo da Galiléia e da Judéia - de Jeru-
salém, da Iduméia e de além Jordão; e os das cercanias de 
Tiro e de Sídon, tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, 
vieram em grande número ao seu encontro. (S. Marcos, cap. 
III, vv. 1 a 8.)  
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A mulher curada 

19. - Todos os dias de sábado Jesus ensinava numa sina-
goga. - Um dia, viu ali uma mulher possuída de um Espírito 
que a punha doente, havia dezoito anos; era tão curvada, 
que não podia olhar para cima. - Vendo-a, Jesus a chamou 
e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. - Impôs-
lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu 
graças a Deus. Mas, o chefe da sinagoga, indignado por 
haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, disse ao 
povo: Há seis dias destinados ao trabalho; vinde nesses dias 
para serdes curados e não nos dias de sábado. O Senhor, 
tomando a palavra, disse-lhe: Hipócrita, qual de vós não 
solta da carga o seu boi ou seu jumento em dia de sábado e 
não o leva a beber? – Por que então não se deveria libertar, 
em dia de sábado, dos laços que a prendiam, esta filha de 
Abraão, que Satanás conservara atada durante dezoito 
anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram 
confusos e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas 
ações gloriosas. (S. Lucas, cap. XIII, vv. 10 a 17.)  

20. - Este fato prova que naquela época a maior parte das 
enfermidades era atribuída ao demônio e que todos confun-
diam, como ainda hoje, os possessos com os doentes, mas 
em sentido inverso, isto é, hoje, os que não acreditam nos 
maus Espíritos confundem as obsessões com as moléstias 
patológicas.  

  

O paralítico da piscina 

21. - Depois disso, tendo chegado a festa dos judeus, Jesus 
foi a Jerusalém. -Ora, havia em Jerusalém a piscina das 
ovelhas, que se chama em hebreu Betesda, a qual tinha 
cinco galerias - onde, em grande número, se achavam dei-
tados doentes, cegos, coxos e os que tinham ressecados os 
membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas 
- Porque, o anjo do Senhor, em certa época, descia àquela 
piscina e lhe movimentava a água e aquele que fosse o 
primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada a 
água, ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. Ora, 
estava lá um homem que se achava doente havia trinta e 
oito anos. -Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente 
desde longo tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? - O 
doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me 
lance na piscina depois que a água for movimentada; e, 
durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes 
de mim. - Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e vai-
te. - No mesmo instante o homem se achou curado e, to-
mando de seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um 
sábado.  Disseram então os judeus ao que fora curado: Não 
te é permitido levares o teu leito. - Respondeu o homem: 
Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. -
Perguntaram- lhe eles então: Quem foi esse que te disse: 
Toma o teu leito e anda? - Mas, nem mesmo o que fora 
curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara do 
meio da multidão que lá estava. Depois, encontrando aquele 
homem no templo, Jesus lhe disse: Vês que foste curado; 
não tornes de futuro a pecar, para que te não aconteça coisa 
pior. O homem foi ter com os judeus e lhes disse que fora 
Jesus quem o curara. - Era por isso que os judeus perse-
guiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de 
sábado. - Então, Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de 
obrar até ao presente e eu também obro incessantemente. 
(S. João, cap. V, vv. 1 a 17.)  

22. - Piscina (da palavra latina piscais, peixe), entre os ro-
manos, eram chamados os reservatórios ou viveiros onde se 
criavam peixes. Mais tarde, o termo se tornou extensivo aos 
tanques destinados a banhos em comum. A piscina de Be-
tesda, em Jerusalém, era uma cisterna, próxima ao Templo, 
alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido 

propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermi-
tente que, em certas épocas, jorrava com força, agitando a 
água. Segundo a crença vulgar, esse era o momento mais 
propício às curas. Talvez que, na realidade, ao brotar da 
fonte a água, mais ativas fossem as suas propriedades, ou 
que a agitação que o jorro produzia na água fizesse vir à 
tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são 
muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje; mas, então, 
as ciências estavam pouco adiantadas e à maioria dos 
fenômenos incompreendidos se atribuíam uma causa so-
brenatural. Os judeus, pois, tinham a agitação da água como 
devida à presença de um anjo e tanto mais fundadas lhes 
pareciam essas crenças, quanto viam que, naquelas oca-
siões, mais curativa se mostrava a água. Depois de haver 
curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: Para o futuro não 
tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Por 
essas palavras, deu-lhe a entender que a sua doença era 
uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia vir a 
ser de novo punido e com mais rigor, doutrina essa inteira-
mente conforme à do Espiritismo.  

23. - Jesus como que fazia questão de operar suas curas 
em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o 
rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Queria 
mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na 
observância das práticas exteriores e das formalidades; que 
a piedade está nos sentimentos do coração. Justificava-se, 
declarando: Meu Pai não cessa de obrar até ao presente e 
eu também obro incessantemente. Quer dizer: Deus não 
interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da 
Natureza, em dia de sábado. Ele não deixa de fazer que se 
produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à 
vossa saúde; eu lhe sigo o exemplo.  

 

Cego de nascença 

24. - Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde 
que nascera; - e seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: 
Mestre, foi pecado desse homem, ou dos que o puseram no 
mundo, que deu causa a que ele nascesse cego? - Jesus 
lhes respondeu: Não é por pecado dele, nem dos que o 
puseram no mundo; mas, para que nele se patenteiem as 
obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras 
daquele que me enviou, enquanto é dia; vem depois a noite, 
na qual ninguém pode fazer obras. - Enquanto estou no 
mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão 
e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa 
lama os olhos do cego - e lhe disse: Vai lavar-te na piscina 
de Siloé, que significa Enviado. Ele foi, lavou-se e voltou 
vendo claro. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir 
esmolas diziam: Não é este o que estava assentado e pedia 
esmola? Uns respondiam: É ele; outros diziam: Não, é um 
que se parece com ele. O homem, porém, lhes dizia: Sou eu 
mesmo. - Perguntaram-lhe então: Como se te abriram os 
olhos? - Ele respondeu: Aquele homem que se chama Jesus 
fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: 
Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. - Disse-
ram--lhe: Onde está ele? Respondeu o homem: Não sei. 
Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. - 
Ora, fora num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e 
lhe abrira os olhos. Também os fariseus o interrogaram para 
saber como recobrara a vista. Ele lhes disse: Ele me pôs 
lama nos olhos, eu me lavei e vejo. - Ao que alguns fariseus 
retrucaram: Esse homem não é enviado de Deus, pois que 
não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: Como poderia 
um homem mau fazer prodígios tais? Havia, a propósito, 
dissensão entre eles. Disseram de novo ao que fora cego: E 
tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele res-
pondeu: Digo que é um profeta. - Mas, os judeus não acredi-
taram que aquele homem houvesse estado cego e que 
houvesse recobrado a vista, enquanto não fizeram vir o pai e 
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a mãe dele - e os interrogaram assim: É este o vosso filho, 
que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? - O 
pai e a mãe responderam: Sabemos que esse é nosso filho 
e que nasceu cego; - não sabemos, porém, como agora vê e 
tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o; 
ele já tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua 
mãe falavam desse modo, porque temiam os judeus, visto 
que estes já haviam resolvido em comum que quem quer 
que reconhecesse a Jesus como sendo o Cristo seria expul-
so da sinagoga. - Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a 
responderem: Ele já tem idade; interrogai-o. Chamaram 
segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: 
Glorifica a Deus; sabemos que esse homem é um pecador. 
Ele lhes respondeu: Se é um pecador, não sei, tudo o que 
sei é que estava cego e agora vejo. - Tornaram a perguntar-
lhe: Que te fez ele e como te abriu os olhos? - Respondeu o 
homem: Já vo-lo disse e bem o ouvistes; por que quereis 
ouvi-lo segunda vez? Será que queirais tornar-vos seus 
discípulos? - Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe 
disseram: Sê tu seu discípulo; quanto a nós, somos discípu-
los de Moisés. - Sabemos que Deus falou a Moisés, ao 
passo que este não sabemos donde saiu. O homem lhes 
respondeu: É de espantar que não saibais donde ele é e que 
ele me tenha aberto os olhos. - Ora, sabemos que Deus não 
exalça os pecadores; mas, àquele que o honre e faça a sua 
vontade, a esse Deus exalça. - Desde que o mundo existe, 
jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a 
um cego de nascença. - Se esse homem não fosse um 
enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem 
feito. Disseram-lhe os fariseus: Tu és todo pecado, desde o 
ventre de tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? E o expul-
saram. (S. João, cap. IX, vv. 1 a 34.)  

25. - Esta narrativa, tão simples e singela, traz em si evi-
dente o cunho da veracidade. Nada aí há de fantasista, nem 
de maravilhoso. É um cena da vida real apanhada em fla-
grante. A linguagem do cego é exatamente a desses ho-
mens simples, nos quais o bom-senso supre a falta de saber 
e que retrucam com bonomia aos argumentos de seus ad-
versários, expendendo razões a que não faltam justeza, nem 
oportunidade. O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos 
orgulhosos que nada admitem acima de suas inteligências e 
que se enchem de indignação à só idéia de que um homem 
do povo lhes possa fazer observações. Afora a cor local dos 
nomes, dir-se-ia ser do nosso tempo o fato. Ser expulso da 
sinagoga eqüivalia a ser posto fora da Igreja. Era uma 
espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do 
Cristo de acordo com o progresso das luzes atuais, são 
tratados como os judeus que reconheciam em Jesus o Mes-
sias. Excomungando-os, a Igreja os põe fora de seu seio, 
como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores 
do Cristo. Assim, aí está um homem que é expulso porque 
não pode admitir seja um possesso do demônio aquele que 
o curara e porque rende graças a Deus pela sua cura! Não é 
o que fazem com os espíritas? Obter dos Espíritos salutares 
conselhos, a reconciliação com Deus e com o bem, curas, 
tudo isso é obra do diabo e sobre os que isso conseguem 
lança-se anátema. Não se têm visto padres declararem, do 
alto do púlpito, que é melhor uma pessoa conservar-se 
incrédula do que recobrar a fé por meio do Espiritismo? Não 
há os que dizem a doentes que estes não deviam ter procu-
rado curar-se com os espíritas que possuem esse dom, 
porque esse dom é satânico? Não há os que pregam que os 
necessitados não devem aceitar o pão que os espíritas 
distribuem, por ser do diabo esse pão? Que outra coisa 
diziam ou faziam os padres judeus e os fariseus? Aliás, 
fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como 
ao tempo do Cristo. A pergunta dos discípulos: Foi algum 
pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse 
cego? revela que eles tinham a intuição de uma existência 
anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto 
que um pecado somente pode ser causa de uma enfermi-

dade de nascença, se cometido antes do nascimento, por-
tanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa 
semelhante idéia, ter-lhes-ia dito: Como houvera este ho-
mem podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, 
porém, diz que aquele homem estava cego, não por ter 
pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de 
Deus, isto é, para que servisse de instrumento a uma mani-
festação do poder de Deus. Se não era uma expiação do 
passado, era uma provação apropriada ao progresso da-
quele Espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia 
um sofrimento sem utilidade. Quanto ao meio empregado 
para a sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita 
de saliva e terra nenhuma virtude podia encerrar, a não ser 
pela ação do fluido curativo de que fora impregnada. É as-
sim que as mais insignificantes substâncias, como a água, 
por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efeti-
vas, sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual 
elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório.  

 

Numerosas curas operadas por Jesus 

26. - Jesus ia por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, 
pregando o Evangelho do reino e curando todos os langores 
e todas as enfermidades no meio do povo. - Tendo-se a sua 
reputação espalhado por toda a Síria; traziam-lhe os que 
estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os 
possessos, os lunáticos, os paralíticos e ele a todos curava. 
- Acompanhava-o grande multidão de povo da Galiléia, de 
Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. (S. 
Mateus, cap. IV, vv. 23, 24, 25.)  

27. - De todos os fatos que dão testemunho do poder de 
Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. 
Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o 
daquele que faz o bem; que o seu objetivo era ser útil e não 
satisfazer à curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas 
extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as 
criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e 
sinceros, do que se apenas os maravilhasse com espetácu-
los para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo 
que se se limitasse a produzir surpreendentes fatos mate-
riais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pes-
soas não teria visto nele senão um feiticeiro, ou um mágico 
hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem.  
Assim, quando João Batista manda, por seus discípulos, 
perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi: Eu 
o sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Tam-
pouco lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas; 
responde-lhes simplesmente: Ide dizer a João: os cegos 
vêem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o Evan-
gelho é anunciado aos pobres. O mesmo era que dizer: 
Reconhecei-me pelas minhas obras; julgai da árvore pelo 
fruto, porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua 
missão divina.  

28. - O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz é que 
prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, 
mas cura, sobretudo, as doenças morais e são esses os 
maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus 
mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados 
pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que 
dele recebem a consolação para suas almas; os a quem 
liberta das torturas da dúvida; aqueles a quem levantou o 
ânimo na aflição, que hauriram forças na certeza, que lhes 
trouxe, acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiri-
tual e de seus destinos. Esses os de fé inabalável, porque 
sentem e compreendem. Os que no Espiritismo unicamente 
procuram efeitos materiais, não lhe podem compreender a 
força moral. Daí vem que os incrédulos, que apenas o con-
hecem através de fenômenos cuja causa primária não admi-
tem, consideram os espírita". meros prestidigitadores e char-
latães. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiri-
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tismo triunfará da incredulidade será pela multiplicação dos 
seus benefícios morais, porquanto, se é certo que os 
incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é 
que conhecem, como toda gente, o sofrimento e as aflições 
e ninguém recusa alívio e consolação.  

 

 

16 | IRMÃS FOX 

Capítulo III do livro Porque Sou Espírita, onde o autor Amé-
rico Domingos rebate acusações absurdas e infundadas 
feitas pelo Dom Estevão Bittencourt no livro Porque Não Sou 
Espírita.  

"O eclesiástico inicia o assunto, dizendo: 'O Espiritismo 
moderno, como dizem os próprios espíritas, começa em 
Hidesville (N.Y, U.S.A) em 1848. Certa noite, o pastor pro-
testante John Fox, sua esposa e as duas filhas Margarida e 
Catarina estavam a conversar sobre estranhos fenômenos 
de 'assombração'; Catarina então produziu estalos com os 
dedos; notaram  todos que alguém os repetia. Por sua vez, 
Margarida produziu estalos e encontrou eco. Apavorada, a 
Sra. Fox perguntou: 'É homem ou mulher que está baten-
do?', mas não obteve resposta. Insistiu, então: 'É espírito? 
Se é espírito, bata duas vezes'. 

Produziram-se duas leves pancadas. Concluiu assim que 
um espírito 'desencarnado' estava em comunicação com a 
família. Segundo se diz, os próprios espíritos indicaram às 
irmãs Fox em 1850 nova forma de comunicação: que os 
interessados se colocassem em torno de uma mesa, em 
cima da qual poriam as mãos; às interrogações que fizes-
sem aos espíritos, a mesa responderia com golpes e movi-
mentos indicadores de letras do alfabeto e de palavras'  

Primeiramente, discordando do prelado que afirma que 'o 
Espiritismo moderno, como dizem os próprios espíritas, 
começa em Hydesville, em 1848', devo afirmar à saciedade 
que os fenômenos mediúnicos existem desde que o homem 
adquiriu o intelecto, em determinada fase da evolução. Muito 
antes das irmãs Fox, Swedenborg impressionava a todos 
com sua  mediunidade de vidência, iniciada em Londres 
(1744). Via e conversava com os espíritos com facilidade.  

Após o sueco, surgiu Eduard Irving, escocês, com mar-
cantes experiências mediúnicas, entre 1830 e 1833. Depois, 
aparece Andrew Jackson Davis, célebre médium vidente e 
audiente, americano, nascido em 1826, nas margens do rio 
Hudson.  

Em verdade, o Espiritismo começa com Allan Kardec, em 18 
de abril de 1857, dando a lume a obra 'O Livro dos Espíritos, 
em Paris.  

Surge, então, a Doutrina Espírita, codificada pelo grande 
missionário Lionês, fazendo um trabalho assaz maravilhoso, 
coligindo informações dos espíritos, através de inúmeros 
médiuns, a partir das questões elaboradas pelo Codificador.  

No século passado, os espíritas anglo-saxãos davam muito 
realce aos fatos mediúnicos ocorridos na Inglaterra e Esta-
dos Unidos e, ainda, não tinham descoberto o grande ma-
nancial kardequiano.  

Portanto, o clérigo buscou fontes muito antigas e desatuali-
zadas. É preciso frisar que o relato do reverendo, à primeira 
vista, leva o leitor a entender uma comunicação mediúnica 
com os Fox muito simples, destituída de valor, desde que é 
dito que tudo começou quando 'estavam a conversar, certa 
noite, sobre estranhos fenômenos de 'assombração'.  

Na realidade, muito antes da família Fox alugar a casa, em 
Hydesville, em 11 de dezembro de 1847, fenômenos insóli-
tos já tinham ocorrido, no local.  

De início, os Fox ouviram ruídos de arranhadura. De março 
de 1848 em diante, cresceram de intensidade. Para dar 
maior autenticidade às minhas refutações, trago as palavras 
abalizadas de Arthur Conan Doyle, inseridas na excelente 
obra 'História do Espiritismo' (Editora Pensamento): 
'...Finamente, na noite de 31 de março houve uma irrupção 
de inexplicáveis sons muito altos e continuados. Foi nessa 
noite que um dos grandes pontos da evolução psíquica foi 
alcançado, desde que foi  nessa noite que a jovem Kate Fox 
desafiou a força invisível a repetir as batidas que ela dava 
com os dedos. Aquele quarto rústico, com aquela gente 
ansiosa, expectante, em mangas de camisa, com os rostos 
alterados, num círculo iluminado por velas e suas grandes 
sombras se projetando nos cantos, bem podia ser assunto 
para um grande quadro histórico. Procure-se por todos os 
palácios e chancelarias de 1848: onde será encontrada uma 
sala que se tenha notabilizado na história como aquele pe-
queno quarto de uma cabana?  

'... Mrs. Fox ficou admirada daquele resultado e da posterior 
descoberta de que aquela força, ao que parecia, era capaz 
de ver e ouvir, pois quando Kate dobrava o dedo sem barul-
ho, o arranhão respondia. A mãe fez uma série de pergun-
tas, cujas respostas, dadas em números, mostravam maior 
conhecimento de seus próprios negócios do que ela mesmo 
o possuía, pois os arranhões insistiam em que ela tinha tido 
sete filhos, enquanto ela protestava que só tinha tido seis, 
até que veio à sua mente um que havia morrido em tenra 
idade. Uma vizinha, Mrs. Redfield, foi chamada e sua dis-
tração se transformou em maravilha e, por fim, pavor, quan-
do teve respostas corretas a questões íntimas.  

'A medida que se espalhavam as notícias dessas maravil-
has, os vizinhos chegavam em bandos, um dos quais levou 
as duas meninas, enquanto Mrs. Fox foi passar a noite em 
casa de Mrs. Redfield. Em sua ausência, os fenômenos 
continuaram exatamente como antes, o que afasta de uma 
vez por todas aquelas hipóteses de estalos de dedos e de 
deslocamentos de joelhos, tão freqüentemente admitidas por 
pessoas ignorantes da verdade dos fatos' (História do Espiri-
tismo, Editora Pensamento, pgs 75 a 76).  

Para melhor compreensão e visando uma maior autentici-
dade, trago o depoimento da Sra. Fox: 'Na noite de sexta-
feira, 31 de março de 1848, resolvemos ir para a cama um 
pouco mais cedo e não nos deixamos perturbar pelos barul-
hos: íamos ter uma noite de repouso. Meu marido aqui esta-
va em todas as ocasiões, ouviu os ruídos e ajudou na pes-
quisa.  

Naquela noite fomos cedo para cama - apenas escurecera. 
Achava-me tão quebrada e falta de repouso que quase me 
sentia doente. Meu marido não tinha ido pra cama quando 
ouvimos o primeiro ruído naquela noite. Eu apenas me havia 
deitado. A coisa começou como de costume. Eu o distinguia 
de quaisquer outros ruídos jamais ouvidos. As meninas, que 
dormiam em outra cama no quarto, ouviram as batidas e 
procuraram fazer ruídos semelhantes, estalando os dedos.  

'Minha filha menos, Kate, disse, batendo palmas: 'Sr. Pé 
Rachado, faça o que eu faço'. Imediatamente seguiu-se o 
som, com o mesmo número de palmadas. Quando ela pa-
rou, o som logo parou. Então Margareth disse brincando: 
'Agora faça exatamente como eu. Conte um, dois, três, qua-
tro' e bateu palmas. Então os ruídos se produziram como 
antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse, 
na sua simplicidade infantil: 'Oh, mamãe! Eu já sei o que é. 
Amanhã é primeiro de abril e alguém quer nos pregar uma 
mentira'.  
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'Então pensei em fazer um teste de que ninguém seria ca-
paz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades dos 
meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a 
exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para 
outro, a fim de os separar até o sétimo, depois de que se fez 
uma pausa maior e três batidas mais fortes foram dadas, 
correspondendo à idade do menor, que havia morrido. 
'Então perguntei: 'É um ser humano que me responde tão 
corretamente? Não houve resposta. Perguntei: 'É um espíri-
to? Se for dê duas batidas?'. Duas batidas foram ouvidas 
assim que fiz o pedido. Então eu disse: 'Se foi um espírito 
assassinado, dê duas batidas'. Estas foram dadas instanta-
neamente, produzindo um tremor na casa. 

Perguntei: 'Foi assassinado nesta casa? A resposta foi como 
a precedente. 'A pessoa que o assassinou ainda vive?' Res-
posta idêntica, por duas batidas. Pelo mesmo processo 
verifiquei que fora um homem que o assassinara nesta casa 
e os seus despojos enterrados na adega; que a sua família 
era constituída de esposa e cinco filhos, dois rapazes e três 
meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que de-
pois a esposa morrera. Então perguntei: 'Continuará a bater 
se chamar os vizinhos para que também escutem? A res-
posta afirmativa foi alta' (ibidem, pgs. 77 a 78). Agora, dentro 
do depoimento autêntico da Sra. Fox, há referências a in-
úmeras testemunhas que constataram o fenômeno: 'Meu 
marido foi chamar Mrs. Redfield, nossa vizinha mais próxi-
ma. É uma senhora muito delicada. As meninas estavam 
sentadas na cama, unidas uma à outra e tremendo de medo. 
Penso que estava tão calma como estou agora. Mrs. Red-
field veio imediatamente - seriam cerca de sete e meia - 
pensando que faria rir às meninas. Mas quando as viu páli-
das de terror e quase sem fala, admirou-se e pensou que 
havia algo mais sério do que esperava. Fiz algumas pergun-
tas por ela e as respostas foram como antes. Deram-lhe a 
idade exata. Então ela chamou o marido e as mesmas per-
guntas foram feitas e respondidas.  

'Então, Mrs. Redfield chamou Mr. Duesler e a esposa e 
várias outras pessoas. Depois, Mr. Duesler chamou o casal 
Hyde e o casal Jewel. Mr. Duesler fez muitas perguntas e 
obteve as respostas. Perguntou: 'Foi assassinado?' Respos-
ta afirmativa. 'Se seu assassino não pode ser punido pela lei 
dê sinais'. As batidas foram ouvidas claramente. Pelo mes-
mo processo Mr. Duesler verificou que ele tinha sido assas-
sinado no quarto de leste, há cinco anos passados, e que o 
assassínio fora cometido à meia-noite de uma terça-feira, 
por Mr........; que fora morto com um golpe de faca de açou-
gueiro na garganta; que o corpo tinha sido levado para a 
adega; que só na noite seguinte é que havia sido enterrado 
a dez pés abaixo do solo. Também foi constatado que o 
móvel fora o dinheiro. 'Qual a quantia: cem dólares?' Nen-
huma resposta. 'Duzentos? Trezentos? etc. Quando men-
cionou quinhentos dólares as batidas confirmaram.  

'Foram chamados muitos dos vizinhos que estavam pescan-
do no ribeirão. Estes ouviram as mesmas perguntas e res-
postas. 

Alguns permaneceram em casa naquela noite. Eu e as me-
ninas saímos (o grifo é meu).  

'Meu marido ficou toda a noite com Mr. Redfield. No sábado 
seguinte a casa ficou superlotada. Durante o dia não se 
ouviram os sons; mas ao anoitecer recomeçaram. Diziam 
que mais de trezentas pessoas achavam-se presentes. No 
domingo pela manhã os ruídos foram ouvidos o dia inteiro 
por todos quantos se achavam em casa. 'Na noite de sába-
do, 1a de abril, começaram a cavar na adega; cavaram até 
dar n'água; então pararam. Os sons não foram ouvidos nem 
na tarde nem na noite de domingo. Stephen B. Smith e sua 
esposa, minha filha Marie, bem como meu filho David S. Fox 
e sua esposa dormiram no quarto aquela noite' (ibidem, pgs 
78 a 79).   

Muito importante o relato de Doyle, na pag. 76, alertando 
para o fato dos fenômenos acontecerem na casa dos Fox, 
mesmo sem a presença das meninas.  

Na pag. 85, faz o seguinte comentário: 'Ainda mais, garan-
tindo que as meninas eram os médiuns, e que a força era 
retirada delas, como se produzia o fenômeno quando as 
mesmas se tinham ausentado de casa? A isto apenas é 
possível responder que, conquanto ao futuro coubesse de-
monstrar que na ocasião a força emanasse das meninas, 
nem por isso deixaria de inundar a casa e de ficar a dispo-
sição de entidade manifestante, ao menos quando as meni-
nas estivessem ausentes'.  

Outro dado importante foi o grande número de testemunhas 
presentes no local, observando os fatos que lá aconteciam. 

Inclusive, foi formada uma comissão de investigação, con-
firmando as ocorrências mediúnicas, dando a lume 
'Relatório dos Ruídos Misteriosos, ouvidos na casa de Mr. 
John Fox'.  

No ano seguinte, em novembro de 1949, foram realizadas 
as primeiras demonstrações públicas, no Corinthian Hall, e 
em outros locais, com a presença de inúmeros pesquisa-
dores psíquicos.  

Mesmo com as médiuns 'de pé sobre almofadas, com um 
lenço amarrado à borda de seus vestidos, amarradas pelas 
cadeiras, todos nós ouvimos as batidas distintas nas pa-
redes e no assoalho' (pag. 89, 'História do Espiritismo')  

A comissão científica declarou também que as suas pergun-
tas, das quais algumas mentais, tinham sido respondidas 
corretamente' (pag. 89)  

Em fevereiro de 1851, três cientistas da Universidade de 
Buffalo publicaram um trabalho, relatando que 'os ruídos 
eram causados por estalos nas juntas dos joelhos'.  

As médiuns indignadas, assim responderam, através da 
imprensa:  

'Como não desejamos ficar sob a imputação de impostoras, 
estamos dispostas a submeter-nos a uma adequada e de-
cente investigação, desde que possamos escolher três sen-
hores e três senhoras de nossa amizade, que estejam pre-
sentes aos trabalhos. Podemos assegurar ao público que 
ninguém está mais interessado do que nós na descoberta da 
origem dessas misteriosas manifestações. Se elas podem 
ser explicadas pelos princípios de anatomia ou de fisiologia, 
cabe ao mundo fazer a sua investigação e que seja desco-
berta a mistificação. Como parece haver muito interesse 
manifestado pelo público sobre esse assunto, quanto mais 
cedo for conveniente esclarecido, mais depressa a investi-
gação será aceita pelas abaixo-assinadas' (Ann L. 
Fish/Margareth Fox)  

'A investigação foi feita, mas os resultados foram negativos' 
(ibidem, pág. 91)  

Se havia ainda qualquer pensamento de dúvida a respeito 
da presença de um espírito, responsável pelas batidas e 
arranhaduras, comunicando que tinha sido morto naquela 
casa, tudo se aclarou, em 1904, quando foi encontrado um 
esqueleto na adega da residência. Portanto, cinqüenta e 
seis anos mais tarde do início das manifestações mediúni-
cas, foi comprovada realmente a autenticidade espiritual do 
fenômeno.  

O 'Boston Jornal', em 23 de novembro de 1904, noticia:  

'Rochester, N.Y, 22 de novembro de 1904: 'o esqueleto do 
homem que se supõe ter produzido as batidas, ouvidas 
inicialmente pelas irmãs Fox, em 1848, foi encontrado nas 
paredes da casa ocupada pelas irmãs e as exime de qual-
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quer sombra de dúvida concernente à sua sinceridade na 
descoberta da comunicação dos espíritos.  

'As irmãs Fox haviam declarado que tinham aprendido a 
comunicar-se com o espírito de um homem, e que este lhes 
havia dito que tinha sido assassinado e enterrado na adega. 
Repetidas escavações deixaram de localizar o corpo e, 
assim, oferecer prova positiva do que diziam. (ibidem, pg. 
82)  

'A descoberta foi feita por meninos de escola, que brincavam 
na adega da casa de Hydesville, conhecida como A casa 
assombrada, onde as irmãs Fox tinham ouvido as batidas.  

Willian H. Hyde, respeitável cidadão de Clyde, e dono da-
quela casa, fez investigações e encontrou um esqueleto 
humano quase completo entre a terra e os escombros das 
paredes da adega, sem dúvida pertencente àquele mascate 
que, segundo se dizia, tinha sido assassinado no quarto de 
leste da casa e cujo corpo tinha sido enterrado na adega.  

'Mr. Hyde avisou aos parentes das Irmãs Fox e a notícia da 
descoberta será mandada à Ordem Nacional dos Espíritas, 
muitos dos quais se lembram de ter feito peregrinações à 
'Casa Encantada', como é chamada geralmente. O achado 
dos ossos praticamente corrobora a declaração feita sob 
juramento por Margareth Fox, a 11 de abril de 1848'. (ibi-
dem, pg. 83)  

A seguir, o escritor católico assim se expressa: 'Em pouco 
tempo, as novas práticas se espalham pelos Estados Un-
idos, pelo Canadá e pelo México. Atravessaram o Atlântico, 
chegando à Escócia e à Inglaterra; passaram para a Ale-
manha e outros países europeus, encontrando, em 1854 na 
França o seu grande doutrinador: Léon Hippolyte Denizard 
Rivail, que tomou o nome de Allan Kardec, pois julgava ser a 
reencarnação de um poeta celta do mesmo nome'.  

Realmente, os mensageiros espirituais de Jesus, aprovei-
tando uma época propícia, onde era respeitada a liberdade 
de palavra e de pensamento, ratificaram a promessa do 
Cristo: 'Eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará um outro Conso-
lador, que fique eternamente convosco, o Espírito da Ver-
dade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e 
não o conhece' (João 19:16 e 17).  

O Mestre declarou que muitas coisas ainda tinha para ensi-
nar mas a Humanidade de então não estava ainda prepara-
da.   

Logo após, prometera enviar o Consolador, o Espírito da 
Verdade. Uma nova Revelação seria dada aos homens, na 
forma de uma nova Doutrina, amalgamando a Religião com 
a Ciência e a Filosofia.  

Legiões de Espíritos firmaram fileiras em torno do ideal de 
esclarecimento e conforto às criaturas terrenas. Reencarna 
em solo francês, cidade de Lyon, um ser de elevada con-
dição espiritual, o Prof. Hippolyte Léon Denizard Rivail, que 
se tornou o codificador da Doutrina Espírita. Kardec, impres-
sionado pelo fenômeno das mesas girantes, deu início ao 
trabalho gigantesco de conscientização da humanidade, 
renovada, em torno de Jesus.  

O pseudônimo 'Allan Kardec' foi adotado, após ter tido con-
hecimento da mensagem do espírito Zéfiro, através da ces-
tinha escrevente de Baudin, relatando ter sido um sacerdote 
celta, discípulo de um druida superior chamado Allan Kar-
dec, uma das reencarnações terrenas do Prof. Rivail, na 
Gália.  

O sacerdote alude a 'um poeta celta'. Devo esclarecer que o 
padre está realmente muito limitado em suas alegações e 
asserções. Aos queridos leitores, afirmo que um druida, 
além de poeta, era portador de grandes conhecimentos 
científicos. 

Foram os médicos, os astrônomos, os juristas, os líderes, do 
povo celta. Júlio César sentiu na carne o valor de que era 
revestido um druida gaulês, o qual representava a síntese 
da inteligência aliada à liberdade.  

Em um determinado tempo do Universo, o autor do opúsculo 
católico terá a oportunidade do esclarecimento e, então, se 
envergonhará da empreitada que intentou, a de tentar macu-
lar a Doutrina codificada por um homem missionário, escol-
hido por Jesus. Já conscientizado da certeza da existência 
da palingênese, saberá que a Igreja Católica matou, na 
fogueira, no início do século V, o padre João de Hussinec, 
mártir e herói nacional da antiga Checoslováquia, reitor da 
Universidade de Praga, uma das reencarnações de um 
Espírito de Escol, o mesmo responsável pelo trabalho 
magnânimo da Codificação Espírita, reencarnado, e vivifi-
cando a personalidade do Prof. Hippolite Léon Denizard 
Rivail.  

Em 1857, através da psicografia de Ermance Dufaux, os 
instrutores do Cristo comunicam a Allan Kardec que, em 
outra existência, fora o bacharel em Artes e Teologia, João 
Huss, queimado na fogueira pela Inquisição, por não con-
cordar com os abusos das indulgências, por ser contra a 
corrupção no alto clero e não ser partidário da infalibilidade 
papal, ainda não oficializada.  

Portanto, o Mestre de Lyon 'não julgou ser Allan Kardec'. Ele 
realmente deu vida a um druida gaulês e, depois, retorna à 
Terra, em 1369, para continuar a sua jornada evolutiva de 
grande libertador da consciência, como João de Hussinec. 

Depois, em 1804, volta a sua antiga pátria gaulesa, para 
prosseguir no seu trabalho magnânimo de restaurar a ver-
dade, revelando o Mestre Jesus e o Cristianismo redivivo ao 
mundo, para que o egoísmo não mais predomine no coração 
humano, fazendo com que a solidariedade viceje por toda a 
Humanidade.  

O sapiente e eclético druida, acrescido da bravura e do 
sacrifício do herói checo, como também da maturidade e 
perspicácia do pesquisador Lionês, resultou no homem 
responsável pela missão de transmitir, aos habitantes do 
nosso pequeno planeta, diante do Universo sem fim, que 
somos também viajores do Cosmo, no veículo da perfeição, 
utilizando o combustível da reencarnação, em direção à 
Eternidade.  

A seguir, continua o prelado no seu infrutífero ataque a me-
diunidade: 'Ora, eis o depoimento de Margareth Fox, publi-
cado no jornal 'The New York Herald', de 24/09/1888: 
'Quando o Espiritismo começou, Kate e eu éramos criancin-
has e essa velha mulher, minha outra irmã, fez de nós seus 
instrumentos. Nossa mãe era uma tola. Era uma fanática. 
Assim a chamo porque era honesta. Acreditava nessas 
coisas. De fato, o Espiritismo começou com um nada. Éra-
mos apenas criancinhas inocentes. Que sabíamos nós? Ah, 
chegamos a saber demais! Nossa irmã serviu-se de nós em 
suas exibições, ganhávamos dinheiro para ela. Agora vira-se 
contra nós porque é esposa de um homem rico e, sempre 
que ela pode, opõe-se a nós.    

'(...) O Dr. Kane encontrou-me quando eu levava essa vida. 
(sua voz tremeu aqui e quase desfaleceu). Tinha eu apenas 
treze anos quando ele me livrou disso, colocando-me num 
colégio. Fui educada em Filadélfia. Aos dezesseis anos, 
casei-me com ele na ocasião em que voltou de uma expe-
dição ártica. Agora, chegamos à triste história, tão triste... 
Ele se achava muito doente...  

'Quando recuperei as forças, fui novamente empurrada para 
o Espiritismo. Dei exibições com minha queridíssima irmã 
Kate. Sabia, então, é claro, que todos os efeitos por nós 
produzidos eram absolutamente fraudulentos. Ora, tenho 
explorado o desconhecido na medida em que uma criatura 
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humana o pode. Tenho ido aos mortos procurando receber 
deles um pequeno sinal. Nada vem daí - nada, nada. Tenho 
estado junto às sepulturas, na calada da noite, com licença 
dos encarregados. Tenho-me assentado sozinha sobre os 
túmulos, para que os espíritos daqueles que repousam de-
baixo da pedra pudessem vir ter comigo. Tenho procurado 
obter algum sinal. Nada! Não, não, não, os mortos não hão 
de voltar, nem aqueles que caem no inferno. Assim diz a 
Bíblia católica, e eu o digo também. Os espíritos não voltam. 
Deus nunca o ordenou.'  

Continuando na tentativa de negar a mediunidade, tão bem 
estudada e praticada na Doutrina Espírita, o religioso pros-
segue no seu trabalho nefasto, trazendo agora o depoimento 
da Sra. Katy Fox, em 1888: 'Por sua vez, a Sra. Katy Fox 
(casada com o Sr. Jencksen) deixou o seguinte testemunho, 
publicado no 'The New York Herald', de 10/10/1888: 'O Espi-
ritismo é fraude do princípio ao fim. É a maior impostura do 
século. Não sei se ela já lhe disse isso, mas Maggie e eu 
começamos quando éramos crianças muito pequeninas, 
pequenas e inocentes demais para compreendermos o que 
fazíamos. 

Nossa irmã Leah contava vinte e três anos mais que nós. 
Iniciadas no caminho do engano e encorajadas a isso, conti-
nuamos, é claro. Outros, com bastante idade para se enver-
gonharem de tal infâmia, apresentaram-nos ao mundo. Min-
ha irmã Leah publicou um livro intitulado 'O Elo que faltava 
ao Espiritismo'. Pretende contar a verdadeira história do 
movimento, tanto quanto se originou conosco. Ora, só há no 
livro falsidade do início ao fim. Salvo o fato de que foi Ho-
race Greeley que me educou. O restante é uma cadeia de 
mentiras.  

'E quanto as manifestações de Hydesville em 1848 e aos 
ossos encontrados na adega e o mais?'  

'Tudo fraude, sem exceção. Contudo, Maggie e eu somos as 
fundadoras do Espiritismo', concluiu a Sra. Jencken.  

'Debaixo do nome dessa terrível, horrorosa hipocrisia - o 
Espiritismo - tudo o que há de impróprio, mau e imoral é 
praticado. Vão tão longe a ponto de terem o que chamam 
'filhos espirituais'! Pretendem algo como a Imaculada Con-
ceição ! Coisa alguma poderia ser mais blasfematória, mais 
nojenta, mais altamente fraudulenta! Em Londres, fui dis-
farçada, a uma sessão privada em casa de um homem rico. 
Vi uma chamada 'materialização'. O efeito foi obtido por 
meio de papel luminoso cujo brilho se refletia sobre o refle-
tor. A figura assim exibida era a de uma mulher - virtual-
mente em nu; envolvia-a uma gaze transparente. O rosto 
apenas se achava oculto. Era essa uma das sessões a que 
são admitidos alguns amigos privilegiados, não 'crentes', de 
espíritas 'crentes'. Há, porém, outras sessões a que só são 
admitidos os mais provados e fiéis; ocorrem as coisas mais 
vergonhosas, que rivalizam com as saturnálias secretas dos 
antigos romanos. Não posso descrever-lhes essas coisas, 
porque não ousaria.  

Continua o padre, nas suas costumeiras agressões: 'O Jor-
nal 'The World', de 22/10/188, publicou a crônica da famosa 
sessão na Academia de Música de Nova Iorque, ocorrida na 
noite de 21/10/1888. A Sra. Margareth Fox Kane proferiu 
então, perante grande público, caloroso depoimento, que 
também se lê no livro de Davemport: 'The Death - Blow to 
Spiritualism' (New York, 188); desta obra extraímos o se-
guinte texto: 'No dia 21 de outubro de 1888, a Sra. Marga-
reth Fox Kane realizou pela primeira vez seu intento de, com 
os próprios lábios, denunciar publicamente o Espiritismo e 
seu séquito de truques. Apresentou-se à Academia de Músi-
ca em Nova York perante numerosa e distinta assembléia e, 
sem reservas, demonstrou a falsidade de tudo quanto no 
passado fizeram sob o disfarce da 'mediunidade' espírita.  

Foi dura provação. A grande tensão nervosa de que padecia 
tornou-lhe a mente altamente excitada, e o grande número 
de espíritas presentes na casa tentava criar uma pertur-
bação, ou uma diversão desleal que teria por fim romper a 
força de renúncia da Sra. Fox. Falharam, porém, completa-
mente, graças ao caráter superior que possuía a maioria de 
seus ouvintes.  

'O efeito moral dessa exibição não poderia ter sido maior.  

'A Sra. Kane manteve-se de pé sobre o palco; tremendo e 
possuída de intensos sentimentos, fez a seguinte e extre-
mamente solene objuração do Espiritismo, enquanto a Sra. 
Catharine Fox Jencken assistia de um camarote vizinho, 
dando, por sua presença , inteiro assentimento a tudo que a 
irmã dizia: 'Deveis, sem dúvida, saber que tenho sido o 
principal instrumento em perpetrar a fraude do Espiritismo 
num público demasiadamente confiante'.  

'O maior sofrimento de minha vida é que essa é a verdade. 
Embora tenha essa hora chegado tarde, estou agora prepa-
rada para dizer a verdade, toda a verdade e nada senão a 
verdade - a isso Deus me ajude! 

'Há provavelmente, muitos aqui presentes que me hão de 
desprezar por causa de engano a que me tenho entregue; 
contudo, se soubessem a história verdadeira do meu passa-
do infeliz, a viva agonia, a vergonha que tem sido pra mim, 
haveriam de me lamentar, não reprovar.  

'A impostura que por tanto tempo mantive, começou na 
minha tenra meninice, quando, o espírito e o caráter ainda 
não formados, era incapaz de distinguir entre o bem e o mal.  

'Quando distingui a maturidade, eu me arrependi. Tenho 
vivido anos através do silêncio, timidez, desprezo e amarga 
adversidade, ocultando, o melhor que pude, a consciência 
de minha culpabilidade. Agora, graças a Deus e à minha 
consciência despertada, estou enfim apta a revelar a ver-
dade fatal, a verdade exata dessa hedionda fraude que 
tantos corações tem feito mirrar e obscurecido tantas vidas.  

'Essa noite estou aqui como uma das fundadoras do Espiri-
tismo, para denunciá-lo, como absoluta falsidade, do 
princípio ao fim, como a mais frívola das superstições, a 
mais maldosa blasfêmia do mundo' (os depoimentos aqui 
descritos encontram-se na obra de D. Boaventura Kloppen-
burg: 'O Espiritismo no Brasil, Ed. Vozes, Petrópolis, 1960, 
pp. 426-447, onde se encontra também a cópia 'fac-símile' 
das respectivas páginas dos originais ingleses)'.  

Mais uma vez, o eclesiástico se socorre de fatos desatuali-
zados. Arthur Conan Doyle, escritor reputado, ídolo literário 
de muitos, traz o esclarecimento necessário; inclusive, 
acrescido da compenetração do erro em que incorreram as 
médiuns: 

'... Margareth (Mrs. Fox-Kane) tinha se juntado a irmã Kate 
na Inglaterra em 1876 e permaneceram juntas por alguns 
anos, até que ocorreu o lamentável incidente que deve ser 
analisado agora. Parece que houve uma discussão amarga 
entre a irmã mais  velha, Leah (então Mrs. Underhill) e as 
duas irmãs mais moças. É provável que Leah tivesse sabido 
que havia então uma tendência para o alcoolismo e tivesse 
feito uma intervenção com mais força do que tato... Alguns 
espíritas também interferiram e deixaram as duas irmãs 
meio furiosas, pois tinha sido sugerido que os dois filhos de 
Kate fossem separados dela (História do Espiritismo, ed. 
Pensamento, pgs 104 a 105).  

'Procurando uma arma - uma arma qualquer - com a qual 
pudessem ferir aqueles a quem tanto odiavam, parece que 
lhes ocorreu - ou, de acordo com seu depoimento posterior, 
que lhes foi sugerido sob promessa de vantagens pecu-
niárias – que se elas injuriassem todo o culto, confessando 
que fraudavam, iriam ferir a Leah e a todos os confrades no 
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que tinham de mais sensível. Ao paroxismo da excitação 
alcoólica e da raiva juntou-se o fanatismo religioso, pois 
Margareth tinha sido instruída por alguns dos principais 
Espíritos da Igreja de Roma, e convencida - como também 
ocorreu com Home durante algum tempo - que suas próprias 
forças eram maléficas. Ela se refere ao Cardeal Manning 
como tendo a influenciado neste sentido, mas tal declaração 
não pode ser levada muito a sério. De qualquer modo, todas 
essas causas combinadas a reduziram a um estado vizinho 
da loucura. Antes de deixar Londres escreveu ao 'New York 
Herald' denunciando o culto; mas sustentando numa frase 
que as batidas 'eram a única parte dos fenômenos digna de 
registro'. Chegando a New York onde, conforme sua subse-
quente informação, deveria receber certa quantia pela sen-
sacional declaração prometida ao jornal, teve uma verdadei-
ra explosão de ódio contra sua irmã mais velha.  

'É um curioso estudo psicológico e, também, curiosa a ati-
tude mental do povo, imaginar que as declarações de uma 
mulher descontrolada, agindo sob o império do ódio, mas, 
também - como ela própria o confessou - na esperança de 
recompensa em dinheiro, pudesse prejudicar uma investi-
gação criteriosa de uma geração de observadores (...) (ibi-
dem, pg. 105).  

'(...) O escândalo de Margareth Fox-Kane foi em agosto e 
setembro de 1888 - aproveitado pelo jornal que a havia 
explorado. Em outubro ela veio unir-se à sua irmã. Era pre-
ciso explicar que a disputa, até onde se pode saber, era 
entre Kate e Leah, porque está última tinha tentado separar 
Kate dos filhos, alegando que a influência materna não era 
boa. 

Portanto, embora Kate não se irritasse e deliberadamente 
não desse demonstrações públicas ou particulares, se havia 
aliado à irmã com o objetivo comum de derrubar Leah a 
qualquer preço.  

'Foi ela a causadora de minha prisão na última primavera', 
declarou Kate, na qual Margareth firmou a sua reputação, 
produzindo batidas. Ficou calada na ocasião, mas o silêncio 
pode ser tomado como uma aprovação àquilo que então 
ouvia (ibidem, pg. 106)  

'Se assim o foi, se disse aquilo que o repórter publicou, seu 
arrependimento deve ter vindo muito rapidamente. A 17 de 
novembro, menos de um mês após a famosa sessão, escre-
veu ela a uma senhora de Londres, Mrs. Cottel, que residia 
na velha casa de Carlyle, esta admirável carta de New York 
e publicada no Light, em 1888, página 619: 'Eu lhe deveria 
ter escrito antes, mas minha surpresa foi tão grande, ao 
chegar e saber das declarações de Maggie sobre o Espiri-
tismo, que não tive ânimo de escrever a ninguém.  

'O empresário da exibição arranjou a Academia de Música, o 
maior auditório da cidade de New York; ficou superlotado.  

'Fizeram uma renda de mil e quinhentos dólares. Muitas 
vezes desejei ter ficado com você e se tivesse meios agora 
voltaria para me livrar de tudo isso.  

'Agora penso que podia fazer dinheiro, provando que as 
batidas não são produzidas pelos dedos dos pés. Tanta 
gente me procura por causa da declaração de Maggie, que 
me recuso a recebê-los.  

'Insistem em desmascarar a coisa, se puderem; mas certa-
mente não o conseguirão.  

 'Maggie está realizando sessões públicas nas grandes 
cidades americanas, mas só a vi uma vez desde que che-
guei'  

'Esta carta de Kate denuncia a tentação do dinheiro repre-
sentando um grande papel na história. Entretanto parece 
que cedo Maggie verificou que rendia pouco e que não havia 

vantagem em dizer mentiras pelas quais não era paga e que 
apenas provavam que o movimento espírita se achava tão 
firmemente estabelecido que não chegava a ser abalado por 
sua traição. Por esta ou por outras razões - esperamos que 
com algum remordimento de consciência pela parte que 
havia tomado, agora admitia ela que estivera dizendo falsi-
dades pelos mais baixos motivos. A entrevista foi publicada 
na imprensa de New York a 20 de novembro de 1889, cerca 
de um ano depois do escândalo. (ibidem, pg. 107)  

'Preza a Deus' - disse ela com voz trêmula de intensa exci-
tação - 'que eu possa desfazer a injustiça que fiz à causa do 
Espiritismo quando, sob intensa influência psicológica de 
pessoas inimigas dele, fiz declarações que não se baseiam 
nos fatos. Esta retratação e negação não parte apenas do 
meu próprio senso daquilo que é direito, como também do 
silencioso impulso dos Espíritos que usam o meu organis-
mo, a despeito da hostilidade da horda traidora que prome-
teu riqueza e felicidade em troca de um ataque ao Espiritis-
mo, e cujas esperançosas promessas foram tão falazes... 
(ibidem, pgs 107 a 108)  

'Muito antes que falasse a quem quer que fosse sobre este 
assunto, estava sendo incessantemente advertida por meu 
espírito-guia daquilo que devia fazer; por fim cheguei a con-
clusão de que era inútil contrariar as suas recomendações...'  

'- Não houve qualquer consideração de ordem monetária 
nesta declaração?'  

'- Não, por mínima que fosse; absolutamente.  

'- Então a senhora não visa vantagens pecuniárias?  

'- Indiretamente, sim. O Sr. sabe que embora governado 
pelos espíritos, um instrumento mortal deve zelar pela ma-
nutenção da vida. Isto pretendo conseguir de minhas con-
ferências. Nem um centavo me veio às mãos em con-
seqüência  da atitude que tomei.  

'- Por que motivo denunciou as batidas dos espíritos? '  

'- Naquela ocasião necessitava muito de dinheiro e criaturas, 
cujo nome prefiro não citar, se aproveitaram da situação. Daí 
a embrulhada. Também a excitação ajudou a perturbar o 
meu equilíbrio mental.  

'- Qual o objetivo das pessoas que a induziram a fazer a 
confissão que a senhora e todos os outros médiuns trafica-
vam com a credulidade do povo?  

'- Visavam diversos objetivos. O primeiro e mais importante 
era a idéia de esmagar o Espiritismo, fazer dinheiro para si 
mesmos e provocar uma grande excitação; por lhes ser um 
elemento favorável.  

'- Havia alguma verdade nas acusações que a senhora fez 
do Espiritismo? (ibidem, pg. 108)  

'- Aquelas acusações eram falsas em todas as minúcias. 
Não hesito em dizê-lo... Não. Minha crença no Espiritismo 
não sofreu mudanças. Quando fiz aquelas terríveis decla-
rações não era responsável por minhas palavras. Sua auten-
ticidade é um fato incontroverso. Nem todos os Herrmans 
vivos serão capazes de reproduzir as maravilhas que se 
produzem através de alguns médiuns. Pela habilidade ma-
nual e por meio de espertezas podem escrever em papéis e 
lousas, mas mesmo assim não  resistem a uma investigação 
acurada. A produção da materialização está acima de seu 
calibre mental e desafio a quem quer que seja a produzir 
batidas nas condições em que as produzo. Não há ser hu-
mano na Terra que possa produzir as batidas do mesmo 
modo que elas o são por meu intermédio (ibidem, pgs. 108 a 
109)  

'- Propõe-se fazer sessões?  
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'- Não. Dedicar-me-ei inteiramente ao trabalho de propagan-
da, pois este me dará melhores oportunidades para refutar 
as calúnias que eu mesma lancei contra o Espiritismo.  

'- Que diz sua irmã Kate da sua presente atitude?  

'- Está de pleno acordo. Ela não concordou com a minha 
atitude no passado.  

'- Terá um empresário para o seu ciclo de conferências?  

'- Não, senhor. Eu lhes tenho horror. Também eles me ultra-
jaram muito. Frank Steben tratou-me vergonhosamente. Fez 
muito dinheiro à minha custa e deixou-me em Boston, sem 
um centavo. Tudo quanto recebi dele foram quinhentos e 
cinqüenta dólares, dados no começo do contrato'  

'Para dar maior autenticidade à entrevista, por sugestão dela 
foi escrita a seguinte carta aberta, à qual ela apôs a sua 
assinatura:  

'128, West Forty-Third Street  

New York City  

'16 de novembro de 1889. (ibidem, pg. 109)  

'AO PÚBLICO  

'Tendo-me sido lida a entrevista que se segue, nada encont-
rei que não fosse a expressão correta de minhas palavras e 
exata expressão de meus sentimentos. Não fiz um relato 
minucioso dos meios e modos empregados para me levar à 
sujeição e arrancar-me uma declaração de que os fenôme-
nos espíritas, manifestados através do meu organismo, 
eram fraudulentos. 

Reservar-me-ei para preencher esta lacuna quando subir à 
tribuna de propaganda.'  

'A autenticidade desta entrevista foi comprovada por algu-
mas testemunhas, em cujo número se incluem J.L O' Sulli-
van, Ministro dos Estados Unidos em Portugal, durante vinte 
e cinco anos. Disse ele: 'Se alguma vez eu ouvi uma mulher 
dizer a verdade, foi nessa ocasião' (ibidem, pgs. 109 a 110)  

Após a refutação, realizada em 1889, e a descoberta do 
esqueleto, em 1904, emparedado na adega da casa que 
pertenceu aos Fox, que corroborou inteiramente a veraci-
dade dos fenômenos mediúnicos, vem o padre, tentando 
ferir os fatos autênticos, com depoimentos desatualizados, 
plenamente desmentidos e contestados.  

A seguir, prossegue o clérigo, nas suas acusações contra o 
Espiritismo: 'Notemos que, além da explicação por truques, 
ocorre a explicação pela Parapsicologia, quando se trata de 
fenômenos mediúnicos. Em nossos dias pode-se crer que a 
maioria dos médiuns e freqüentadores do Espiritismo são 
pessoas sinceras e de boa fé; sem o saber, estão provocan-
do fenômenos parapsicológicos, que elas atribuem à inter-
venção de 'espíritos desencarnados' ".  

Mais uma vez, o reverendo se torna repetitivo, referindo-se 
de novo à Parapsicologia, como se a mesma fosse dotada 
de algum miraculoso poder ou imbuída de capacidade para 
anatematizar a Doutrina dos Espíritos de Jesus.   

Afirma o sacerdote católico, com mais um ataque pessoal, 
esquecido de ostentar as virtudes de um religioso, seguidor 
do 'representante maior de Jesus na Terra, o Papa': 'a mai-
oria dos médiuns e freqüentadores do Espiritismo são pes-
soas sinceras e de boa fé'. É fácil concluir pelo julgamento 
do 'pastor de ovelhas' que existem muitos profitentes espíri-
tas que não se encontram na afortunada maioria. Conclui a 
'Segunda Razão', sem nenhuma originalidade, de forma 
repetitória, reforçando em todos os seus descompromissa-
dos leitores a idéia de que quando alguém repisa muito um 
assunto, não está muito seguro do que pensa: '... Sem o 

saber estão provocando fenômenos parapsicológicos, que 
eles atribuem a intervenção dos espíritos desencarnados'.  

Pelo menos, em pleno século XX, não se ouve mais dos 
dogmáticos a afirmativa de que as reuniões espíritas são 
presididas pelo diabo. Já houve algum avanço. Breve che-
garão à descoberta do fator espiritual na gênese dos 
fenômenos paranormais"  

 

Do boletim do GEAE número 314:  

"3. Uma das irmãs Fox teria dito: "O espiritismo é fraude do 
princípio ao fim. É a maior impostura do século." ("The New 
York Herald",  10/10/1888).  

  Com relação à questão 3. "O espiritismo é fraude do 
princípio ao fim. É a maior impostura do século" dito por uma 
das irmãs Fox não traz a informação de que o termo "espiri-
tismo" é usado aqui em sentido impróprio. A estória aqui é a 
mesma do uso do termo "médium" nos livros do velho tes-
tamento, que você pode encontrar em algumas versões 
protestantes da Bíblia. O "espiritismo" a que se refere a irmã 
Fox não é o Espiritismo tal qual entendemos hoje. É preciso 
nos lembrarmos que o termo "Spiritism" não existia em 
inglês do século passado. Da mesma forma, em alemão 
"Spiritismus" está longe de significar a doutrina codificada 
por Kardec. Na versão do jornal, o que aparece é "Spiritual-
ism", ou Espiritualismo que é versão em português desig-
nando o movimento de médiuns americanos quando do 
início dos fenômenos. Por outro lado, é preciso, também, 
esclarecer em que contexto a irmã Fox disse isso, porque 
todos os que conhecem a história do Espiritualismo e do 
Espiritismo sabem o quão massacrados e explorados foram 
os primeiros médiuns.  

É sabido (de acordo com C. Doyle, ver "History of Spiritual-
ism"), que uma das Fox tornou-se alcoólatra no final de suas 
existências por causa dessa exploração. Detalhes do trágico 
destino de muitos médium do sec. XIX podem ser encontra-
dos na referida obra de Doyle. Temos, porém, que investigar 
se a frase foi dita realmente por ela ou se foi um boato liga-
do a ela como muitos que ocorreram com esses médiuns. A 
falha moral dos médiuns é perfeitamente justificável, tendo 
em vista que a mediunidade em si não carrega consigo 
nenhuma exigência de bondade e retidão, é uma faculdade 
neutra, não tendo nada a haver com a ética. 

 

 

17 | ESPIRITISMO NÃO AFETA O SISTEMA 
NERVOSO 

Escreveu D. Estevão Bittencourt, em folhetos da série Nós e 
Nós:  

"De fato, as sessões espíritas mexem fortemente com a 
fantasia ou a imaginação dos clientes, fazendo-os entrar 
num "mundo novo" ("o mundo do além"), induzindo-os a 
assumir um comportamento que não é orientado por critérios 
racionais, mas por critérios imaginados pelo médium e incu-
tidos ao paciente.  

Ora tal atuação prejudica gravemente a saúde psíquica e os 
nervos do cliente já debilitado pela luta anterior contra o seu 
problema. Precisamente a grade difusão do espiritismo no 
Brasil faz que a nossa terra seja um dos países de maior 
índice de doenças mentais do mundo… "  

A prática da mediunidade sem controle, sem o preparo mor-
al necessário pode levar de fato a obsessão. Mas o Espiri-
tismo é, ao contrário do que dizem nossos irmãos, um 
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remédio contra essa enfermidade. Várias pessoas estariam 
nos hospícios se não estivessem aprendido, com a Doutrina 
Espírita, a se livrarem desse mal e, acreditem, muitas estão 
nos hospícios como loucas, mas na verdade obsediadas, 
sem nem mesmo terem tido algum contato com o Espiritis-
mo.   

O Espiritismo ensina o remédio, que consiste na oração, nos 
bons pensamentos, na boa conduta, enfim, em procurar 
entrar em sintonia com as coisas mais elevadas.  

Quanto a mexer "fortemente com a fantasia ou a imagi-
nação..." e "comportamento que não é orientado por critérios 
racionais", D. Estevão deve saber muito bem que o que atrai 
as pessoas para o Espiritismo é o fato de ser uma Doutrina 
RACIONAL, que veio para acabar com todas as supers-
tições e fantasias. E será que Chico Xavier, Divaldo P. Fran-
co e tantos médiuns são, para ele, LOUCOS?  

Abaixo, trecho do livro "Porque Sou Espírita",. em Américo 
Domingos responde a D. Bittencourt, que fez essa acusação 
a Doutrina Espírita também no seu livro Porque não sou 
espírita:  

"Agora o prelado não se constitui em um agressor do Espiri-
tismo, cita também outros adversários de nossa crença, 
definindo-os como 'grandes médicos do Brasil'. Alude ao 
responsável pelos infelizes depoimentos, o seu colega de 
batina, D. Boaventura, que somente publicou os testemun-
hos contrários a Doutrina Consoladora de Jesus.   

Posso frisar que, como médico, com mais de vinte anos de 
profissão, ao lado das minhas tarefas de profitente espirita 
praticante, nunca me deparei ou soube de algum caso de 
doença mental causada pelo exercício da mediunidade, 
dentro do âmbito espirita. O que já constatei foi, exatamente, 
o contrário: pacientes portadores de desordem mental serem 
curados, por intermédio de reuniões mediúnicas denomina-
das desobsessão.  

O clérigo talvez desconheça ou finja não saber que a máxi-
ma da Doutrina Espirita é: 'Fora da Caridade não há sal-
vação'.  

Portanto, a solidariedade, a fraternidade, o amor, são prati-
cados e exercidos por todos os espíritas, como um reflexo 
do mais puro Cristianismo.  

Uma religião que vivência os ensinamentos do Cristo, na 
qual se trabalha avidamente sem nenhum interesse pessoal 
ou pecuniário (vive-se para a Religião e não da Religião), 
que revive o Cristianismo, em toda a sua pureza original, 
sem o dedo do homem eclesiástico a macular a sua sagrada 
essência, que se dedica avidamente a curar os enfermos, 
não pode nunca 'tornar-se foco de doenças mentais'.  

Os espíritos que se comunicam, nas reuniões mediúnicas, 
são arautos do Cristo, constituindo a grande falange do 
Consolador ou Espirito da Verdade prometida por Ele a 
Humanidade.  

O Mestre disse que o Consolador 'não faria por si mesmo' 
(não é o próprio Deus), 'mas DIRÁ TUDO O QUE TIVER 
OUVIDO (é um mensageiro) e vos anunciará as coisas que 
hão de vir' (João 16:13)  

No meu entender: maior consolo, proporcionado pelas com-
unicações das falanges do Consolador com os homens, é 
exatamente a de dar a certeza da imortalidade da alma. 
Ministrar ao viajor do caminho terreno o alento necessário 
de que é um espirito imortal, reencarnado, e que o seu des-
tino final é a perfeição, dentro do Universo'.  

Tudo isso é negado pelo Pe. Estevão, um religioso, crente 
em Deus e em Jesus. Já imaginou, caro leitor, o que pen-
sam, então, do Espiritismo os ateus?  

A seguir, o sacerdote publica no seu opúsculo, os depoimen-
tos dos 'grandes médicos do Brasil', começando pelo Dr. 
Luís Robalinho Cavalcanti:  

'Não é aconselhável promover o desenvolvimento das facul-
dades mediúnicas, desde que se trata de fenômenos psico-
patologicos prejudiciais ao indivíduo.  

'O médium deve ser considerado como uma personalidade 
anormal, predisposto a enfermidades mentais, ou já portador 
de psicopatias crônicas ou em evolução.  

'As práticas mediúnicas são prejudiciais a saúde mental da 
coletividade, retardando o tratamento dos pacientes, que 
muitas vezes chegam as mãos do médico com enfermidade 
já cronificada.  

'O Espiritismo põe em evidência enfermidades mentais 
preexistentes e desencadeia reações psicopatológicas em 
predispostos.  

'São convenientes medidas que visem a evitar a prática de 
atividades médicas e terapêuticas, proibida pelas leis sa-
nitárias, que só reconhecem ao médico com diploma devi-
damente registrado nos órgãos competentes o direito de 
tratar pessoas doentes'  

 

Rebatendo o que foi dito acima, mais uma vez utilizo-me de 
Chico Xavier. Além de ser o mais conhecido dos médiuns, 
pela farta documentação e laboriosa produção mediúnica, foi 
muito estudado e examinado por sinceros facultativos e 
experimentadores psíquicos do Brasil e do exterior.  

Os pareceres médicos concluíram que o Sr. Francisco 
Cândido Xavier não é portador de qualquer condição mental 
patológica. Ao mesmo tempo, já na década de oitenta, seus 
comentários são sóbrios, não apresentando sequer um grau 
pequeno de Esclerose Cerebral.  

O mesmo comentário, posso também atestar, como médico 
de todos os médiuns que conheci e conheço. São seres que 
primam pelo amor ao próximo, acima de qualquer conve-
niência pessoal.  

O segundo facultativo relacionado é o Dr. Francisco Franco:  

'Provocar fenômenos espiritas é desaconselhável porque 
danoso para o organismo; o médium torna-se um neu-
rastênico, autômato, visionário, abúlico, antecâmara a es-
quizofrenia, um indivíduo perigoso para si e a sociedade.  

'O médium nunca pode ser normal pelas razões expostas 
acima.  

'O Espiritismo está colocado em primeiro lugar como fator de 
loucura e de outras perturbações patológicas, agindo sobre-
tudo nas mentalidades fracas e particularmente suges-
tionáveis.  

'O Espiritismo é o maior fator produtor de insanos que pe-
rambulam pelas ruas, enquanto grande percentagem en-
chem os manicômios, casas de saúde, segundo a opinião de 
abalizados psiquiatras, como Austregesilo Juliano Moreira, 
Franco da Rocha, Pacheco e Silva...'  

 Nenhum valor pode ser dado a uma afirmação que revela, 
acima de tudo, um sentimento antifraterno, anticristão, fa-
zendo coro com mentes desestruturadas, aliadas das fa-
langes que visam a desordem, a alienação dos seres e a 
manutenção de um estado vetusto de ortodoxia e de into-
lerância.  

Os mesmos anátemas de ontem, impregnados de ódio e de 
ignorância.  

O escritor católico, publicando tal ignomia, faz-me lembrar 
os mesmos sacerdotes do passado que, habilmente, se 
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utilizavam das fogueiras e das torturas para impor seus 
dogmas.  

Em fins do século V, a Igreja assassinava dois médiuns, 
Patrício e Hilário, acusados de magia por se comunicarem 
com os Espíritos, através das mesas girantes e pelos 'raps'.  

Os sacerdotes de antanho, incapazes e indignos, opunham-
se a liberdade de pensamento e, ligados ao poder temporal, 
totalmente contrários a Doutrina de um Cristo que dizia não 
ser a Terra o seu reino, tentavam abafar os clarões da inte-
ligência, por meio dos métodos da Inquisição e de assalto 
aos bens alheios.  

O bispo Ario foi anatematizado por não concordar com a 
deificação de Jesus. O século IX é conhecido pelos 
escândalos pontificiais. é o tempo em que os papas, san-
guinários e mundanos, eram designados por mulheres dis-
solutas, como Teodora e Marozzia.   

Dando crédito ao Dr. Francisco Franco, os clérigos fazem-
me recordar da comissão de sábios frades que, no início do 
século X, foi constituída pelo papa João XV, para viajar até o 
ponto em que a Terra e o Céu se unissem, tentando demon-
strar que o mundo era chato, tentando ridicularizar os sábios 
que afirmavam sê-lo redondo.  

Cinco anos após, os 'sábios' sacerdotes regressavam, afir-
mando que encontraram o local desejado, ao ponto de terem 
que abaixar as cabeças para não tocar no céu.  

Realmente, os parapsicólogos de batina estão muito bem 
acompanhados e estão fazendo todo o possível para reve-
renciar e homenagear seus ilustres colegas do pretérito.  

 (...)  

Esclarecendo a todos os facultativos relacionados aproveito 
a excelente obra 'Reencarnação e Imortalidade', do confrade 
Hermínio P. Miranda, publicada pela FEB (Federação Espiri-
ta Brasileira), onde, nas pags 66 e 67, estão inseridas as 
seguintes explicações, baseadas no livro 'Além do Incons-
ciente', do médico Jayme Cervino, também editado  pela 
FEB: 'Respondendo com serenidade aos que ainda pregam 
a desmoralizada doutrina de que o Espiritismo produz lou-
cos, o Dr. Cervino lembra que, ao contrário, o que chama-
mos genericamente de mediumopatia, uma forma mórbida 
de mediunismo, muitas vezes incipiente... tende a normali-
zar-se pelo exercício ponderado e autocontrolado da própria  
faculdade' "  

 

Celso Martins, livro "Mediunidade ao seu Alcance" :  

"ALGUNS PROBLEMAS DA PRÁTICA DA MEDIUNIDADE  

A mediunidade oferece perigos e inconvenientes para os 
que se lançam à experimentação apenas movidos pela 
simples curiosidade em encontros de frívola diversão. Assim 
procedendo, apenas atrairão a aproximação de entidades 
inferiores, zombeteiras, brincalhonas, e este contato com 
seus fluidos de baixa categoria pode provocar doenças nos 
incautos experimentadores.  

Cumpre, no entanto, ressaltar desde já que a faculdade 
mediúnica não leva a ninguém à loucura, não! O próprio 
Rhine, o criador da Parapsicologia, em seu livro Fenômenos 
e Psiquiatria, já reconheceu que nada indicou até hoje qual-
quer elo especial entre as funções psicopatológicas e as 
funções parapsicológicas... Tanto que Robert Amadou, em 
seu livro Parapsicologia, admitia claramente que os fenôme-
nos paranormais não são de maneira nenhuma patológi-
cos!...  

Mentes predispostas a desequilíbrios mentais devem ser 
tratadas convenientemente, antes de se entregarem à práti-
ca da mediunidade.  

Em decorrência de nossos pensamentos, de nossas ações, 
de nossas palavras, de nossos desejos ainda que mais 
secretos, atraímos entidades espirituais de igual padrão 
vibratório. Assim, ainda que nos queiram proteger contra as 
investidas destes espíritos inferiores, os nossos guias-
espirituais não poderão livrar-nos desta influência, se nós 
não fizermos a nossa parte, quer dizer, se não vivermos de 
acordo com a moral emanada dos ensinos e dos exemplos 
de Jesus.  

Antes de atirar-se a prática, o iniciante deve previamente 
inteirar-se da teoria, lendo os livros que aqui foram mencio-
nados. Tal estudo poderá ser feito com maior proveito no 
reduto de um centro espírita bem orientado.  

Nunca será demasiado declarar que o médium sempre ex-
erce sua influência moral nas comunicações que recebe, 
pela simples razão de que ele atrai, pelo pensamento, os 
espíritos. Compreensivelmente ninguém é mesmo perfeito. 
Dentro do relativismo do mundo em que vivemos, o médium, 
apesar das qualidades positivas que apresente, em seu 
desejo e empenho de ser um homem de bem, não está 
isento de ocasionalmente ser intermediário de espíritos 
inferiores, com os quais entrou em sintonia num momento 
de invigilância. Deve, no entanto, envidar esforços para 
evitar essas situações constrangedoras. 

Pois, se o médium se deixar arrastar voluntária e decisiva-
mente para o Mal, os bons espíritos deixarão de usar suas 
faculdades; e o médium acabará servindo de instrumento de 
entidades malévolas e sofredoras que lhe podem causar 
uma série de desequilíbrios no campo muito doloroso das 
obsessões."  

 

Leia o que escreveu Kardec sobre isso, em "Introdução 
a Doutrina Espírita”: 

"V. - Certas pessoas consideram as idéias espíritas capazes 
de turbar as faculdades mentais. Por esse motivo julgam 
prudente sustar a sua propagação  

A.K - O senhor conhece, por certo, o provérbio: 'Quem quer 
quebrar o  pote diz que está rachado'. Não é, pois, de admi-
rar que os inimigos do Espiritismo se apoiem em todos os 
pretextos. O indicado pareceu-lhes a propósito para desper-
tar temores e susceptibilidades, e dele logo lançaram mão, 
muito embora não resista ao exame mais superficial. Ouça, 
pois, a respeito desta loucura o raciocínio de um louco.  
Todas as profundas preocupações do Espiritismo podem 
ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião 
oferecem seu contingente. A loucura origina-se de um esta-
do patológico do cérebro, instrumento do pensamento. De-
sorganizado o cérebro, alterado está o pensamento. A lou-
cura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é 
uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou 
menos acessível a certas impressões: e isso é  tão certo, 
que o senhor encontrará sem dificuldade pessoas que pen-
sam intensamente, sem se tornarem loucas, e outras que 
perdem o juízo sob o influxo da mais insignificante superex-
citação. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o 
caráter da preocupação dominante, convertendo-se em idéia 
fixa. Esta poderá ser a dos Espíritos, nos que com eles se 
tenham ocupado, como seria a de Deus, dos anjos, do 
demônio, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, 
da maternidade, de um sistema político ou social. Muito 
provavelmente o louco religioso seria espirita, se o Espiritis-
mo fosse a sua preocupação dominante.  

 É  verdade que um periódico publicou que, numa única 
localidade da América do Norte, de cujo nome não me re-
cordo no momento, contaram-se quatro mil casos de loucura 
espírita. Nós, entretanto, sabemos que em nossos ad-
versários é uma idéia fixa, o crerem-se exclusivamente os 
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únicos dotados de razão, e isto não deixa de ser uma mania 
como outra qualquer. Na sua opinião, nós todos somos 
dignos de um manicômio e, consequentemente, os quatro 
mil espíritas da localidade em questão devem ser, logica-
mente, outros tanto loucos.  

 Segundo este conceito, os Estados Unidos os contam as 
centenas de  milhares; e em maior numero ainda, os res-
tantes países do mundo. Esse exagero, porem, tem sido 
pouco empregado ultimamente, porque a discutível loucura 
conquistou a fina flor da alta sociedade.  Muito barulho se 
fez com um exemplo muito conhecido, o de Victor Henne-
quin. Esqueceu-se, porem, que, antes de se ocupar com os 
espíritos, esse cavalheiro já tinha dado provas de excentrici-
dade. Se as mesas girantes não tivessem aparecido - essas 
mesas que, segundo o espirituoso trocadilho de nossos 
adversários, lhe puseram a cabeça a girar - a sua loucura 
teria tomado um outro caráter.  

Afirmo, pois, que o Espiritismo não goza de nenhum privile-
gio neste sentido; e, ainda mais, digo que, bem compreendi-
do, constitui um preservativo contra a loucura e o suicídio.  
Entre as mais numerosas causas de superexcitação cere-
bral, devem-se contar as decepções, as desgraças, os afe-
tos contrariados, causas essas que são, também, as mais 
freqüentes do suicídio.  

Pois muito bem: o verdadeiro espirita vê as coisas deste 
mundo de um ponto de vista tão superior, que as tribulações 
são para ele apenas incidentes desagradáveis e de curta 
duração. O que abalaria violentamente a muitos, afeta o 
mediocremente. Por outra parte sabe que os desgostos da 
vida são provas que contribuem para seu adiantamento, se 
os suportar com resignação, pois que a recompensa virá na 
proporção da coragem com que forem suportados os reves-
es. Esta convicção dá-lhe, pois, a resignação que o preserva 
do desespero e, consequentemente, de uma causa con-
stante de loucura e suicídio.  

Por outro lado, as comunicações com os Espíritos que lhe 
mostram a sorte deplorável dos que voluntariamente abre-
viam seus dias, abrem-lhe os olhos. O quadro é  bastante 
eloqüente para fazer refletir. Por isso é considerável o núme-
ro dos que, por sua influência, detiveram-se na queda funes-
ta.  Este é um resultado do Espiritismo.  No numero das 
causas determinantes da loucura deve-se também colocar o 
medo. O terror pelo diabo já  transtornou não poucas razões. 
Sabe-se, porventura, o número de vítimas produzidas pela 
impressão ferreteada nas imaginações fracas por essa figu-
ra, que procuram tornar mais hedionda através de horríveis 
minúcias? Dizem que o demônio só assusta as crianças, e 
que isto é um freio para as tornar ajuizadas. Sim, como a 
bruxa e a cuca. Mas quando se libertam do medo tornam-se 
piores do que antes. E por aquele magnifico resultado es-
quece-se o número dos males causados nos cérebros deli-
cados.  Não se deve confundir a loucura patológica com a 
obsessão. Esta não procede de quaisquer lesões cerebrais 
e sim da subjugação exercida por Espíritos maléficos sobre 
certos indivíduos, e tem, as vezes, aparência de loucura 
propriamente dita. Esta afecção, que por sinal é muito 
freqüente, independe da crença no Espiritismo, e existia de 
todos os tempos.  A medicação ordinária é, neste caso, 
quando não impotente, nociva. Trazendo a luz esta nova 
causa de perturbação, o Espiritismo apresentou, também a 
única modalidade de cura, agindo não sobre o médium mas 
sobre o espírito obsessor.  O Espiritismo é o remédio e não 
a causa da enfermidade". 

 

 

18 | BATISMO 

Católicos e Protestantes nos criticam por não praticarmos o 
batismo.  

"Apareceu João, batizando no deserto e pregando o BA-
TISMO DO ARREPENDIMENTO, para remissão dos peca-
dos" (Mc 1. v4)  

Para simbolizar arrependimento dos pecados, João só apli-
cava o batismo em adultos, que tinham do que se arrepend-
er e podiam analisar o certo e o errado para se arrepende-
rem.  

E mostrava que não adiantava nada o batismo com quem 
não estivesse arrependido. Ex.: A muitos dos fariseus e 
saduceus que foram ate ele para que os batizasse, disse: 
"Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? 
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento" (Mt. 3 vs. 
7/8).  

Era, portanto, o batismo apenas um símbolo do arrependi-
mento, da conversão. Aqueles que estavam realmente trans-
formados, recebiam a água do batismo.  

Foi útil quando no início do Cristianismo, mas não tem utili-
dade alguma nos dias de hoje.  

E por que Cristo se batizou?  

Porque lhe convinha cumprir toda a justiça, segundo ele 
próprio declara a João.  

O precursor encerra o período das formulas exteriores, com 
as quais até então se adorava o Pai. Jesus inaugura o 
período em que se presta veneração a Deus em espirito e 
verdade, no santuário da consciência de cada um dos seus 
filhos.  

Paulo de Tarso chegou a praticar alguns batismos pela 
água. Após conhecer a profundeza e extensão da nova 
revelação, ele escreveu na primeira Epístola aos Coríntios 
(1:14-17): 'Dou graças a Deus, porque a nenhum de vos 
batizei, senão a Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que 
foi batizado em meu nome. E batizei também a família de 
Estefanas, alem disso não sei se batizei algum outro. Por-
que Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangeli-
zar'.  

 

Leia texto sobre Batismo no livro de Paulo Alves Godoy, 
"O Evangelho Misericordioso"  

"O Cristianismo  sempre foi, desde os seus primórdios, uma 
doutrina absolutamente refratária às práticas exteriores do 
culto.  

Em parte alguma dos Evangelhos deparamos com qualquer 
narração que apresente Jesus praticando atos que impli-
quem em manifestações exteriores ou que corroborem sua 
prática ou introdução no corpo doutrinário de qualquer reli-
gião de ramificação cristã.  

Por mais que nos esforcemos, não encontramos em qual-
quer parte dos quatro Evangelhos, qualquer alusão do Me-
stre sobre a necessidade do batismo pela água ou reco-
mendando procissões, ladainhas, novenas, quarentenas, 
casamentos com pompa religiosa, crisma, orações em idi-
omas mortos ou qualquer outra prática externa.  

Afirmando, com vistas ao futuro: 'Conhecei a verdade e ela 
vos fará livres', Jesus tinha por escopo imunizar o Cristia-
nismo contra qualquer agregação de ritos ou práticas exteri-
ores. Entretanto, apesar de todo o cuidado do Mestre, ve-
mos, nos diais atuais, várias religiões do ramo cristão im-
pregnadas desses prejuízos, os quais tem servido somente 
para empanar o brilho e a singeleza da Doutrina Cristã.  
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O Espiritismo, que representa a restauração do Cristianismo 
em sua forma primitiva, condena toda e qualquer prática ou 
manifestações exteriores, representando essa condenação 
uma das recomendações insistentemente aconselhadas aos 
profitentes da Doutrina Espírita no sentido de manterem, de 
forma perene, a singeleza dos princípios basilares codifica-
dos por Allan Kardec.  

Os Espíritas  devem, pois, repelir qualquer tendência no 
sentido de introduzir essas práticas no corpo doutrinário do 
Espiritismo, tendo em vista que elas foram as responsáveis 
pelo amálgama representado pelas religiões que se apega-
ram aos rituais e à observância de vãs tradições, pois isto 
representa uma forma de aprisionamento a princípios que 
tolhem a evolução das criaturas rumo ao seu Criador.  

O apóstolo Paulo de Tarso representa o melhor paradigma 
aos que querem abominar essas práticas externas e se 
'libertarem pelo conhecimento da Verdade'.  

No início do seu apostolado, ainda neófito no conhecimento 
do Cristianismo nascente, e, talvez, influenciado por idéias 
ainda prevalecentes no seio dos primitivos discípulos de 
Jesus, dos quais ele ainda guardava dependência, Paulo de 
Tarso chegou a praticar alguns batismos pela água. Após 
conhecer a profundeza e extensão da nova revelação, ele 
escreveu na primeira Epístola aos Coríntios (1:14-17): 'Dou 
graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a 
Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que foi batizado em 
meu nome. E batizei também a família de Estefanas, além 
disso não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-
me, não para batizar, mas para evangelizar'.  

Tão logo ele se assenhoreou  no conhecimento da nova 
doutrina, compreendendo o seu sentido libertador de con-
sciências, pôs um paradeiro nas práticas do batismo pela 
água, demonstrando pouco apreço a esse gênero de ceri-
monial exterior.  

A sua missão não consistia em viver apregoando as práticas 
vãs e inconsistentes do batismo pela água ou da circun-
cisão. Ele exercia a sua missão num nível muito mais eleva-
do, pairando acima das tradições inócuas e tendo por objeti-
vo básico o encaminhamento das criaturas para o Cristo, 
através da assimilação de todos os ensinamentos que con-
duzissem à reforma íntima.  

O Evangelho de João (4:2) sustenta que Jesus Cristo não 
batizava ninguém, apesar de alguns dos seus discípulos 
usarem essa prática. Nos Evangelhos não existe nenhuma 
recomendação do Mestre sobre a eficácia ou necessidade 
do batismo pela água. O verdadeiro batismo é aquele do 
qual nos falou João Batista: 'Eu vos batizo com água, porém 
ele (Jesus) vos batizará com fogo' (Mateus, 3:11)  

Jesus Cristo foi batizado pelo fogo, quando passou pelo 
sacrifício no Calvário. Sem isso o Mestre não teria 'vencido o 
príncipe deste mundo' e sua missão não teria a penetração 
que teve no decorrer dos séculos. Paulo de Tarso também 
teve o seu batismo pelo fogo quando, por três vezes, foi 
açoitado com varas, cinco vezes recebeu quarenta açoites 
menos um, uma vez foi apedrejado, três vezes sofreu 
naufrágio, além das noites que perambulou nos abismos, 
nos rios, face aos perigos oriundos das ameaças dos judeus 
e dos gentios.  

Todos nós passamos pelo batismo do fogo. As provações e 
expiações da vida terrena são formas desse batismo. Quan-
do tivermos triunfado sobre elas, sofrendo com resignação, 
e sobrepujado os obstáculos inerentes à nossa trajetória 
terrena, estaremos realmente batizados pelo fogo.  

O batismo pela água é inteiramente inócuo e apenas serve 
para propiciar às criaturas terrenas uma falsa impressão de 
harmonia consciencial. As nossas transgressões às leis de 
Deus, nesta ou em vidas pretéritas, somente poderão ser 

redimidas através do batismo pelo fogo, que são as propi-
ciadas pela vida terrena. O batismo pela água não tem a 
eficácia de redimir os erros e transgressões, mas o batismo 
pelo fogo tem o potencial necessário para se atingir a re-
denção espiritual.  

O batismo pela água é mera demonstração exterior do culto; 
o batismo pelo fogo, pelo contrário, soergue os homens, 
emprestando-lhes maior soma de aquisições nobilitantes e 
permanentes, aproximando-os cada vez mais de Deus.  

Enquanto o batismo pela água é meramente simbólico, o 
batismo pelo fogo é autêntico e de profunda repercussão na 
elevada destinação das almas.  

Paulo de Tarso jamais  tergiverou com a verdade. O seu 
zelo pelas coisas do Alto e pela integridade e pureza da 
doutrina cristã jamais conheceu limitações. Nada daquilo  
que pudesse  empanar o brilho da mensagem de Jesus 
Cristo foi aceito por ele. O episódio ocorrido na cidade de 
Éfeso, quando enfrentou Demétrio e outros ourives da ci-
dade, os quais disseminaram a idolatria, é uma viva demon-
stração dessa sua luta. No trato das coisas do Alto, ele não 
regateou esforços, chegando mesmo a enfrentar outros 
discípulos que estavam bitolados pelo tradicionalismo judeu, 
que desconhecia o potencial e a dimensão da nova verdade 
revelada.  

O ponto alto da missão do grande Apóstolo dos Gentios era 
a evangelização do povo. Com esse objetivo ele jamais se 
deixou confinar pelas barreiras do culto externo e dos ceri-
moniais inconsistentes, muito do agrado das religiões 
dogmáticas.  

Por isso ele proclamou: 'Cristo enviou-me  não para batizar, 
mas para evangelizar”. 

 

19 | JUÍZO FINAL 

Kardec - A Gênese  

62. - Ora, quando o Filho do homem vier em sua majestade, 
acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de 
sua glória; - e, reunidas à sua frente todas as nações, ele 
separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes 
as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua es-
querda os bodes. - Então, dirá o Rei aos que estiverem à 
sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, etc. (São Mateus, 
cap. XXV, vv. 31 a 46. – O Evangelho segundo o Espiritis-
mo, cap. XV.)  

63. - Tendo que reinar na Terra o bem, necessário é sejam 
dela excluídos os Espíritos endurecidos no mal e que pos-
sam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí 
permanecessem o tempo de que precisavam para se melho-
rarem; mas, chegado o momento em que, pelo progresso 
moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascend-
er na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como mora-
da, a encarnados e desencarnados que não hajam aprovei-
tado os ensinamentos que uns e outros se achavam em 
condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferi-
ores, como o foram outrora para a Terra os da raça adâmi-
ca, vindo substituí-los Espíritos melhores. Essa separação, a 
que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas pala-
vras sobre o juízo final: Os bons passarão à minha direita e 
os maus à minha esquerda. (Cap. XI, nos 31 e seguintes.)  

64. - A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo 
fim para sempre à Humanidade, repugna à razão, por impli-
car a inatividade de Deus, durante a eternidade que prece-
deu à criação da Terra e durante a eternidade que se se-
guirá à sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a 
Lua e as estrelas que, segundo a Gênese, foram feitos para 
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iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se 
haja produzido para tão pouco tempo e a beneficio de seres 
votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos.  

65. - Materialmente, a idéia de um julgamento único seria, 
até certo ponto, admissível para os que não procuram a 
razão das coisas, quando se cria que a Humanidade toda se 
achava concentrada na Terra e que para seus habitantes 
fora feito tudo o que o Universo contém. É, porém, inad-
missível, desde que se sabe que há milhares de milhares de 
mundos semelhantes, que perpetuam as Humanidades pela 
eternidade em fora e entre os quais a Terra é dos menos 
consideráveis, simples ponto imperceptível. Vê-se, só por 
este fato, que Jesus tinha razão de declarar a seus discípu-
los: Há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não 
as compreenderíeis, dado que o progresso das ciências era 
indispensável para uma interpretação legítima de algumas 
de suas palavras. Certamente, os apóstolos, S. Paulo e os 
primeiros discípulos teriam estabelecido de modo muito 
diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos as-
tronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e 
psicológicos que hoje possuímos. Daí vem o ter Jesus adia-
do a completação de seus ensinos e anunciado que todas 
as coisas haviam de ser restabelecidas.  

66. - Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se 
concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos 
apresenta de contínuo como um bom Pai, que deixa sempre 
aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto 
sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus 
entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas 
próprias palavras. Ao demais, se o juízo final houvesse de 
apanhar de improviso os homens, em meio de seus trabal-
hos ordinários, e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se 
com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injus-
ta, faria nascessem crianças e criaria almas novas naquele 
momento supremo, no termo fatal da Humanidade. Seria 
para submetê-las a julgamento logo ao saírem do ventre 
materno, antes de terem consciência de si mesmas, quando, 
a outros, milhares de anos foram concedidos para se inteira-
rem do que respeita à própria individualidade? Para que 
lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não 
são nem boas nem más e para as quais, no entanto, todos 
os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde 
então fechados, visto que a Humanidade não mais existiria? 
(Cap. II, n&ordm; 19.) Conservem-nas os que se contentam 
com semelhantes crenças; estão no seu direito e ninguém 
nada tem que dizer a isso; mas, não achem mau que nem 
toda gente partilhe delas.  

67. - O juízo, pelo processo da emigração, conforme ficou 
explicado acima (n&ordm; 63), é racional; funda-se na mais 
rigorosa justiça, visto que conserva para o Espírito, eterna-
mente, o seu livre-arbítrio; não constitui privilégio para nin-
guém; a todas as suas criaturas, sem exceção alguma, 
concede Deus igual liberdade de ação para progredirem; o 
próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a de-
struição do corpo, nenhuma interrupção ocasionará à mar-
cha progressiva do Espírito. Tais as conseqüências da plura-
lidade dos mundos e da pluralidade das existências.   

Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de 
juízo final, pois que os Espíritos passam por análogas fieiras 
a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que 
atinjam certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final 
propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de 
renovação parcial ou total da população dos mundos, por 
efeito das quais se operam as grandes emigrações e imi-
grações de Espíritos. 

 

 

20 | PECADO ORIGINAL 

Kardec - A Gênese  

Perda do paraíso (Em seguida a alguns versículos se acha 

a tradução literal do texto hebreu, exprimindo mais fielmente 
o pensamento primitivo. O sentido alegórico ressalta assim 
mais claramente.)  

13. -CAPÍTULO II. - 9. Ora, o Senhor Deus plantara desde o 
começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele 
formara. - O Senhor Deus também fizera sair da terra toda 
espécie de árvores belas ao olhar e cujo fruto era agradável 
ao paladar e, no meio do paraíso ("Paraíso", do latim paradi-
sus, derivado do grego: paradeisos, jardim, vergel, lugar 
plantado de árvores. O termo hebreu empregado na Gênese 
é hagan, que tem a mesma significação), a árvore da vida, 
com a árvore da ciência do bem e do mal. (Ele fez sair, 
Jeová Eloim, da terra (min haadama) toda árvore bela de 
ver-se e boa para comer-se e a árvore da vida (vehetz ha-
chayim) no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e 
do mal.)  

15. - O Senhor tomou, pois, do homem e o colocou em o 
paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. 

16. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: Come de todas 
as árvores do paraíso. (Ele ordenou, Jeová Eloim, ao ho-
mem (hal haadam) dizendo: De toda árvore do jardim podes 
comer.) - 17. Mas, não comas absolutamente o fruto da 
árvore da ciência do bem e do mal; porquanto, logo que o 
comeres, morrerás com toda a certeza. (E da árvore do bem 
e do mal (oumehetz hadaat tob vara) não comerás, pois que 
no dia em que dela comeres morrerás.)  

14. -CAPÍTULO III. - 1. Ora, a serpente era o mais fino de 
todos os animais que o Senhor Deus formara na Terra. E ela 
disse à mulher: Por que vos ordenou Deus que não 
comêsseis os frutos de todas as árvores do paraíso? (E a 
serpente (nâhâsch) era mais astuto do que todos os animais 
terrestres que Jeová Eloim havia feito; ela disse à mulher (el 
haïscha): Terá dito Eloim: Não comereis de nenhuma árvore 
do jardim?) - 2. A mulher respondeu: Comemos dos frutos 
de todas as árvores que estão no paraíso. (Disse ela, a 
mulher, à serpente, do fruto (miperi) das árvores do jardim 
podemos comer.) - 3. Mas, quanto ao fruto da árvore que 
está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não 
comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não 
corramos o perigo de morrer. - 4. A serpente replicou à 
mulher: Certamente não morrereis. - Mas, é que Deus sabe 
que, assim houverdes comido desse fruto, vossos olhos se 
abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal.  
6. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era 
bom de comer; que era belo e agradável à vista. E, tomando 
dele, o comeu e o deu a seu marido, que também comeu. 
(Ela viu, a mulher, que ela era boa, a árvore como alimento, 
e que era desejável a árvore para compreender (léaskil), e 
tomou de seu fruto, etc.)  8. E como ouvissem a voz do 
Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando 
sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das 
árvores do paraíso, a fim de se ocultarem de diante da sua 
face.  9. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: 
Onde estás? - 10. Adão lhe respondeu: Ouvi a tua vos no 
paraíso e tive  medo, porque estava nu, essa a razão por 
que me escondi. - 11. O Senhor lhe retrucou: E como sou-
beste que estavas nu, senão porque comeste o fruto da 
árvore da qual eu vos proibi que comêsseis? - 12. Adão lhe 
respondeu: A mulher que me deste por companheira me 
apresentou o fruto dessa árvore e eu dele comi. 13. O Sen-
hor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? Ela respon-
deu: A serpente me enganou e eu comi desse fruto. 14. 
Então, o Senhor Deus disse à serpente: Por teres feito isso, 
serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da 
terra; rojar-te-ás sobre o ventre e comerás a terra por todos 
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os dias de tua vida. - 15. Porei uma inimizade entre ti e a 
mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça 
e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. 16. Deus disse 
também à mulher: Afiigir-te-ei com muitos males durante a 
tua gravidez; parirás com dor; estarás sob a dominação de 
teu marido e ele te dominará.  17. Disse em seguida a Adão: 
Por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido 
do fruto da árvore de que te proibi que comesses, a terra te 
será maldita por causa do que fizeste e só com muito trabal-
ho tirarás dela com que te alimentes, durante toda a tua 
vida. - 18. Ela te produzirá espinhos e sarças e te alimen-
tarás com a erva da terra. - 19. E comerás o teu pão com o 
suor do teu rosto, até que voltes à terra donde foste tirado, 
porque és pó e em pó te tornarás. 20. E Adão deu à sua 
mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a 
mãe de todos os viventes.  21. O Senhor Deus também fez 
para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os 
cobriu. - 22. E disse: Eis aí Adão feito um de nós, sabendo o 
bem e o mal. Impeçamos, pois, agora, que ele deite a mão à 
árvore da vida, que também tome do seu fruto e que, com-
endo desse fruto, viva eternamente. (Ele disse, Jeová Eloim: 
Eis aí, o homem foi como um de nós para o conhecimento 
do bem e do mal; agora ele pode estender a mão e tomar da 
árvore da vida (veata pen ischlachyado velakach mehetz 
hachayim); comerá dela e viverá eternamente.) 23. O Sen-
hor Deus o fez sair do jardim de delicias, a fim de que fosse 
trabalhar no cultivo da terra donde ele fora tirado. - 24. E, 
tendo-o expulsado, colocou querubins (Do hebreu cherub, 
keroub, boi, charab, lavrar; anjos do segundo coro da primei-
ra hierarquia, que eram representados com quatro asas, 
quatro faces e pés de boi.) diante do jardim de delícias, os 
quais faziam luzir uma espada de fogo, para guardarem o 
caminho que levava à árvore da vida.  

15. - Sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos 
ativermos à forma, a alegoria oculta freqüentemente as 
maiores verdades. Haverá fábula mais absurda, à primeira 
vista, do que a de Saturno, o deus que devorava pedras, 
tomando-as por seus filhos? Todavia, que de mais profun-
damente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe 
procuramos o sentido moral! Saturno é a personificação do 
tempo; sendo todas as coisas obra do tempo, ele é o pai de 
tudo o que existe; mas, também, tudo se destrói com o tem-
po. Saturno a devorar pedras é o símbolo da destruição, 
pelo tempo, dos mais duros corpos, seus filhos, visto que se 
formaram com o tempo. E quem, segundo essa mesma 
alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, 
símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual, que 
é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem, que, na 
linguagem moderna, sem alusão à Fábula antiga, se diz, de 
uma coisa que afinal se deteriorou, ter sido devorada pelo 
tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Toda a mitologia 
pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto 
quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da Huma-
nidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso comple-
to da mais alta filosofia, como acontece com as modernas 
fábulas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo.   

16. - Outro tanto se dá com a Gênese, onde se tem que 
perceber grandes verdades morais debaixo das figuras 
materiais que, tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas 
como se, em nossas fábulas, tomássemos em sentido literal 
as cenas e os diálogos atribuídos aos animais.  

Adão personifica a Humanidade; sua falta individualiza a 
fraqueza do homem, em quem predominam os instintos 
materiais a que ele não sabe resistir(Está hoje perfeitamente 
reconhecido que a palavra hebréia haadam não é um nome 
próprio, mas significa: o homem em geral, a Humanidade, o 
que destrói toda a estrutura levantada sobre a personalidade 
de Adão)  

 A árvore, como árvore de vida, é o emblema da vida espiri-
tual; como árvore da Ciência, é o da consciência, que o 
homem adquire, do bem e do mal, pelo desenvolvimento da 
sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele 
escolhe entre um e outro. Assinala o ponto em que a alma 
do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instin-
tos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabili-
dade dos seus atos. O fruto da árvore simboliza o objeto dos 
desejos materiais do homem; é a alegoria da cobiça e da 
concupiscência; concretiza, numa figura única, os motivos 
de arrastamento ao mal. O comer é sucumbir à tentação. A 
árvore se ergue no meio do jardim de delícias, para mostrar 
que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para 
lembrar que, se dá preponderância aos gozos materiais, o 
homem se prende à Terra e se afasta do seu destino espiri-
tual. (Em nenhum texto o fruto é especializado na maçã, 
palavra que só se encontra nas versões infantis.  

O termo do texto hebreu é peri, que tem as mesmas 
acepções que em francês, sem determinação de espécie e 
pode ser tomado em sentido material, moral, alegórico, em 
sentido próprio e figurado. Para os Israelitas, não há inter-
pretação obrigatória; quando uma palavra tem muitas 
acepções, cada um a entende como quer, contanto que a 
interpretação não seja contraria à gramática. O termo peri foi 
traduzido em latim por malum, que se aplica tanto à maçã, 
como a qualquer espécie de frutos. Deriva do grego melon, 
particípio do verbo melo, interessar, cuidar, atrair.)  

A morte de que ele é ameaçado, caso infrinja a proibição 
que se lhe faz, é um aviso das conseqüências inevitáveis, 
físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas 
que Deus lhe gravou na consciência. É por demais evidente 
que aqui não se trata da morte corporal, pois que, depois de 
cometida a falta, Adão ainda viveu longo tempo, mas, sim, 
da morte espiritual, ou, por outras palavras, da perda dos 
bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada 
pela sua expulsão do jardim de delícias.  

17. - A serpente está longe hoje de ser tida como tipo da 
astúcia. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que 
pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus consel-
hos, que se insinuam como a serpente e da qual, por essa 
razão, o homem, muitas vezes, não desconfia. Ao demais, 
se a serpente, por haver enganado a mulher, é que foi con-
denada a andar de rojo sobre o ventre, dever-se-á deduzir 
que antes esse animal tinha pernas; mas, neste caso, não 
era serpente. Por que, então, se há de impor à fé ingênua e 
crédula das crianças, como verdades, tão evidentes alego-
rias, com o que, falseando-se-lhes o juízo, se faz que mais 
tarde venham a considerar a Bíblia um tecido de fábulas 
absurdas? Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu 
nâhâsch, traduzido por serpente, vem da raiz nâhâsch, que 
significa: fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, 
podendo, pois, significar: encantador, adivinho. Com esta 
acepção, ele é encontrado na própria Gênese, cap. XLIV, vv. 
5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no 
saco de Benjamim: A taça que roubaste é a em que meu 
Senhor bebe e de que se serve para adivinhar (nâhâsch) 
(Deste fato se poderá inferir que os egípcios conheciam a 
mediunidade pelo copo d‟água? (Revue Spirite, de junho do 
1868, pág. 161.)) - Ignoras que não há quem me iguale na 
ciência de adivinhar (nâhâsch)? - No livro Números, cap. 
XXIII, v. 23: Não há encantamentos (nâhâsch) em Jacob, 
nem adivinhos em Israel. Daí o haver a palavra nâhâsch 
tomado também a significação de serpente, réptil que os 
encantadores tinham a pretensão de encantar, ou de que se 
serviam em seus encantamentos. A palavra nâhâsch só foi 
traduzida por serpente na versão dos Setenta - os quais, 
segundo Hutcheson, corromperam o texto hebreu em muitos 
lugares - versão essa escrita em grego no segundo século 
da era cristã. As suas inexatidões resultaram, sem dúvida, 
das modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo 
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transcorrido, porquanto o hebreu do tempo de Moisés era 
uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto 
o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do 
árabe modernos. (O termo nâhâsch existia na língua 
egípcia, com a significação de negro, provavelmente porque 
os negros tinham o dom dos encantamentos e da adivin-
hação. Talvez também por isso é que as esfinges, de origem 
assíria, eram representadas por uma figura de negro.) É, 
pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor 
da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado 
pelo Espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido 
primitivo da palavra nâhâsch, adivinhar, e, por outro lado, 
com estas palavras: Deus sabe que, logo que houverdes 
comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como 
deuses. - Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para 
compreender (léaskil) e tomou do seu fruto. Não se deve 
esquecer que Moisés queria proscrever de entre os hebreus 
a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como o 
prova o haver proibido que aqueles interrogassem os mortos 
e o Espírito Píton. (O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, 
cap. XII.)  

18. - A passagem que diz: O Senhor passeava pelo jardim à 
tarde, quando se levanta vento brando, é uma imagem 
ingênua e um tanto pueril, que a crítica não deixou de assi-
nalar; mas, nada tem que surpreenda, se nos reportamos à 
idéia que os hebreus dos tempos primitivos faziam de Deus. 
Para aquelas inteligências frustas, incapazes de conceber 
abstrações, Deus havia de ter uma forma concreta e eles 
tudo referiam à Humanidade, como único ponto que conhe-
ciam. Moisés, por isso, lhes falava como a crianças, por 
meio de imagens sensíveis.  No caso de que se trata, tem-
se personificada a Potência soberana, como os pagãos 
personificavam, em figuras alegóricas, as virtudes, os vícios 
e as idéias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram da 
forma a idéia, do mesmo modo que a criança, tornada adul-
ta, procura o sentido moral dos contos com que a acalenta-
ram. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como 
uma alegoria, figurando a Divindade a vigiar em pessoa os 
objetos da sua criação. O grande rabino Wogue a traduziu 
assim: Eles ouviram a voz do Eterno Deus, percorrendo o 
jardim, do lado donde vem o dia.  

19. - Se a falta de Adão consistiu literalmente em ter comido 
um fruto, ela não poderia, incontestavelmente, pela sua 
natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi punida. 
Não se poderia tampouco admitir, racionalmente, que o fato 
seja qual geralmente o supõem; se o fosse. teríamos Deus, 
considerando-o irremissível crime, a condenar a sua própria 
obra, pois que ele criara o homem para a propagação. Se 
Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no 
fruto da árvore e com ela se houvesse conformado escrupu-
losamente, onde estaria a Humanidade e que teria sido feito 
dos desígnios do Criador? Deus não criara Adão e Eva para 
ficarem sós na Terra; a prova disso está nas próprias pala-
vras que lhes dirige logo depois de os ter formado, quando 
eles ainda estavam no paraíso terrestre: Deus os abençoou 
e lhes disse: Crescei e multiplicai-vos, enchei a Terra e 
submetei-a ao vosso domínio. (Gênese, cap. 1, v. 28.) Uma 
vez que a multiplicação era lei já no paraíso terrenal, a ex-
pulsão deles dali não pode ter tido como causa o fato supos-
to. O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de 
vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de 
Deus e que os levou a se ocultarem. Mas, essa própria 
vergonha é uma figura por comparação: simboliza a con-
fusão que. todo culpado experimenta em presença de quem 
foi por ele ofendido.  

20. - Qual, então, em definitiva, a falta tão grande que mere-
ceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descen-
dentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi 
tratado tão severamente. Nenhum teólogo a pode definir 
logicamente, porque todos, apegados à letra, giraram dentro 

de um circulo vicioso. Sabemos hoje que essa falta não é 
um ato isolado, pessoal, de um indivíduo, mas que com-
preende, sob um único fato alegórico, o conjunto das preva-
ricações de que a Humanidade da Terra, ainda imperfeita, 
pode tornar-se culpada e que se resumem nisto: infração da 
lei de Deus. Eis por que a falta do primeiro homem, simboli-
zando este a Humanidade, tem por símbolo um ato de de-
sobediência.  

21. - Dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação 
com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do 
trabalho; mas, por que fez do trabalho uma punição? Que 
seria da inteligência do homem, se ele não a desenvolvesse 
pelo trabalho? Que seria da Terra, se não fosse fecundada, 
transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? 
Lá está dito (Gênese, cap. II, vv. 5 e 7): O Senhor Deus 
ainda não havia feito chover sobre a Terra e não havia nela 
homens que a cultivassem. O Senhor formou então, do limo 
da terra, o homem. Essas palavras, aproximadas destas 
outras: Enchei a Terra, provam que o homem, desde a sua 
origem, estava destinado a ocupar toda a Terra e a cultivá-
la, assim como, ao demais, que o paraíso não era um lugar 
circunscrito, a um canto do globo. Se a cultura da terra hou-
vesse de ser uma conseqüência da falta de Adão, seguir-se-
ia que, se Adão não tivesse pecado, a Terra permaneceria 
inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. Por 
que disse ele à mulher que, em conseqüência de haver 
cometido a falta, pariria com dor? Como pode a dor do parto 
ser um castigo, quando é um efeito do organismo e quando 
está provado, fisiologicamente que é uma necessidade? 
Como pode ser punição uma coisa que se produz segundo 
as leis da Natureza? É o que os teólogos absolutamente 
ainda não explicaram e que não poderão explicar, enquanto 
não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. 
Entretanto, podem justificar-se aquelas palavras que pare-
cem tão contraditórias.  

22. - Notemos, antes de tudo, que se, no momento de serem 
criados os dois, as almas de Adão e Eva tivessem vindo do 
nada, como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos 
em todas as coisas; haviam, pois, de ignorar o que é morrer. 
Estando sós na Terra, como estavam, enquanto viveram no 
paraíso, não tinham assistido à morte de ninguém. Como, 
então, teriam podido compreender em que consistia a 
ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como teria Eva 
podido compreender que parir com dor seria uma punição, 
visto que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais 
tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Nen-
hum sentido, portanto, deviam ter, para Adão e Eva, as 
palavras de Deus. Mal surgidos do nada, eles não podiam 
saber como nem por que haviam surgido dali; não podiam 
compreender nem o Criador nem o motivo da proibição que 
lhes era feita. Sem nenhuma experiência das condições da 
vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, 
o que ainda mais incompreensível torna a terrível responsa-
bilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a Humani-
dade inteira.  

23. - Entretanto, o que constitui para a Teologia um beco 
sem saída, o Espiritismo o explica sem dificuldade e de 
maneira racional, pela anterioridade da alma e pela plurali-
dade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e ano-
malia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão 
e Eva já tivessem vivido e tudo logo se justifica: Deus não 
lhes fala como a crianças, mas como a seres em estado de 
o compreenderem e que o compreendem, prova evidente de 
que ambos trazem aquisições anteriormente realizadas. 
Admitamos, ao demais, que hajam vivido em um mundo 
mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o 
trabalho do Espírito substituía o do corpo; que, por se have-
rem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobe-
diência, tenham sido afastados de lá e exilados, por punição, 
para a Terra, onde o homem, pela natureza do globo, é 
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constrangido a um trabalho corporal e reconheceremos que 
a Deus assistia razão para lhes dizer: No mundo onde, daqui 
em diante, ides viver, cultivareis a terra e dela tirareis o 
alimento, com o suor da vossa fronte; e, à mulher: Parirás 
com dor, porque tal é a condição desse mundo. (Cap. XI, 
nos 31 e seguintes.) O paraíso terrestre, cujos vestígios têm 
sido inutilmente procurados na Terra, era, por conseguinte, a 
figura do mundo ditoso, onde vivera Adão, ou, antes, a raça 
dos Espíritos que ele personifica. A expulsa o do paraíso 
marca o momento em que esses Espíritos vieram encarnar 
entre os habitantes do mundo terráqueo e a mudança de 
situação foi a conseqüência da expulsão. O anjo que, em-
punhando uma espada flamejante, veda a entrada do pa-
raíso simboliza a impossibilidade em que se acham os 
Espíritos dos mundos inferiores, de penetrar nos mundos 
superiores, antes que o mereçam pela sua depuração. (Ve-
ja-se, adiante, o cap. XIV, nos 8 e seguintes.)  

24. - Caim, depois do assassínio de Abel, responde ao Sen-
hor: A minha iniqüidade é extremamente grande, para que 
me possa ser perdoada. - Vós me expulsais hoje de cima da 
Terra e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vaga-
bundo pela Terra e qualquer um então que me encontre 
matar-me-á. - O Senhor lhe respondeu: "Não, isto não se 
dará, porquanto severamente punido será quem matar 
Caim." E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que 
não o matassem os que viessem a encontrá-lo. Tendo-se 
retirado de diante do Senhor, Caim ficou vagabundo pela 
Terra e habitou a região oriental do Éden. - Havendo conhe-
cido sua mulher, ela concebeu e pariu Henoch. Ele construiu 
(vaïehi bôné; literalmente: estava construindo) uma cidade a 
que chamou Henoch (Enoquia) do nome de seu filho. 
(Gênese, cap. IV, vv. 13 a 16.)  

25. - Se nos apegarmos à letra da Gênese, eis as con-
seqüências a que chegaremos: Adão e Eva estavam sós no 
mundo, depois de expulsos do paraíso terrestre; só post-
eriormente tiveram os dois filhos Caim e Abel. Ora, tendo-se 
Caim retirado para outra região depois de haver assassina-
do o irmão, não tornou a ver seus pais, que de novo ficaram 
isolados. Só muito mais tarde, na idade de cento e trinta 
anos, foi que Adão teve um terceiro filho, que se chamou 
Seth, depois de cujo nascimento, ele ainda viveu, segundo a 
genealogia bíblica, oitocentos anos, e teve mais filhos e 
filhas. Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste do 
Éden, somente havia na Terra três pessoas: seu pai e sua 
mãe, e ele, sozinho, de seu lado. Entretanto, Caim teve 
mulher e um filho. Que mulher podia ser essa e onde pudera 
ele desposá-la? O texto hebreu diz: Ele estava construindo 
cidade e não: ele construiu, o que indica ação presente e 
não ulterior. Mas, uma cidade pressupõe a existência de 
habitantes, visto não ser de presumir que Caim a fizesse 
para si, sua mulher e seu filho, nem que a pudesse edificar 
sozinho. Dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir 
que a região era povoada. Ora, não podia sê-lo pelos des-
cendentes de Adão, que então se reduziam a um só: Caim. 
Aliás, a presença de outros habitantes ressalta igualmente 
destas palavras de Caim: Serei fugitivo e vagabundo e quem 
quer que me encontre matar-me-á, e da resposta que Deus 
lhe deu. Quem poderia ele temer que o matasse e que utili-
dade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser 
morto, uma vez que ele a ninguém iria encontrar? Ora, se 
havia na Terra outros homens afora a família de Adão, é que 
esses homens aí estavam antes dele, donde se deduz esta 
conseqüência, tirada do texto mesmo da Gênese: Adão não 
é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano. (Cap. 
XI, n.º 34.) ( Não é nova esta idéia. La Peyrère, sábio teólo-
go do século dezessete, em seu livro Preadamitas, escrito 
em latim e publicado em 1655, extraiu do texto original da 
Bíblia, adulterado pelas traduções, a prova evidente de que 
a Terra era habitada antes da vinda de Adão e essa opinião 
é hoje a de muitos eclesiásticos esclarecidos.)   

26. - Eram necessários os conhecimentos que o Espiritismo 
ministrou acerca das relações do princípio espiritual com o 
princípio material, acerca da natureza da alma, da sua 
criação em estado de simplicidade e de ignorância, da sua 
união com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva 
através de sucessivas existências e através dos mundos, 
que São outros tantos degraus da senda do aperfeiçoamen-
to, acerca da sua gradual libertação da influência da matéria, 
mediante o uso do livre-arbítrio, da causa dos seus pen-
dores bons ou maus e de suas aptidões, do fenômeno do 
nascimento e da morte, da situação do Espírito na erratici-
dade e, finalmente, do futuro como prêmio de seus esforços 
por se melhorar e da sua perseverança no bem, para que se 
fizesse luz sobre todas as partes da Gênese espiritual. 
Graças a essa luz, o homem sabe doravante donde vem, 
para onde vai, por que está na Terra e por que sofre. Sabe 
que tem nas mãos o seu futuro e que a duração do seu 
cativeiro neste mundo unicamente dele depende. Despida 
da alegoria acanhada e mesquinha, a Gênese se lhe apre-
senta grande e digna da majestade, da bondade e da justiça 
do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela confun-
dirá a incredulidade e triunfará. 

 

21 | ESPÍRITO SANTO 

Na versão grega dos Evangelhos e dos Atos, JAMAIS se 
encontra a palavra "Santo" ao lado da palavra "Espirito". 
Esta se encontra isolada muitas vezes.  

Ex.: "E disseram a Paulo, sob a influência do Espirito, que 
não subisse a Jerusalém" (Atos, 21:4)  

Em algumas traduções francesas, está: "Sob a influência do 
Espirito Santo"  

"Aquele que pede, recebe, o que procura, acha; ao que 
bate, se abrirá. Se, portanto, bem que sejais maus, sabeis 
dar boas coisas a vossos filhos; com muito mais forte razão 
vosso Pai enviará, do céu, um BOM ESPIRITO aqueles que 
lhe pedirem" (Lucas, cap. XI)  

"Estevão, cheio de graça e coragem, fazia grandes prodígios 
e milagres no meio do povo.   

E alguns da Sinagoga se levantaram a disputar com Es-
tevão.  

Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava 
nele" (Atos dos Apóstolos, VI, 8,9,10)  

As traduções francesas trazem "Espirito Santo".  

O rev. Nielsson declara em "O Espiritismo e a Igreja": "Os 
termos da Vulgata Latina, spiritum bonum, correspondem 
exatamente aos dos originais gregos."  

É fora de dúvida que o termo "Espirito Santo" foi incorporado 
as traduções dos Evangelhos, não tendo jamais constado 
dos originais.  

Isto foi feito com o propósito de servir aos interesses da 
Igreja, que, no Concílio de Niceia, realizado no ano 325, e 
no Concílio de Constantinopla, realizado em 381, havia 
aprovado o dogma da Trindade, pelo qual o Pai, o Filho e o 
Espirito Santo constituem uma só e única entidade. Havia, 
portanto, necessidade de o assunto ser corroborado pelos 
livros sagrados, o que, evidentemente, lhe daria foros de 
verdade.  

Quando a Bíblia, nas modernas traduções, fala em Espirito 
Santo, está a se referir ou ao Espirito de Deus ou ao Espirito 
do homem("nascer da água e do espirito", que está Espirito 
Santo em algumas traduções") ou a um espírito desencar-
nado ou a comunidade dos bons espíritos ou, ainda, ao dom 
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da mediunidade ("cheio do Espirito Santo", "dons do Espírito 
Santo"). Tudo porque colocaram "Santo" onde não devia, 
para reforçar a idéia da Santíssima Trindade.  

Jesus ainda prometeu o Consolador , que é a Doutrina Espi-
rita, enquanto católicos e protestantes acreditam ser a as-
sistência do Espirito Santo à Igreja. Dizem que basta pedir 
ao Espírito Santo, que não haverá erros. Mas como explicar, 
então, todos os absurdos cometidos pela Igreja Católica, 
principalmente na Idade Media? E pra piorar, os protes-
tantes, com todas suas divergências em relação aos católi-
cos, também se dizem inspirados pelo mesmo infalível 
Espírito Santo.  

"... mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será per-
doada" (Mateus 12:31)  

Sobre esse versículo, assim diz Emmanuel, no livro O Con-
solador:  

"A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita 
noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a cen-
telha do espírito divino, que se encontra no âmago de todas 
as criaturas.  

Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o san-
tuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando 
e orientando as nossas mais legítimas noções de responsa-
bilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, 
distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma 
sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta 
cometida com plena consciência do dever, depois da bênção 
do conhecimento interior, guardada no coração e no raci-
ocínio, essa significa o "pecado contra o Espírito Santo", 
porque a alma humana estará , então, contra si mesma, 
repudiando as suas divinas possibilidades.  

É lógico que esses erros são os mais graves da vida, porque 
consistem no desprezo dos homens pela expressão de 
Deus, que habita neles." 

 

 

22 | MAGIA, OCULTISMO, UMBANDA, 
ETC. 

Uma acusação que fazem a Doutrina Espírita: "0 espiritismo 
que hoje se expande no Brasil e no mundo nada mais é do 
que a continuação da necromancia e do ocultismo pratica-
dos pelos povos antigos".  

Na Home Page da Igreja Universal, na parte dedicada as 
diversas religiões, vemos: "Espiritismo e Magia", igualando 
as duas coisas.  

É comum confundirem o Espiritismo com MEDIUNISMO. 
Américo Domingos escreveu no livro Porque Sou Espírita:  
"É preciso esclarecer que nem sempre mediunismo é Dou-
trina Espirita. Os profitentes da 'Terceira Revelação Divina' 
seguem, com muita vigilância e atenção, o ensinamento de 
João: 'Amados, não deis credito a qualquer espirito: antes, 
provai os espíritos se procedem de Deus' (1.a Epístola 4:1)  

Necromancia é prática de ADIVINHAR invocando os espíri-
tos. Ocultismo é estudo e/ou práticas de fenômenos que 
parecem não poder ser explicados pelas leis naturais.  

O objetivo de estudo da doutrina Espirita é justamente tornar 
o sobrenatural ou oculto em natural e conhecido, dando fim 
a superstições e crendices, portanto não se trata de doutrina 
ocultista.  

O intercâmbio com os espíritos é feito por motivos sérios 
que visam o consolo de quem perdeu um ente querido, o 

auxilio ao espirito ignorante de sua nova situação e o estudo 
do mundo espiritual e não para a satisfação dos interesses 
pessoais como "adivinhações" que podem estar sujeitas as 
chacotas de espíritos brincalhões. Porque o povo hebreu se 
voltava para essas práticas, e ainda idolatravam os espíritos, 
que Moisés proibiu as comunicações. Mas foi uma lei para 
um determinado povo, numa determinada época.  

Quanto a associar Espiritismo com magia e feitiçaria, escre-
veu Kardec: "Em todas as épocas tem havido pessoas  
médiuns por natureza ou inconscientes que, por produzirem 
fenômenos insólitos e não compreendidos, são qualificadas 
de bruxos ou feiticeiros e acusadas de ter pacto com Sa-
tanás. O mesmo aconteceu à maioria dos sábios que pos-
suíam conhecimentos superiores aos do vulgo. A ignorância 
exagerou-lhes os poderes e muita vez essas próprias pes-
soas abusaram da credulidade pública, explorando-a; daí a 
justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o 
poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos médiuns 
propriamente ditos, para se estabelecer a diferença. A mai-
oria dos críticos, porém, não se dão a esse trabalho.  

Longe de ressuscitar a bruxaria, o Espiritismo a destruiu 
para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrena-
tural, de suas fórmulas, despachos, amuletos e talismãs, 
reduzindo as suas devidas proporções os fenômenos 
possíveis e que em verdade não ultrapassam o âmbito das 
leis naturais.  

A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer 
decorre do erro em que incorrem, supondo que os Espíritos 
estão à disposição dos médiuns. Revoltam-se com a idéia 
de que possa depender, do primeiro pretensioso que apa-
reça, o fazer voltar, ao seu bel prazer e onde bem entenda, 
o Espírito deste ou daquele personagem, mais ou menos 
ilustre.  

E nisto estão com toda a razão. Se, antes de condenar o 
Espiritismo, tomassem o trabalho de o conhecer melhor, 
ficariam sabendo que ele ensina terminantemente que os 
Espíritos não estão sujeitos aos caprichos humanos e que 
ninguém pode dispor deles, a seu bel-prazer e a sua revelia. 
Disso pode deduzir-se que os médiuns não são feiticeiros" - 
Allan Kardec, "Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita"  

 A Folha Universal, jornal da Igreja Universal, teve uma vez 
a seguinte manchete: Vidas são destruídas por causa da 
mediunidade - O assunto mediunidade, ou possessão ma-
ligna, como afirmam alguns religiosos, sempre gerou 
polêmica. Para os espíritas, médium é a pessoa que possui 
capacidades para servir de intermediária entre os mortos e 
os vivos. O fato, entretanto, é muito complexo, pois cada 
escola do espiritismo possui a sua versão."  

Caberia perguntar a quem escreveu tal matéria se ele real-
mente crê que as vidas de médiuns como Chico Xavier, 
Divaldo P. Franco e muitos outros que usam a mediunidade 
a favor do próximo encarnado ou desencarnado foram de-
struídas. A mesma Igreja Universal, em seu programa, diz 
mentiras como a de que Kardec teria se matado (morreu de 
aneurisma cerebral, como todo mundo sabe!) e vive a falar 
no nome Espiritismo, quando na verdade se refere a ma-
cumba, magia, vudu,. etc. E vemos depoimentos na Rede 
Record, pertencente a Igreja Universal de pessoas dizendo 
que tiveram a vida destruída pelo Espiritismo até encontra-
rem Jesus, tendo que se libertar dos "demônios" que os 
perturbavam. Ora, na verdade eram pessoas perturbadas 
por espíritos obsessores, pessoas envolvidas com o chama-
do "baixo espiritismo", que na verdade é um termo incorreto. 
Ou é Espiritismo ou não é Espiritismo. A cura pra obsessão 
é a mudança de conduta, o pensamento voltado a Deus, e 
na Igreja eles encontraram isso, como no verdadeiro Espiri-
tismo também encontramos.   
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Não existem "escolas do Espiritismo". Só há um Espiritismo, 
o codificado por Allan Kardec, na França do século passa-
do..  

No "Dicionário Etimológico (A etimologia investiga as origens 
das palavras, bem como sua entrada na língua) Nova Fron-
teira da Língua Portuguesa, 2a. Edição, registra-se no ver-
bete "espirito", o derivado:  

" espiritismo* 1875. Do fr. spiritisme" - sendo 1875 a data 
provável da entrada da palavra no vocabulário português. 
"Do fr." significa "do vocábulo francês:".  

Em "The Oxford Dictionary of English Etymology" encontra-
mos o verbete:  "spiritism, -ist. XIX, preferred by some to 
spiritualism. French spiritisme"  

Aqui temos a entrada no século XIX, uma rápida definição 
semântica(preferida por alguns a espiritualismo), e a origem.  

Também o francês "spiritisme".  

Outros dicionários, tanto do inglês quanto do português, 
apesar de darem definições pouco felizes, admitem a origem 
dessas palavras a partir do francês. E qual seria a origem da 
palavra no francês? No "Larousse Dictionnaire Etymologique 
et Historique du Francais" encontramos:  

"Spirite 1857, Allan Kardec; angl. spirit-rapper 'esprit farceur' 
(d'ou 'spirite'), de spirit du lat. spiritus, et de rapper, frappeur, 
de (to) rap, frapper sur les doigts. || spiritisme 1857, Kardec"  

As palavras spirite (espirita)e spiritisme (espiritismo) surgem 
no francês criadas por Allan Kardec em 1857 (ano da  publi-
cação de "O Livro dos Espíritos"). portanto se alguém quer 
saber o uso apropriado é no tal livro que deve buscar a 
definição cunhada pelo criador da nova expressão.  

Criaram expressões como "alto espiritismo" e "baixo espiri-
tismo", "espiritismo de mesa" e "espiritismo de terreiro" para 
dar de entender que tudo é Espiritismo estabelecendo as 
suas subdivisões, do mesmo jeito que existem os vários 
segmentos em outras religiões, como o Protestantismo, por 
exemplo, que se subdivide em vários segmentos, contando-
se no mundo atual mais de quatrocentas denominações 
diferentes, todas tendo na Bíblia o manual infalível que se-
guir, de maneira que cada uma dessas acha-se dona abso-
luta da verdade.  

Escreveu Alamar Regis, na revista Visão Espírita:  

"Quando um religioso utiliza de uma câmera de televisão e 
microfone para afirmar que o Espiritismo promove matanças 
de animais e até crianças, despachos em encruzilhadas, que 
oferece bebidas alcoólicas para pessoas, que acende velas 
e defumações, que retira dinheiro do sustento das famílias 
pobres para pagar "trabalhos", certamente está, conscien-
temente, praticando uma calúnia, em atitude altamente de-
sonesta.  

Não seria por ignorância, então?  

Não. É por má fé, mesmo! Por que não tem sentido um 
grupo de pessoas que manipulam milhões e milhões de 
dólares, que possui até bancos, que investe altas somas 
para treinar o seu pessoal na área de marketing, não conse-
gue, por questão de coerência com a verdade, se treinar, 
também, para conhecer a diferença entre o que é o verda-
deiro e único Espiritismo e certas práticas que promovem 
essas coisas que citamos. Não entramos aqui no mérito de 
julgar esses segmentos religiosos que utilizam a mediuni-
dade da forma como lhes convém, porque não compete ao 
espírita julgar ninguém.   

O nível de calúnia vai a um ponto que chegam a afirmar, 
levianamente, que Allan Kardec, aquele que foi apenas o 
codificador e não o inventor do Espiritismo, morreu vítima de 
suicídio, quando a verdade está registrada em documento, 

na França, que a sua desencarnação se deu pelo rompimen-
to de um aneurisma. Ressaltemos que, mesmo que ele 
houvesse morrido por suicídio, o fato não invalidaria o seu 
trabalho e nem modificaria o pensamento lógico e racional 
dos espíritas.  

Na verdade, todos sabem o que é verdadeiramente o Espiri-
tismo, todavia, não tem o menor interesse em falar bem de 
uma doutrina que não obriga ninguém a nada, não proíbe 
ninguém de nada, respeita a liberdade de expressão, pen-
samento e ação das pessoas e sugere que se instruam, 
sempre, para que as consciências não sejam manipuladas 
por quem quer que seja!. Na verdade, isto incomoda!  

Observemos, amigos leitores:  

O Espiritismo é atacado! Entretanto, além de não revidar, 
não ataca ninguém!  

Os espíritas assistem, sem problema algum, os protes-
tantes, assim como os católicos, fazerem os seus programas 
de televisão, de rádio, ou seja lá onde for, sem se incomoda-
rem, sem interferir nos trabalhos deles, porém, quando toma 
a iniciativa de também realizar um programa de televisão ou 
de rádio, recebe ataques ferozes de protestantes, como se 
somente eles tivessem esse direito.  

Não há o menor respeito nem pela Constituição do País!  

Observe também, quem desejar visitar uma instituição 
espírita, que o Espiritismo não faz outra coisa no Centro que 
não seja o bem. Trata da evolução do homem, do seu aper-
feiçoamento moral, sugerindo sempre observância aos ensi-
namentos de Jesus, quanto ao "fazei ao vosso próximo o 
que gostaríeis que vos fosse feito"; "amai-vos uns aos out-
ros"; "NÃO JULGUEIS!"; "amai até mesmo aos vossos in-
imigos" e outras máximas do maior mestre que Deus já 
colocou na Terra.  

Acontece que, para determinados religiosos, as recomen-
dações de Jesus provavelmente não devem valer nada, uma 
vez que o Velho Testamento recomenda matar, assassinar 
até mesmo os próprios filhos, destruir, vingar e não ter pie-
dade de ninguém! Quem atentar para a leitura, observará 
que o próprio Deus, segundo a Bíblia, é o maior praticante 
de todas as violências. Ele chega a determinar que os pais 
assassinem os seus próprios filhos, quando em desobe-
diência! Isso está escrito, gente!  

Desculpem, mas nós espíritas temos o direito de não aceitar 
esse tipo de ensinamento! Desculpem, mas nós espíritas 
temos o direito de não conceber o nosso Pai Celestial tão 
mesquinho, cruel, desumano, assassino, inconseqüente, 
sanguinário e destruidor, conforme mostra o Velho Testa-
mento.  

Está escrito que as mulheres não têm o direito nem de falar 
em público. Elas não têm direito nem a genealogia, segundo 
a Bíblia. Elas foram feitas somente para servir ao homem. 
Elas são tidas como coisas, gente!  

Desculpem, mas nós espíritas temos o direito de não aceitar 
coisas desse tipo! Para o Espiritismo a mulher merece um 
pouco mais de respeito e os direitos sempre foram, são e 
sempre serão iguais.  

Ressaltemos que essas perseguições não partem de todos 
os segmentos protestantes, em absoluto. Que isto fique bem 
claro. Existem diversos religiosos que optaram por seguir 
uma filosofia de vida baseada na Bíblia, o que é um direito 
que tem que ser respeitado, mas que vivem a sua vida sem 
se intrometerem na vida de ninguém. Esses são aqueles 
que podem ser chamados de Evangélicos.  

Apelamos para as autoridades do País, para que tomem 
providências agora, porque não se sabe o que pode acon-
tecer amanhã, uma vez que o silêncio, a dignidade, a não-
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reação e a não-violência por parte dos espíritas, em vez de 
servir como exemplo, está irritando mais essa gente que 
vive no desequilíbrio absoluto, achando que estão sendo 
agradáveis a Deus e a Jesus."  

Também escreveu Alamar Regis na Visão Espírita:  

"Os detratores do Espiritismo acusam os espíritas de rece-
berem mensagens e instruções dos espíritos, às cegas, 
como se fôssemos irresponsáveis, insensatos e incon-
seqüentes. Talvez porque, em determinadas práticas religi-
osas, que também utilizam da via mediúnica, as pessoas 
seguem cegamente instruções de espíritos, sem passá-las 
pelo crivo do bom senso e da razão, acham que no Espiri-
tismo a prática se processa assim também.  

É a insensatez de fazerem afirmações, baseados no achis-
mo, o que se constituí numa tremenda irresponsabilidade 
por parte de quem acusa.  

Em primeiro lugar, é preciso que fique bem claro que o in-
tercâmbio mediúnico não é a única prática que existe no 
Espiritismo. Muito pelo contrário, pratica-se muito menos do 
que imagina.  

Para você, que ainda não tem idéia do que seja o verdadeiro 
Espiritismo, informamos que o intercâmbio mediúnico, na 
Doutrina Espírita, é algo praticado dentro da mais rigorosa 
responsabilidade, bom senso e critério. Nenhuma mensa-
gem é acatada se contiver qualquer proposta, por menor 
que seja, que venha de encontro aos ensinamentos básicos 
da moral cristã, contidos no Evangelho. Seja lá quem for o 
espírito, assine-o nome que assinar, não importa.  

Existe, inclusive, uma recomendação ao espírita que ensina 
o seguinte: "é preferível recusar 99 mensagens com proba-
bilidade de serem corretas, do que aceitar uma equivocada".  

Portanto, são inconseqüentes aqueles que andam por aí a 
dizer que os espíritas se guiam por mensagens qualquer, 
como se fôssemos marionetes, nos deixando guiar pela 
cabeça de qualquer um.  

(...)  

Outra argumentação lamentável que utilizam é que quando 
a pessoa entra no Espiritismo ela fica presa às ordens, de-
terminações e vontades dos espíritos. Mentira! Isto nunca 
aconteceu no Espiritismo. Os espíritos que temos como 
amigos e orientadores jamais obrigam os espíritas a alguma 
coisa. Não impõem os seus ensinamentos, não exigem nada 
e nem se aborrecem quando discordamos das suas idéias. 
Muito pelo contrário, fazem questão de nos orientar, sempre, 
a passar as suas próprias mensagens pelo crivo da razão, 
sugerindo-nos jogá-las no lixo caso não concordemos com 
elas.   

Isto é equilíbrio e bom senso."  

D. Estevão Bittencourt, em seu livro Porque Não Sou Espíri-
ta, diz que Umbanda também é Espiritismo.   

Abaixo, a resposta de Américo Domingos, em Porque Sou 
Espírita:  

"A seguir, no opúsculo, o reverendo usa de artimanha, 
'abrangendo sob a designação de Espiritismo também as 
religiões afro-brasileiras (Umbanda, Candomblé, Macum-
ba...) estas têm em comum com o Kardecismo a prática da 
evocação dos mortos e a crença na Reencarnação'.  

'Macumba' tem normalmente o significado de magia negra, 
trabalho para o mal, enquanto a Doutrina Espírita é alicerça-
da no amor. O lema dos espíritas é 'fora da caridade não há 
salvação'. A mediunidade praticada gratuitamente, 'dando de 
graça o que de graça recebeu', segundo o ensinamento de 
Jesus. Já o termo 'Kardecismo' fica por conta de quem des-
conhece que não existe essa designação. Allan Kardec não 

inventou o Espiritismo. O Mestre Lionês foi o codificador de 
uma doutrina, constituída dos ensinamentos ministrados 
pelos espíritos, através de vários médiuns. Na realidade, o 
sábio francês conseguiu  realizar uma obra memorável: 
trazer a lume um verdadeiro tratado universal, amalgamando 
ciência, filosofia e religião. 

Portanto, só existe um Espiritismo, o que foi codificado por 
Allan Kardec.  

Em uma nota de rodapé, que ora transcrevo, o eclesiástico 
foi bem ardiloso: 'A relação entre Espiritismo e Umbanda, 
por exemplo, é tão íntima que há quem diga que a Umbanda 
é complementação do Espiritismo: seria a quarta revelação 
(após a de Moisés, a de Jesus Cristo e a de Allan Kardec). 
Tenha-se em vista o texto do jornal 'O Reformador', órgão 
oficial da Federação Espírita Brasileira, julho de 1953, p 149: 
'Baseados em Kardec, é nos lícito dizer: Todo aquele que 
crê nas manifestações dos espíritos, é espírita; ora o um-
bandista nelas crê, logo o umbandista é espírita... Assim 
todo umbandista é espírita, porque aceita a manifestação 
dos espíritos, mas nem todo espírita é umbandista, porque 
nem todo espírita aceita as práticas da Umbanda'.  

Com todo o respeito aos nossos irmãos umbandistas, a 
conclusão astuciosa do padre, de ser Umbanda a quarta 
revelação (após Moisés, a de Jesus e a de Kardec), peca 
pela falta de autenticidade.  

Quanto ao enunciado em Reformador, a minha posição é 
discordante. Primeiramente, o clérigo, citando a Federação 
Espírita Brasileira, pensava, com certeza, que o espírita tem 
a obrigação de seguir, sem análise, as orientações emana-
das da Casa Mater.  

Acostumado o católico a não discutir o ensino da Igreja em 
matéria de fé, supõe que o espírita deveria aceitar, sem 
exame minucioso, o que publica a Federação Espírita Brasi-
leira.  

Felizmente, a nossa querida Doutrina não tem hierarquia 
religiosa. O espírita tem um grande manancial de estudo, 
constituído pelo chamado 'pentateuco espírita': O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS, O LIVRO DOS MÉDIUNS, O EVANGEL-
HO SEGUNDO O ESPIRITISMO, O CÉU E O INFERNO e A 
GÊNESE. Consultando a primeira obra da Codificação kar-
dequiana, na Introdução, encontra-se o seguinte ensinamen-
to, ministrado pelo excelso Codificador: 'A Doutrina Espírita 
ou o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo 
material com os espíritos ou seres do mundo invisível' e 'os 
adeptos do Espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, 
os espiritistas' (L.E, pg. 13-FEB)  

E 'O Livro dos Médiuns', capítulo trinta e dois, é definido o 
Espiritismo por Allan Kardec, como 'Doutrina fundada sobre 
a crença na existência dos Espíritos e em suas manifes-
tações'.  

Espírita 'é o que tem relação com o Espiritismo; adepto do 
Espiritismo: aquele que crê nas manifestações dos espíri-
tos'.  

Em 'O Evangelho Segundo o Espiritismo': 'É a ciência nova 
que vem revelar aos homens, por meio de provas irre-
cusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as 
suas relações com o mundo corpóreo' (Capítulo I, n.o 5)  

Contudo, a Doutrina Espírita não se restringe apenas ao 
intercâmbio mediúnico. O Mestre Lionês, em 'O Livro dos 
Espíritos' (Prolegômenos) ressalta que o Espiritismo está 
alicerçado na primeira obra básica da Codificação. Portanto, 
Doutrina Espírita é a que está contida em 'O Livro dos 
Espíritos'; constituindo 'as bases de um novo edifício que se 
eleva e que um dia há de reunir todos os homens num 
mesmo sentimento de amor e caridade' (pg. 49, Editora 
FEB).  
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Na realidade, a Doutrina Espírita difere da Umbanda quanto 
à origem, como também em relação ao conteúdo doutrinário 
e à prática ritual.  

A Umbanda é fruto de um sincretismo religioso, a resultante 
da mistura dos cultos africanos com as crenças dos indíge-
nas brasileiros e com a influência católica.  

O Espiritismo é uma doutrina, codificada por um sábio 
francês, recebida de vários Espíritos Superiores, através de 
inúmeros médiuns.  

O conteúdo doutrinário do Espiritismo é calcado em um 
trabalho minucioso, realizado por Allan Kardec com as res-
postas obtidas dos Espíritos Superiores. A Umbanda não 
tem doutrina codificada, não existe uniformidade nos trabal-
hos realizados nos terreiros. A religião umbandista, ao 
contrário do Espiritismo, ainda está muito presa às coisas 
materiais e seus adeptos, em grande número, por não estu-
darem, estão ligados a superstições e a crendices.  

Existe uma grande afinidade entre as duas crenças no que 
se refere a crença na Reencarnação, na aceitação da imor-
talidade da alma e na lei de causa e efeito.  

Quanto ao ritual, existe um grande abismo entre as duas 
religiões. O umbandista, ao contrário do espírita, aceita a 
hierarquia religiosa, utiliza cerimonial de batizados e casa-
mentos, adora imagens de escultura, acende velas, faz 
despachos, veste-se com roupas brancas e emprega símbo-
los e amuletos.  

O confrade Pedro Franco Barbosa, através da obra 
'Espiritismo Básico', 1.a Edição, editado pelo Centro Brasilei-
ro de Homeopatia, Espiritismo e Obras Sociais, relata alguns 
pontos análogos da Umbanda com o Catolicismo, digna de 
ser transcrita a seguir: 'Os umbandistas justificam o uso da 
cachaça com o do vinho dos católicos; de defumadores com 
o incenso das missas; da comida dos ORIXÁS, chamada de 
Amalá, com a hóstia; dos tocos com as velas; dos despa-
chos com as promessas; dos pontos cantados com os hinos 
e cantorias da Igreja; dos pontos riscados com os símbolos 
cristãos; das nunangas (vestes especiais) com os paramen-
tos da liturgia católica; das mirongas (segredos) com os 
mistérios e dogmas; o dinheiro dos despachos com as taxas 
cobradas pela Igreja'.  

Apesar de estarem separados por grandes fronteiras, o 
Espiritismo e a Umbanda estão irmanados no propósito da 
fraternidade, do amor ao próximo e, no momento em que o 
umbandista começar a estudar e a pesquisar, à saciedade, a 
fenomenologia mediúnica, livrando-se paulatinamente dos 
rituais fetichistas, os laços de união cada vez mais estarão 
fortalecidos."  

Por isso, é incorreto dizer "tenda espírita". Existem insti-
tuições umbandistas que assim se definem.  

Os seus adeptos são ligados a crendices e superstições, 
não são afeitos ao estudo, não existe uma Doutrina codifica-
da. A Doutrina Espírita foi codificada por um sábio francês, 
analisando as diversas respostas de vários espíritos às 
perguntas formuladas, com a atuação de vários médiuns e 
diferentes abordagens mediúnicas.  

Espiritismo é, acima de tudo, CRISTÃO. Conforme a respos-
ta dada pelos espíritos à questão 625 de O Livro dos Espíri-
tos, "Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que 
pode aspirar a Humanidade na Terra. Deus no-lo oferece 
como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é 
a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava anima-
do do Espírito divino e foi o ser mais puro que já apareceu 
na Terra.".  

No Evangelho Segundo o Espiritismo: 

- "verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a 
mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade 
são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que per-
tençam. Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.)"  

- "4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o 
Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que carac-
terizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, 
pois que um o mesmo é que outro."  

"Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação 
moral e pelos esforços que emprega para domar suas incli-
nações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte 
limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se 
esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem 
firme a vontade."  

Espiritismo NÃO é: magia; magia negra; magia branca; 

mesa branca; baixo; alto; leitura de futuro; adivinhação; 
preconceituoso; radical; Umbanda; Candomblé; Quimbanda; 
Rosacruz; macumba; de terreiro; de mesa; dono da verdade; 
rotulador; místico; Esotérico; Ocultista; contraditório; fraudu-
lento; misterioso; milagroso; patológico; panteísta; pagani-
zador; Maçonaria; curandeirismo; litúrgico; secreto; sobrena-
tural; opressivo; idólatra; diabólico.  

O Espiritismo é: Cristão; crente em Deus; respeitador das 
religiões, livros e opiniões alheias; divulgador da paz e do 
equilíbrio; auxiliar do ser humano; livre; racional; libertador; 
praticante do amor (caridade) para com os semelhantes; 
uma junção inseparável de religião, ciência e filosofia; prati-
cante das lições do Cristo.  

Os espíritos se comunicam: 

a) para serem auxiliados (no caso dos espíritos sofredores e 
necessitados).  

Esse auxílio deve ser dado através do diálogo fraterno, em 
reuniões mediúnicas fechadas, dentro dos centros espíritas 
e sob a orientação de equipes (encarnadas e desencarna-
das) seguras e treinadas para isso. Nunca em casa, onde o 
ambiente espiritual não é adequado.  

b) para auxiliar, com mensagens de consolação e estudo 
(caso de amigos espirituais, como Emmanuel, André Luiz e 
tantos outros, que muito contribuem, com suas mensagens, 
para o nosso crescimento moral).  

Em ambos os casos, o que prevalece é o critério da utili-
dade. Se a comunicação mediúnica tem o fim de atender à 
mera curiosidade ou aos caprichos pessoais, não estará de 
acordo com o objetivo máximo da mediunidade, que é fazer 
com que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados 
seja proveitoso para ambos, configurando-se oportunidade 
de aprendizado e auxílio.  

Toda e qualquer comunicação mediúnica deve ocorrer den-
tro da casa espírita, nas reuniões especialmente dedicadas 
a isso, contando com a experiência dos encarnados e com o 
apoio da equipe espiritual.  

Na casa do espírita, há o Culto Cristão no Lar, onde, pelo 
menos uma vez por semana, o chefe da família, abre e 
encerra a reunião familiar com uma prece a Jesus e ao Pai 
Celestial, e seus os filhos são convidados a emitirem suas 
opiniões nos estudos da noite, trocando conhecimentos. E o 
habito da prece, em todas as horas do dia e em qualquer 
circunstância é fortemente recomendado e ensinado.  

Importante, ainda, lembrar que a maior parte das reuniões 
nos centros são de ESTUDO, e não reuniões mediúnicas. E 
essas são reuniões fechadas...  

Também associam muitas vezes Espiritismo a superstição 
ou misticismo. Mas, pelo contrário, o Espiritismo derruba 
todas as crendices e superstições, pois se apoia em fatos, e 
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fatos explicados como sendo da natureza, e não coisas 
sobrenaturais.  

Mas, há quem veja um espírito materializando-se e continue 
a não acreditar que haja algo além do corpo; outros, rece-
bem psicografias cheias de detalhes pessoais desconheci-
dos do médium e, às vezes, da própria pessoa e que são 
depois confirmados, e insistem em admitir qualquer expli-
cação, exceto a espírita. Isso ainda é mais do que se pode-
ria ter quanto a muitos dogmas religiosos, sustentado so-
mente pela fé, daí se dizer que o Espiritismo pode ser enca-
rado como ciência até  certo ponto experimental. Essa base 
fenomenológica é bem sólida, e, junta a parte filosófica e 
moral constitui uma doutrina consistente e que tem levado 
muita gente a melhorar espiritualmente e, até, de saúde. Só 
este últimos detalhes já a tornam respeitável.  

 Associam também erradamente o Espiritismo a esses 
vários médiuns que dizem receber o espírito Dr. Fritz. Sobre 
o mais famoso deles, Rubens Farias, assim escreveu um 
espírita numa lista sobre Religião:  

"Eu tenho alguns pontos de vista sobre este Dr. Fritz (Ru-
bens Farias), que me fazem pensar que ele é', ou um espiri-
to inferior, ou não há nenhum fenômeno:  

- Ele disse numa entrevista que o espirito começou a se 
manifestar, pedindo que Rubens deixasse ele se utilizar de 
seu corpo, para fazer as curas. Este não aceitou. Um certo 
dia, sua filha ficou muito doente, estava quase morrendo 
(não lembro a doença). Então o espirito disse: "Se você me 
deixar trabalhar, eu curo sua filha". Ele aceitou o trato. Sua 
filha se curou e a partir daquele dia eles começaram a fazer 
as operações.  

Temos ai duas coisas que vão contra os princípios da Dou-
trina Espirita: chantagem e desrespeito ao livre-arbítrio. São 
características de um espirito inferior. E o mais estranho, é 
que um espirito inferior muito dificilmente poderia ter alguma 
capacidade de curar alguém. Ou temos uma entidade infe-
rior, com grandes conhecimentos na medicina, ou ela sabia, 
de algum modo, que a criança iria se curar. Estranho...  

- Quem vai acompanhar as operações, tem que pagar uma 
taxa, alem de que, se quiser ficar sentado, tem que alugar 
uma cadeira. Segundo eles, quem não tem dinheiro, não 
paga.  

Outro ponto que vai de frente contra o Espiritismo. Ai temos 
a falta de caridade, junto com a exploração da mediunidade 
para fins financeiros. Segundo uma reportagem da revista 
Isto É, o engenheiro disse que o dinheiro arrecadado era 
convertido em doações de cestas básicas. Mas segundo a 
revista, o total de cestas que eram doadas era muito inferior 
ao que era arrecadado.  

É um desrespeito a lei de Jesus, "Dar de graça o que se 
recebeu de graça".  

- Existem mais uns dois outros homens que dizem receber o 
espírito do Dr. Fritz.  

E o incrível é que os três dizem serem os únicos a receber o 
espirito. Ou seja, na melhor das hipóteses, temos duas pes-
soas mentindo.  

Lembremos o que Jesus disse, 'Haverão falsos profetas'. 
Por isto, olho vivo, pessoal, e não aceitem nada antes de 
uma rigorosa observação dos fatos."  

Celso Martins, livro "Mediunidade ao seu Alcance" :  

"Os espíritos se comunicam com finalidades superiores, 
nobres, voltadas para o Bem, orientando e consolando o 
homem aflito. Dentre estas altas finalidades, podemos res-
saltar as seguintes:  

1) Demonstração experimental da imortalidade.  

2) Instrumento de auxílio e de proteção espiritual.  

3) Meio de trazer ao homem o conhecimento da verdade.  

4) Reafirmação da excelência maior dos ensinos e exemplos 
de Jesus.  

5) Incentivo à reforma moral da criatura e da sociedade 
humana.  

 Como se vê, a mediunidade não deve ser movimentada 
para resolver problemas de ordem pessoal da nossa vida 
diária, tais como arrumar um bom emprego, acertar a Loteria 
Esportiva, comprar ou vender imóveis, providenciar casa-
mentos, prejudicar os vizinhos que não nos sejam lá muito 
simpáticos e coisas deste gênero. Não e não; mediunidade é 
algo que permite consolar o coração que chora de saudade 
a perda de um ente muito querido. Permite esclarecer ao 
homem que a morte, como ponto final de tudo, é uma 
grande ilusão, de nada valendo pois o suicídio. Permite 
doutrinar e evangelizar um espírito que nos possa estar 
prejudicando nos casos de perturbação ou obsessão espiri-
tual. Permite socorrer as nossas dores físicas ou as nossas 
angústias existenciais, quando para tal sofrimento se mo-
stram ineficazes os recursos da Medicina e da Psicologia em 
geral.  

Por falta de informações corretas, o povo tem às vezes um 
grande pavor dos fatos espíritas. Erradamente ditos espíritas 
porque o mais certo será chamá-los mediúnicos ou, como já 
vimos, anímicos. A Doutrina Espírita de modo nenhum se 
resume aos fatos, aos fenômenos paranormais. Em Espiri-
tismo a mediunidade é apenas um meio, e não um fim em si 
mesmo. Em matéria de Doutrina dos Espíritos, mediunidade 
é um meio de se alcançar um objetivo maior - quais sejam, o 
consolo e a orientação da Humanidade, ampliando-lhe os 
conhecimentos e sobretudo melhorando-lhe os ensinamen-
tos.   

Mas o povo (dizíamos) tem, às vezes, um grande pavor dos 
espíritos, tais como ver assombrações, visitar ou mesmo 
morar em casas mal-assombradas, etc. Ora, não há o que 
temer das almas de outro mundo! É que no ambiente existe 
alguém que é, sem o saber, médium de efeitos físicos, e 
como tal fornece ao espírito comunicante material fluídico ou 
energético para a ocorrência das pancadas, ruídos, movi-
mentação de objetos, aparecimento de focos luminosos, 
combustão espontânea, etc.  

Merece este médium ser conscientizado de que poderá usar 
suas faculdades para o Bem, desde que freqüente uma casa 
espírita. Quanto àquela entidade espiritual que ali está 
atuando, merece preces sinceras para que possa esclarec-
er-se, o que poderá também ser administrado num centro 
espírita, nas chamadas reuniões de desobsessão."  

  

Tipos de Médiuns  

Há diversos modos de ser feita a classificação dos médiuns. 
Kardec fala em médiuns de efeitos físicos e médiuns de 
efeitos inteligentes. Corresponde essa classificação da Dou-
trina Espírita ao que Charles Richet de certa forma conside-
rou telecinesia e ectoplasma, de um lado (fenômenos objeti-
vos), e de outra parte a criptestesia (fenômenos subjetivos).  

Em termos mais atuais da Parapsicologia, os efeitos físicos 
seriam as funções psi-kappa, e os efeitos inteligentes as 
funções psi-gama.  

Não esquecer, porém, o que já foi dito anteriormente: tais 
fenômenos podem ser realizados por um sensitivo, movi-
mentando seus próprios recursos (animismo), ou então por 
um médium secundado por alguma entidade desencarnada 
(mediunismo propriamente dito).  
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Outra maneira de classificar os médiuns é catalogá-los em:  

Facultativos ou voluntários e Naturais ou involuntários (in-
conscientes).  

 1) Médiuns facultativos ou voluntários:  Controlam as facul-
dades que possuem; permitem que o fenômeno se dê quan-
do eles acham ser conveniente.  

 2) Médiuns naturais ou involuntários (inconscientes): Não 
tem consciência das faculdades que possuem; isto ocorre 
com pessoas que não tem o conhecimento do que seja o 
Espiritismo. Assim sendo, o estudo e o exercício das facul-
dades mediúnicas devem ser feitos num centro espírita onde 
haja condições de orientação e educação das faculdades do 
médium.  

A mediunidade é uma faculdade natural de todas as criatu-
ras humanas, nada havendo de sobrenatural ou de fantásti-
co. O caso é que em algumas pessoas esta faculdade se 
torna mais pronunciada, mais ostensiva. Dentro desta com-
preensão mais ampla, o seu funcionamento independe das 
qualidades morais do médium. Este último não é obrigato-
riamente uma pessoa moralizada, de bons costumes, de 
ilibada conduta moral. Infelizmente muita gente de maus 
hábitos, de deplorável comportamento social, poderá ser 
médium. Por isso mesmo, não se pode condenar o Espiri-
tismo nem mesmo a mediunidade pelas atitudes e pelas 
ações desde ou daquele médium não moralizado.  

O uso, a aplicação da mediunidade vai depender então do 
médium, o qual poderá orientá-la para o Bem ou para o Mal, 
o que sem dúvida nenhuma terá uma profunda repercussão 
sobre a natureza dos espíritos que venham a se comunicar 
por seu intermédio.  

Bons médiuns atraem bons espíritos.  Maus médiuns atraem 
maus espíritos.  

Bons Médiuns: 

1) grande facilidade de comunicação; 2) assistência de 
espíritos bons; 3) cultivo das virtudes cristãs como a humil-
dade, o amor, a caridade, a esperança, a alegria, a abne-
gação; 4) mediunidade aplicada sempre e somente para o 
Bem; 5) aplicação em si mesmo das boas comunicações 
dos guias espirituais; 6) dão de graça o que de graça rece-
beram.  

Maus Médiuns: 1) são orgulhosos e egoístas; 2) confiam 
cegamente nas mensagens que recebem; 3) julgam ter o 
privilégio da verdade; 4) consideram os seus guias sempre 
infalíveis; 5) não aceitam nenhuma crítica construtiva; 6) são 
vítimas fáceis dos elogios; 7) dão irrefletida importância a 
nomes famosos com que se apresentam certos espíritos 
embusteiros; 8) procuram tirar lucro da mediunidade.  

O médium que não saiba usar sua mediunidade fica sujeito 
a mistificações, a obsessões, à fascinação (que é um caso 
muito lamentável de obsessão), podendo ter suspensas as 
suas faculdades e, mesmo, perdê-las.  

 

Leia texto de Alamar Regis Carvalho sobre o assunto: 

Espiritismo : Nem tudo é. 

Alamar Régis Carvalho - Salvador, Bahia  

A maioria das pessoas, quando ouve falar em Espiritismo 
faz uma confusão danada e confunde com coisas que não 
têm absolutamente nada a ver. Pensam que Umbanda é 
Espiritismo, que Candomblé é Espiritismo e que cartomantes 
são espíritas. Chegam até a pensar que são espíritas, 
também, certas pessoas que distribuem panfletos pelas ruas 
da cidade prometendo resolver problemas, desde ganhar na 
loteria até conseguir casamentos, com consultas pagas.   

Um verdadeiro absurdo.   

O pior é que muitas dessas pessoas, depois da decepção e 
conseqüente desilusão, começam a falar em nome de uma 
"experiência própria" como se, realmente, tivessem conheci-
do o Espiritismo. Uma senhora que, certa ocasião, afirmava 
que não queria saber nunca mais "desse negócio de Espiri-
tismo", muito aborrecida, alegava: "Mas a mãe fulana de tal, 
que eu freqüentava, e tirou todo o meu dinheiro, era espírita 
e na casa dela tinha uma placa com o nome de centro 
espírita".   

E daí? Em razão da filosofia de paz do Espiritismo, que 
procura não criar caso com ninguém, não procura, jamais, 
envolver ninguém com polícia nem com justiça, muitas pes-
soas abusam e usam, indevidamente, o seu nome na certe-
za de que não serão importunadas pelos espíritas.   

A palavra Espiritismo foi proposta por Allan Kardec para 
designar a Doutrina que foi transmitida ao mundo pelos 
Espíritos, no meado do século passado. O termo espírita é 
uma decorrência disso. Se alguém, em qualquer parte do 
mundo, pratica alguma coisa contrária aos postulados da 
Doutrina Espírita, mesmo que utilize as suas denominações, 
não é espírita e nem está praticando o Espiritismo. Por isto 
que dizemos sempre que estão laborando em desonesti-
dade qualquer elemento que tenta incutir na cabeça das 
pessoas que a Bíblia, escrita a milhares de anos, condena o 
Espiritismo que tem somente 140 anos.   

E daí ? como as pessoas podem distinguir, então, o que é e 
o que não é Espiritismo ?   

É muito fácil, existem várias maneiras: Em primeiro lugar, se 
é cobrada alguma coisa, direta ou indiretamente, nada tem a 
ver, pois o Espiritismo segue o preceito: "Dai de graça o que 
de graça recebestes". Se o lugar apresenta rituais, vesti-
mentas especiais, velas, incensos, defumações, etc... 
também não tem nada a ver, uma vez que o Espiritismo não 
adota velas, incensos, imagens, altares, defumações, canta-
rolas, dízimos, bebidas, exibicionismo e nem justifica mani-
festações exteriores como gesticulações que caracterizam 
rituais. Quanto a banhos, o único que o Espiritismo reco-
menda é o tradicional, com água e sabonete, por razões de 
higiene, apenas.   

Esse negócio de "obrigações" que passam para as pessoas, 
também, é algo totalmente incompatível porque a Doutrina 
Espírita não obriga ninguém a nada. Mas existe, também, o 
caso de algumas pessoas que, para ficarem próximas do 
"Dai de graça...", usam esse argumento: "Eu não cobro 
nada, você tem que deixar apenas o dinheiro do material". 
Isso também não é Espiritismo, já que em nenhuma reunião 
espírita se adota qualquer espécie de material. Aliás, a única 
coisa que é utilizada, em alguns casos, é a água, cuja fluidi-
ficação ou magnetização não é cobrada de ninguém.   

Entretanto, alguém que insiste na confusão, alega: "Mas a 
mãe fulana de tal é médium e recebe espíritos".   

O fato de alguém ser médium não implica que seja espírita, 
pois a mediunidade é uma faculdade humana e não é uma 
propriedade do Espiritismo. Existem médiuns em todos os 
segmentos da sociedade, em todas as correntes religiosas e 
até mesmo entre aqueles que não têm religião. A mediuni-
dade utilizada, sem a devida educação e sem o menor 
critério, é verdadeiramente um perigo. Muitos a utilizam 
como lhes convêm. Assim como existem "malandros" no 
mundo dos encarnados, existem muito mais no mundo espi-
ritual e quando ocorre a prática da mediunidade, ou do me-
diunismo desregrado, sem critério e inconseqüente, os 
espíritos inferiores usam e abusam. É um "prato cheio" para 
eles.   
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Com essas afirmativas, então, o autor da matéria quer afir-
mar que o Espiritismo é contra a Umbanda, o Candomblé e 
as cartomantes ?   

Não. O Espiritismo não é contra ninguém. O não julgueis é 
uma recomendação que a Doutrina respeita muito. Existe 
muita gente boa e que vive para servir o seu próximo, na 
Umbanda, assim como existe no Catolicismo, no Protestan-
tismo e em todos os segmentos religiosos, pois não é o 
rótulo da religião que enobrece ninguém, mas a sua 
vivência. O que queremos deixar, bem claro, é que uma 
coisa nada tem a ver com outra.   

Algumas religiões condenam o Espiritismo, mesmo o Espiri-
tismo Kardecista. E aí, como é que fica?   

Não existe Espiritismo Kardecista, existe apenas Espiritismo, 
que é único. Condenar por condenar, isso é coisa que mui-
tos praticam, desde os primórdios. No campo da religião, 
então, isso é uma prática lamentável. Discordar do Espiri-
tismo é alguma coisa que qualquer pessoa tem direito. O 
que ninguém tem direito é de afirmar sobre o Espiritismo 
coisas que ele não é, com afirmativas levianas e desones-
tas.   

Vale salientar que, apesar de ainda existirem algumas pes-
soas de outras religiões que insistem em atacar uma Doutri-
na que nunca atacou ninguém, o Espiritismo não é contra 
nenhuma dessas religiões. Primeiro, porque não é contra 
ninguém. Segundo, porque estaria contrariando as reco-
mendações do Cristo. Terceiro, porque sabe que os diversos 
segmentos religiosos deram à humanidade inúmeros 
apóstolos do verdadeiro Amor, da Paz e da Caridade, como: 
Teresa D'Ávila, Francisco de Assis, Alberto Schweitzer, 
Antônio de Pádua, o Pastor Martin Luther King, Madre Tere-
sa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Dom Hélder 
Câmara, o Padre Bruno Sechi, e vários outros.   

Salientamos, também, que existem inúmeros religiosos, 
entre eles alguns padres, freiras, bispos e até cardeais, que 
têm o maior respeito e admiração pelo Espiritismo e que até 
trabalham junto com os espíritas pelo mesmo ideal de servir, 
sugerido por Jesus. Conseguimos, também, estabelecer 
relacionamentos de amizades com seis pastores protes-
tantes, depois de uma participação na televisão, que hoje 
demonstram respeito e consideração para com o Espiritis-
mo. Segundo eles, uma Doutrina totalmente diferente da 
imagem que eles formavam antes. São aqueles que, usando 
o bom senso, procuraram conhecer antes de tirar qualquer 
conclusão.   

Quanto à condenação do Espiritismo pela Bíblia, qual seria a 
argumentação? Equívoco absoluto. Não é verdade que a 
Bíblia condena o Espiritismo, pois um conjunto de livros 
escritos, há milhares de anos, conforme eu disse, não pode-
ria condenar uma Doutrina que surgiu há cento e quarenta 
anos. Trata-se de interpretações equivocadas de alguns que 
procuram ver a Bíblia da forma como mais lhes convêm. 
Basta dizer que a quantidade de interpretações é tão grande 
que, só no protestantismo, existem mais de quatrocentas 
denominações diferentes, cada uma dizendo-se dona exclu-
siva da verdade.   

Mais uma vez, colocamos que a proposta do Espiritismo não 
é fazer proselitismo nem convidar ninguém a abandonar a 
sua religião. Porém, caso você tenha curiosidade em con-
hecer o Espiritismo, não tire as suas conclusões pelo que 
dizem ou escrevem os seus contraditores. Você pode ser 
vítima de um radical.   

Faça uma visita à Federação Espírita do seu Estado ou a 
um Centro verdadeiramente espírita. Você saberá qual o 
Centro verdadeiramente Espírita mais perto da sua casa, 
onde poderá adquirir os conhecimentos e saber o que é o 
Espiritismo. Não existe nada mais seguro e honesto para 

você que tirar as suas próprias conclusões, vendo com os 
seus próprios olhos, formulando as sua próprias perguntas e 
esclarecendo as suas próprias dúvidas, na própria fonte. 
Afinal, a sua inteligência e o seu discernimento merecem 
respeito.   

Vide abaixo comentário sobre a matéria: 

Esta matéria, também, me fez conhecer muitas pessoas. A 
maioria delas decepcionadas com o "espiritismo" que elas 
foram vítimas. Várias manifestavam verdadeiro ódio do 
"espiritismo", porque haviam sido enganadas por esper-
talhões que prometeram soluções para os seus problemas, 
tiraram o seu dinheiro e nada resolveram. A matéria, segun-
do elas, abriu novo horizonte e o desejo de nova tentativa 
em procurar pelo verdadeiro ESPIRITISMO.  

 

 

23 | DIVERGÊNCIAS ENTRE OS ESPÍRI-
TAS 

Trecho do Capítulo V do livro "Porque Sou Espírita", em que 
Américo Domingos refuta os argumentos contrários a Dou-
trina Espírita de D. Estevão Bittencourt:  

 "A seguir, o padre, depois de emitir a sua opinião de ser a 
reencarnação 'tão subjetiva que os espíritas mesmos não 
concordam entre si a respeito', relata o porquê: 'Assim, por 
exemplo, enquanto os espíritas latinos admitem firmemente 
a reencarnação, os anglo-saxãos a rejeitam. E por quê? - 
Porque os anglo-saxãos, movidos por preconceitos racistas, 
não podem imaginar que voltarão à Terra num corpo de raça 
negra ou indígena'  

O fato da Igreja negar a translação da Terra, no tempo de 
Galileu Galilei, não quer dizer que o nosso orbe não se mo-
va.   

Realmente '...é bastante conhecida a divergência entre o 
que se convencionou chamar o Espiritismo latino e o anglo-
saxão. 

Esta divergência se verificou em torno de um ponto essen-
cial: a doutrina da reencarnação. Os anglo-saxãos, articu-
larmente os ingleses e americanos, aceitaram a revelação 
espírita com uma restrição, não admitindo o princípio reen-
carnacionista. Por muito tempo, esse fato serviu de motivo a 
ataques e críticas ao Espiritismo, o que não impediu que o 
movimento seguisse naturalmente o seu curso.  

'A codificação kardeciana, cujos princípios giram pratica-
mente em torno da lei da reencarnação, foi repelida pelos 
anti-reencarnacionistas.  

Veja-se como Conan Doyle se refere ao Espiritismo francês, 
logo no início do capítulo vinte e um do livro 'História do 
Espiritismo': 'O Espiritismo na França se concentra na figura 
de Allan Kardec, cuja teoria característica consiste na crença 
da Reencarnação'. Não obstante, o próprio Conan Doyle e 
outros grandes espíritas ingleses e americanos admitiam a 
reencarnação. E a resistência do meio tem sido bastante 
minada, na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente 
depois da última guerra' (trecho do prefácio de J. Herculano 
Pires, da obra 'História do Espiritismo', de Arthur Conan 
Doyle, Editora Pensamento, pag. 11)  

No livro 'Cartas a Um Sacerdote', de minha autoria e de Luiz 
Antônio Milleco Filho, Editora Espírita 'Mensagem de Espe-
rança', Capivari-SP, abordo o tema em tela, dizendo que 
'...A negação absoluta da reencarnação por anglo-saxônicos 
realmente aconteceu nos pródromos do Espiritismo, logo 
após a sua codificação por Allan Kardec, e foi objeto de 
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análise por Léon Denis, em sua obra 'O Problema do Ser, do 
Destino e da Dor', impressa no Brasil, em 1919; pela Fede-
ração Espírita Brasileira. Atualmente, isto não mais acontece 
e creio que a sua fonte de informações já caducou.  

'O que aconteceu, naquela época, é que algumas mensa-
gens espirituais, obtidas na Inglaterra e Estados Unidos, 
contradiziam as comunicações mediúnicas, recebidas em 
países latinos, que afirmavam, em sua totalidade, existir a 
reencarnação.  

'É preciso frisar que a Doutrina Espírita só aceita um fato, 
trazido pela Espiritualidade, quando este é comprovado por 
numerosas comunicações. O 'Livro dos Espíritos' foi feito por 
Allan Kardec, baseado nas respostas obtidas em diversas 
fontes mediúnicas.  

'A Doutrina Espírita aconselha que, diante de uma mensa-
gem vinda do além-túmulo, devemos examiná-la atenta-
mente e submetê-la ao cadinho da razão mais severa.  

'Devemos lembrar que todos os seres estão em estágios 
diferentes de evolução espiritual e a morte física vem ape-
nas revelar o que verdadeiramente somos. Se alguém, na 
Terra, está apegado às tradições ou aos preconceitos de 
raça e religião, estes continuam exercendo sua atração no 
mundo extrafísico, dependendo é claro, do atraso evolutivo 
do espírito. 

Portanto, em comunicação com os encarnados, os Espíritos 
emitem sua opinião pessoal, já que ainda não se despoja-
ram dos liames terrestres, conservando no Além o que fo-
ram na carne. 'O que fomos na Terra seremos no mundo 
espiritual. Ninguém adquire sabedoria, nem conhecimento 
de todas as coisas pelo fato de ter já desencarnado.  

'Os espíritos anglo-saxônicos que se manifestaram, negan-
do a reencarnação, nada mais eram do que seres apegados 
à religião dominante, crentes ortodoxos de educação protes-
tante que não aceitavam a reencarnação quando 'vivos', 
muito menos a aceitariam 'mortos'.  

'Nos países latinos, a religião predominante é a Católica. 
Esta prega a existência do purgatório, não aceito pelo Pro-
testantismo, onde as almas têm a oportunidade de expiar 
suas faltas e purificar-se. É mais fácil para um católico, difícil 
para um protestante, aceitar a expiação e a purificação por 
meio dos renascimentos múltiplos, ensinamento ministrado a 
Nicodemos por Jesus. Para o modo de pensar protestante, a 
alma é fixada definitivamente, após a morte, no céu ou no 
inferno eterno.  

Portanto, é difícil nesse caso aceitar a reencarnação e sen-
do possível a comunicação de um espírito, arraigado a es-
sas idéias, a referida comunicação terá na sua essência o 
pensamento reformista.  

'Exatamente pela possibilidade de a comunicação mediúnica 
ser originária de fonte espiritual atrasada, João faz uma 
recomendação, que é obedecida pelos profitentes espíritas: 
'Amados, não deis crédito a qualquer espírito: antes, provai 
se procedem de Deus' (João 4:1). A experiência nos trabal-
hos mediúnicos comprova a sabedoria desse conselho' 
(pags 62, 63 e 64)  

O nosso querido companheiro de lides espíritas, Luiz 
Antônio Milleco, assim se refere, em relação ao tema: 'Ao 
não revelarem de imediato a lei de reencarnação, nas áreas 
anglo-saxônicas, os espíritos superiores quiseram dar tempo 
a encarnados e desencarnados menos evoluídos para que 
amadurecessem, já que o princípio reencarnacionista causa 
tremendo  impacto às mentalidades protestantes;  

'Por essa mesma razão, quando do advento do Espiritismo, 
algumas entidades, que se comunicavam nas áreas anglo-
saxônicas, repeliram a palingênese. Ela lhes feria o orgulho 

quase atávico. Com efeito, seria extremamente difícil, por 
exemplo, a um lorde inglês, encarnado ou desencarnado, 
conceber que houvesse sido ou viesse a ser um mendigo.  

Imagine, por exemplo, a verdadeira convulsão que sacudiria 
certos habitantes dos Estados Unidos, de pele branca, se 
soubessem que foram ou virão a ser negros;  

'Mais tarde, com o desenvolvimento das concepções dou-
trinárias, essa divergência tornou-se apenas uma questão 
de detalhes. Os anglo-saxônicos passaram a admitir a reen-
carnação, embora em outros mundos.  

'Hoje, mormente depois que médiuns brasileiros, como Chi-
co Xavier, Waldo Vieira e Divaldo Franco visitaram os Esta-
dos Unidos e Europa, a noção das vidas sucessivas cada 
vez mais se generaliza. É que esses médiuns serviram de 
instrumentos para que se criasse o clima necessário à ex-
pansão da nova idéia.  

'Depois deles começaram a florescer ou a incrementar-se 
por lá núcleos de atividade mais nitidamente espírita. Toda-
via, mesmo antes que o Brasil, nesse terreno, influenciasse 
o mundo anglo-saxônico, já os espíritos procuravam abalá-lo 
com seu ensino. É assim que, por exemplo, Maurice Barba-
nel, médium e editor da revista espiritualista 'Two Worlds', 
nega a reencarnação, que, no entanto, lhe era ensinada por 
seu guia (anjo da guarda) Silver Birch'. ('Cartas a Um Sacer-
dote', Ed. Mensagem de Esperança/Capivari-SP, pags. 23 e 
24)  

Herculano Pires, como de hábito, traz um oportuno esclare-
cimento. Na pág. 10, ao iniciar o seu prefácio, afirma: 'O 
leitor brasileiro estranhará que Conan Doyle comece a sua 
história pela vida e obra de Swedenborg, e que, depois de 
passar pelo episódio de Hydesville, só se refira a Allan Kar-
dec ao tratar, capítulo vinte e um, do 'Espiritismo francês, 
alemão e italiano'. 

Kardec aparece, assim, como uma espécie de figura se-
cundária, de influência reduzida ao âmbito nacional do mo-
vimento espírita francês. É que, no movimento espírita, 
como em todos os movimentos, as coisas vão se definindo 
aos poucos, através do tempo, não se mostrando logo com 
precisão necessária. Somente agora, quase trinta anos 
depois da morte de Conan Doyle, é que a figura de Kardec, 
reconhecida há muito, nos países latinos, como o codificador 
do Espiritismo, vai se impondo também, nas suas verdadei-
ras dimensões, ao mundo anglo-saxão.  

'Conan Doyle fez o que pôde, como dissemos atrás, procu-
rando traçar a história do Espiritismo de acordo com as 
perspectivas que a sua posição lhe proporcionava. Hoje, 
como se pode ver pela excelente edição da revista argentina 
'Constância', comemorativa do primeiro centenário do Espiri-
tismo, a compreensão exata da posição de Kardec se gene-
raliza.  

Escritores da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos e 
do Canadá proclamam, nas colaborações para aquele  
número, a significação fundamental da obra do codificador' 
(História do Espiritismo', pág. 10)  

Portanto, mais uma vez o sacerdote se apega a idéias anti-
gas, ultrapassadas, superadas.  

O movimento espírita na Inglaterra e Estados Unidos, nos 
seus primórdios, não admitia por unanimidade a reencar-
nação; principalmente pelo motivo de não ter sido provada 
pela Ciência a sua existência. Contudo, na atualidade, após 
a comprovação da tese por muitos pesquisadores e com um 
melhor conhecimento da Codificação Kardequiana, realizada 
na França, a palingênese passou a ser considerada como 
um postulado básico.  
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Existem, atualmente, alguns grupos anglo-saxônicos, consi-
derados 'Não-espiritualistas' (não espíritas), possuindo hie-
rarquia eclesiástica e cobrando pelos atendimentos mediúni-
cos. É importante frisar que a Doutrina Espírita está ali-
cerçada no Evangelho, onde ressalta a responsabilidade 
pessoal: O viajor terreno semeia, no presente, o seu 
amanhã e, passa hoje, pelo que logrou criar para si no 
pretérito. O Espiritismo não tem rituais, não possui sa-
cerdócio e prega, de acordo com Jesus, o 'de graça rece-
bestes, de graça dai' (Mateus 10:8).  

Voltando ao livro clerical, deparo-me com a seguinte as-
serção: 'Mesmo entre os reencarnacionistas há di-
vergências: alguns dizem que a reencarnação é lei geral, ao 
passo que outros admitem apenas para os espíritos mais 
atrasados ou para os perfeitos, que têm de cumprir alguma 
missão na Terra. Uns sustentam que o ser humano se reen-
carna sempre no mesmo sexo, enquanto outros professam 
variação alternativa de sexo. Uns ensinam que a reencar-
nação se faz apenas na Terra, enquanto outros admitiam 
que ocorra também em outros planetas. Uns pensam que a 
reencarnação se dá pouco depois da morte, outros afirmam 
um intervalo de mil e quinhentos anos precisamente. Uns 
julgam que a reencarnação é não só progressiva, mas 
também regressiva, de modo que o indivíduo pode voltar à 
Terra num corpo animal ou vegetal; outros, ao contrário, 
dizem que a reencarnação não pode ser regressiva, mas, na 
pior das hipóteses, é estacionária por algum tempo...'  

Ainda há pouco, falava a respeito da necessidade de passar 
todas as mensagens mediúnicas pelo crivo da razão e do 
bom senso. O fato de alguém estar desencarnado não lhe 
dá o atributo da sapiência, no Mundo Extrafísico.  

O verdadeiro e sincero profitente do Consolador tem o 
grande manancial Kardequiano ao seu dispor, constituído de 
cinco fontes riquíssimas de conhecimento, o chamado 
'Pentateuco Espírita'.  

É muita infantilidade, buscar desprezíveis afluentes, quando 
se está navegando em rio volumoso, com ótimas condições 
de navegação. Se tenho condições para dirigir-me a um 
porto seguro, de forma nenhuma transportarei o meu barco 
para uma outra paragem, onde será difícil ancorar.  

O edifício Kardequiano foi construído a partir de fortes e 
duradouros alicerces. O Consolador utilizou vários médiuns, 
no seu grandioso trabalho, só publicando, como corpo dou-
trinário, o que realmente tinha solidez em várias mensagens.  

Todas as comunicações, provindas da Espiritualidade, de-
vem ser muito bem analisadas; em especial, quando não 
tem consenso universal, tratando-se apenas de uma fonte 
medianeira.  

Daí a importância do Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita e da exortação do Espírito da Verdade: 'Espíritas, 
instruí-vos' (estudai) Quando o profitente da Doutrina, codifi-
cada pelo Mestre Lionês, penetra no âmago do ensino da 
Codificação, se torna imunizado contra qualquer investida de 
hostes contrárias, correspondentes às falanges espirituais 
que desejam solapar o arcabouço Kardequiano, fomentando 
discussões e cizânias, devido ao fato de transmitirem con-
ceitos divergentes aos que foram recebidos por Kardec.  

Portanto, tenho o dever de pôr os pingos nos is:  

1 - O sacerdote está referindo-se a divergências entre os 
reencarnacionistas que constituem distintos credos religio-
sos, como o teosófico, o budista, o espírita, o umbandista, 
etc. Deveria o padre ater-se apenas ao Espiritismo em suas 
críticas;  

2 - Contudo, existem mensagens mediúnicas apócrifas, 
tentando acesso nas terras fecundas do Consolador, com o 
propósito de macular os ensinamentos dos Espíritos Superi-

ores, mensageiros luminares de Cristo, dando sustento às 
teses do reverendo e a de todos os opositores da Doutrina 
Espírita;  

3 - Em oposição ao que foi recebido por Kardec, uma das 
correntes trevosas, a rustenista, relata ser a encarnação 
sempre um castigo, quando o Espiritismo ratifica o ensina-
mento de Jesus: 'IMPORTA-VOS NASCER DE NOVO', 
(João 3:7)  

4 - Se a totalidade dos espíritas se mantivesse fiel ao Codifi-
cador, não haveria chance de os opositores da palingênese 
manifestarem a sua crítica, apontando divergências dou-
trinárias. Na realidade, dentro do contexto kardequiano, não 
há discordância, em relação à reencarnação ou a respeito 
de qualquer outro tema;  

5 - A acusação do padre se constituí em mais uma lição 
para os espíritas que se mantém calados, indiferentes, si-
lenciosos, mornos, em relação à penetração sutil de idéias 
contrárias ao enunciado kardequiano. É dever do profitente 
honesto e sincero da Terceira Revelação manter-se fiel à 
Codificação. Convir com tais manobras trevosas significa 
negar o Consolador de Jesus, fazendo com a vibração de-
sarmônica do Anticristo.  

Quanto ao enunciado que o ser humano reencarna sempre 
no mesmo sexo, o Codificador, em 'O Livro dos Espíritos', 
ensina o contrário: 'Os espíritos encarnam como homens e 
como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cum-
pre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, 
lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, 
ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como ho-
mem encarnasse só saberia o que sabem os homens' (res-
posta da pergunta n.o 202, pág. 135, FEB)  

'172. As nossas diversas existências corporais se verificam 
todas na Terra?'  

R: 'Não; vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui 
passamos não são as primeiras, nem as últimas; são, 
porém, das mais materiais e das mais distantes da per-
feição'  

'173. A cada nova existência corporal a alma passa de um 
mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo'  

'R: Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se 
adiantou bastante para passar a um mundo superior.  

'a) - Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra?  

'R: 'Certamente'  

'b) Podemos voltar a este, depois de termos vivido em out-
ros mundos?  

R: Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures na 
Terra'  

174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade?  

'R: 'Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro 
mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez seja 
pior  do que ela'  

'175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a 
Terra?'  

'R: Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em 
missão, caso em que se progride ai como em qualquer outro 
planeta; 

'a) - Não se seria mais feliz permanecendo na condição de 
Espírito?  

'R.: 'Não, não; estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar 
para Deus'  
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'176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, po-
dem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham 
estado?  

'R:. Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os 
mundos são solidários: o que não se faz num faz-se noutro'  

'a) - Assim, homens há que estão na Terra pela primeira 
vez?'  

'R: Muitos, e em graus diversos de adiantamento'  

'b) - Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um 
espírito está pela primeira vez na Terra?  

'R.: Nenhuma utilidade teria isso.' ('O Livro dos Espíritos, 
FEB, págs. 122 a 124)  

 

Em relação ao intervalo que medeia entre a desencarnação 
e próxima encarnação, o Espiritismo esclarece:  

'223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do 
corpo?  

'R.: Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de 
ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos lon-
gos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sem-
pre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, 
o Espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase 
que de todas as suas faculdades de Espírito, sendo o seu 
estado normal o dos  sonâmbulos lúcidos entre vós'.  

224. Que é a alma no intervalo das encarnações?  

'R.: Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. '  

'a) - Quanto podem durar estes intervalos?  

'R: 'Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. 
Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido 
para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se 
muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o 
Espírito terá que volver a uma existência apropriada a puri-
ficá-lo das máculas de suas existências precedentes'.  

'b) - Essa duração depende da vontade do Espírito, ou lhe 
pode ser  

imposta como expiação?  

'R.: 'É uma conseqüência do livre-arbítrio. Os Espíritos sa-
bem perfeitamente o que fazem. Mas, também, para alguns, 
constitui uma punição que Deus lhes aflige. Outros pedem 
que ela se prolongue, a fim de constituírem estudos que só 
na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito' 
('O Livro dos Espíritos', FEB, págs. 154 e 155)  

Depois, o prelado alude à Metempsicose (encarnação do 
espírito em um corpo de um animal), frontalmente repelida 
pelas Entidades Superiores, Arautos de Cristo, na Codifi-
cação Kardequiana. Alguns profitentes da Terceira Reve-
lação conhecem uma obra apócrifa, intitulada 'Os Quatro 
Evangelhos', ditada por mistificadores do Além, dizendo-se 
discípulos de Jesus, onde há o relato de Seres Extrafísicos, 
(alguns até em Plano Superior, construindo mundos do 
Universo) que se transviaram, dominados pelo orgulho, e 
foram jogados na Terra (anjos decaídos). A encarnação, 
segundo relato dos agentes das sombras, é castigo e a 
punição se dará na vivificação de uma forma repugnante, 
contendo membros em estado latente e que rasteja ou desli-
za no solo, denominada de 'Critpógramo Carnudo'.  

Graças a Deus, essa aberração espiritual (Queda dos An-
jos), acrescida de uma heresia científica (encarnação em 
larvas informes) não são apanágios da Doutrina Espírita.  

A respeito da tese malsinada e antidoutrinária de ser a en-
carnação um castigo e não uma necessidade, o excelso 
Mestre de Lyon, contrariamente, afirma o que se segue:  

'Segundo um sistema que tem algo de especioso à primeira 
vista, os espíritos não teriam sido criados para encarnarem e 
a encarnação não seria senão o resultado de sua falta. Tal 
sistema cai pela mera consideração de que se nenhum 
espírito tivesse falido, não haveria homens na Terra, nem 
em outros mundos. Ora, como a presença do homem é 
necessária para o melhoramento material do mundo; como 
ele concorre por sua inteligência e sua atividade para a obra 
geral, ele é uma das engrenagens essenciais da criação. 
Deus não podia subordinar a realização desta parte da sua 
obra à queda eventual de suas criaturas, a menos que con-
tasse para tanto com um número sempre suficiente de cul-
pados para fornecer operários aos mundos criados e por 
criar. O bom senso repele tal idéia'  

Continua o sensato Kardec: 'A encarnação é, pois, uma 
necessidade para o espírito que, realizando a sua missão 
providencial, trabalha seu próprio adiantamento pela ativi-
dade e pela inteligência, que deve desenvolver, a fim de 
prover à sua vida e ao bem estar. Mas a encarnação torna-
se uma punição quando, não tendo feito o que devia, o 
espírito é constrangido a recomeçar a sua tarefa e multipli-
car suas existências corpóreas penosas por sua própria 
culpa.   '... o que é errado é admitir em princípio a encar-
nação como um castigo' ('Revista Espírita' - Jun/1863, pag. 
163, Edicel).  

Em resposta à pergunta 132 de 'O Livro dos Espíritos', os 
Benfeitores Espirituais nos dizem que 'todos os espíritos são 
criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribu-
lações da vida corporal'.  

Portanto, o Espiritismo não advoga a idéia de uma 
'reencarnação regressiva'. O que o sacerdote utiliza para 
confundir não tem fundamento doutrinário. Trata-se de tese 
mediúnica; porém, não espírita, já que é discordante da 
Codificação Kardequiana.  

 A seguir, o eclesiástico relata que muitos reencarnacionis-
tas dizem não poder ser a reencarnação regressiva, mas, na 
pior das hipóteses, é estacionária por algum tempo'.  

Realmente, a Doutrina Espírita afirma que os espíritos não 
podem degenerar e '... à medida que avançam, compreen-
dem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma 
prova, o Espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a 
esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogra-
da.' (Reposta da pergunta n.o 118 de 'O Livro dos Espíritos')  

Kardec questionou a espiritualidade: 'Poderia encarnar num 
animal o Espírito que animou o corpo de um homem?'  

Recebeu a seguinte resposta: 'Isso seria retrogradar e o 
espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente'. 

(pergunta 612 e sua resposta/L.E)  

Continuando na sua crítica, o religioso agride aos reencar-
nacionistas de diferentes religiões, dizendo: 'Como se vê, 
esta  variedade de sentenças manifesta bem que a doutrina 
da reencarnação carece de base objetiva; é, antes, um 
postulado fantasioso dos que as professam...'  

Fantasiosa foi a miscelânea realizada pelo clérigo. Elabora 
uma obra, com o sentido de atacar o Espiritismo, e aborda 
divergências, em relação à reencarnação, de forma alguma 
de âmbito espírita.  

Para o profitente da Causa do Consolador, não há dis-
crepância a respeito da Doutrina que reflete a justiça e o 
amor da 'Inteligência Suprema do Universo'."  
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24 | SEGUNDA VINDA DO CRISTO E FI-
NAL DOS TEMPOS 

Trecho de entrevista do médium Divaldo P. Franco para o 
jornal "O Paraná":  

O Paraná: Muitos acreditam no final dos tempos, a partir da 
virada para o próximo milênio. Como o Espiritismo encara 
isso?  

Divaldo: Como uma superstição. Normalmente, através da 
história, a mudança de século sempre trouxe, particular-
mente na idade média, o fantasma do horror. Baseado em 
que, nessa mudança, a Terra se deslocaria do eixo, haveria 
uma erupção de epidemias, de terremotos, maremotos, de 
fenômenos sísmicos e, na virada do milênio, foi ainda mais 
apavorante, por causa desse mesmo critério supersticioso. 
Em todo o Evangelho, nos 27 livros que o constituem, não 
há nenhuma referência ao novo milênio. As observações, a 
respeito do "fim do mundo", estão no Apocalipse de João, 
quando ele dirá, através de metáforas e de imagens, de uma 
concepção de um estado alterado de consciência, que vê a 
transformação que se operaria na Humanidade. Mais tarde 
poderíamos colher outros resultados também no chamado 
sermão profético de Jesus, que está no evangelista Marcos, 
capítulo 13, versículo 1 e seguintes, quando Jesus saía do 
templo de Jerusalém e os discípulos, muito emocionados, 
dizem: - "Senhor, vede que pedras, vede que templo".  

E Jesus lhes redargue: - "Em verdade vos digo que não 
ficará pedra sobre pedra que não seja derribada". Foram 
para o Getsêmani, no Horto das Oliveiras, e ali os amigos 
disseram: "Conta-nos quais serão os sinais que antecederão 
a isso".  

Ele narra uma série de fenômenos que certamente atingi-
riam a Terra. Aconteceu que, realmente, no ano 70, Tito teve 
a oportunidade de derrubar o templo de Jerusalém, que não 
foi mais reerguido, e no ano 150, na segunda diáspora dos 
hebreus, praticamente Jerusalém foi destituída da Terra, 
somente voltando a ter cidadania quando a ONU reconhe-
ceu o Estado de Israel com os direitos que, aliás, lhe são 
credenciados e que ele merece. Mas as doutrinas religiosas, 
com o respeito que nos merecem, que sempre se caracteri-
zaram pelo Deus-temor ao invés do Deus-amor, por mante-
rem as pessoas na ignorância e intimidá-las, ao invés de 
libertá-las pelo esclarecimento, estabeleceram que o fim do 
mundo seria desastroso, seria cruel, como se não vivêsse-
mos perpetuamente num mundo desastroso e cruel, cheio 
de acidentes, de vulcões, de terremotos, de maremotos, de 
guerras, de pestes, etc. Para nós, espíritas, o fim do mundo 
será o fim do mundo moral negativo, quando nós iremos 
combater os adversários piores, que são os que estão den-
tro de nós: as paixões dissolventes; os atavismos de nature-
za instintiva agressiva; a crueldade; o egoísmo e, por con-
seqüência, todos veremos uma mudança da face da Terra, 
quando nós, cidadãos, nos resolvamos por libertar-nos em 
definitivo das nossas velhas amarras ao ego e das justificati-
vas por mecanismos de fuga. Então o homem do futuro será 
um homem mais feliz, sem dúvida. Haverá uma mudança 
também da justiça social. Haverá justiça social na Terra, 
porque nós, as criaturas, compreenderemos os nossos direi-
tos, mas acima de tudo, os nossos deveres, deveres esses 
como fatores decisivos aos nossos direitos. Daí, a nossa 
visão apocalíptica do fim dos tempos é a visão da transfor-
mação moral em que esses tempos de calamidade passarão 
a ser peças de museu, que o futuro encarará com uma certa 
compaixão, como nós encaramos períodos do passado que 
nos inspiram certo repúdio e piedade pela ignorância, então, 
que vicejava naquelas épocas.  

 

Kardec - A Gênese  

Segundo advento do Cristo  

43. - Disse então Jesus a seus discípulos: Se algum quiser 
vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-me; - porquanto, aquele que quiser salvar a vida 
a perderá e aquele que perder a vida por amor de mim a 
encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o 
mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o 
homem comprar sua alma, depois de a ter perdido? - Por-
que, o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com 
seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 
Digo-vos, em verdade, que alguns daqueles que aqui se 
encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o 
Filho do homem no seu reino. (S. Mateus, cap. XVI, vv. 24 a 
28.)  

44. - Então, levantando-se do meio da assembléia, o sumo-
sacerdote interrogou a Jesus desta forma: Nada respondes 
ao que estes depõem contra ti? - Mas Jesus se conservava 
em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo-
sacerdote: És o Cristo, o Filho de Deus para sempre Bendi-
to? - Jesus lhe respondeu: Eu o sou e vereis um dia o Filho 
do homem assentado à direita da majestade de Deus e 
vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo-sacerdote, 
rasgando as vestes, lhe diz: Que necessidade temos de 
mais testemunhos? (S. Marcos, cap. XIV, vv. 60 a 63.)  

45. - Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz 
que voltará à Terra com um corpo carnal, nem que personifi-
cará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em 
Espírito, na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito 
e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos 
forem chegados. Estas palavras: Alguns há dos que aqui 
estão que não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho 
do homem no seu reinado parecem encerrar uma contra-
dição, pois é incontestável que ele não veio em vida de 
nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretan-
to, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza e, 
sobretudo, com relação a uma coisa contemporânea e que 
lhe dizia pessoalmente respeito. Há, primeiro, que indagar 
se suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É de 
duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu; 
que elas só foram registradas depois de sua morte; que o 
mesmo discurso cada evangelista o exarou em termos dife-
rentes, o que constitui prova evidente de que as expressões 
de que eles se serviram não são textualmente as de que se 
serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha 
sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. 
Por outro lado, é indubitável que, se Jesus houvesse dito 
tudo o que pudera dizer, ele se teria expressado sobre todas 
as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer 
equívoco, conforme o fez com relação aos princípios de 
moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento 
acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. 
Persuadidos de que a geração de que faziam parte teste-
munharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados 
a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela 
idéia. Assim é que redigiram do ponto de vista do presente o 
que o Mestre dissera, fazendo-o de maneira mais absoluta 
do que ele próprio o teria feito. Seja como for, o fato é que 
as coisas não se passaram como eles o supuseram.  

46. - A grande e importante lei da reencarnação foi um dos 
pontos capitais que Jesus não pode desenvolver, porque os 
homens do seu tempo não se achavam suficientemente 
preparados para idéias dessa ordem e para as suas con-
seqüências.  

Contudo, assentou o princípio da referida lei, como o fez 
relativamente a tudo mais. Estudada e posta em evidência 
nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação con-
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stitui a chave para o entendimento de muitas passagens do 
Evangelho que, sem ela, parecem verdadeiros contra-
sensos.  

É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional 
das palavras acima, admitidas que sejam como textuais. 
Uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos 
apóstolos, é evidente que se referem ao futuro reinado do 
Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina, mais bem 
compreendida, for lei universal. Dizendo que alguns dos ali 
presentes na ocasião veriam o seu advento, ele forçosa-
mente se referia aos que estarão vivos de novo nessa épo-
ca. Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver 
tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas 
frases alegóricas. Aliás, algumas de suas predições se reali-
zaram no devido tempo, tais como a ruma de Jerusalém, as 
desgraças que se lhe seguiram e a dispersão dos judeus. 
Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte 
que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro.  

 

Sinais precursores  

47. - Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guer-
ra; tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que 
essas coisas se dêem; mas, ainda não será o fim - pois ver-
se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino; e 
haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lu-
gares - todas essas coisas serão apenas o começo das 
dores. (S. Mateus, cap. XXIV, vv. 6 a 8.)  

48. - Então, o irmão entregará o irmão para ser morto; os 
filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão 
morrer. - Sereis odiados de toda a gente por causa do meu 
nome; mas, aquele que perseverar até ao fim será salvo. (S. 
Marcos, cap. XIII, vv. 12 e 13.)  

49. - Quando virdes que a abominação da desolação, que foi 
predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo (que aquele 
que lê entenda bem o que lê); - fujam então para as mon-
tanhas os que estiverem na Judéia (Nota: Esta expressão: a 
abominação da desolação não só carece de sentido, como 
se presta ao ridículo. A tradução de Ostervald diz: "A abomi-
nação que causa a desolação", o que é muito diferente. O 
sentido então se torna perfeitamente claro, porquanto se 
compreende que as abominações hajam de acarretar a 
desolação, como castigo. Quando a abominação, diz Jesus, 
se instalar no lugar santo, também a desolação para aí virá 
e isso constituirá um sinal de que estão próximos os tem-
pos.); - não desça aquele que estiver no telhado, para levar 
de sua casa qualquer coisa; - e não volte para apanhar suas 
roupas aquele que estiver no campo. - Mas, ai das mulheres 
que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. - 
Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, 
nem em dia de sábado - porquanto a aflição desse tempo 
será tão grande, como ainda não houve igual desde o com-
eço do mundo até o presente e como nunca mais haverá. - 
E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se 
salvaria; mas esses dias serão abreviados em favor dos 
eleitos. (São Mateus, cap. XXIV, vv. 15 a 22.)  

50. - Logo depois desses dias de aflição, o Sol se obscure-
cerá e a Lua deixará de dar sua luz; as estrelas cairão do 
céu e as potestades dos céus serão abaladas. Então, o sinal 
do Filho do homem aparecerá no céu e todos os povos da 
Terra estarão em prantos e em gemidos e verão o Filho do 
homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majes-
tade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retum-
bante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos 
quatro cantos do mundo, de uma extremidade a outra do 
céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando 
seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está 
próximo o estio. - Do mesmo modo quando virdes todas 
essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do homem, 

que ele se acha como que à porta. Digo-vos, em verdade, 
que esta raça não passará, sem que todas essas coisas se 
tenham cumprido. (S. Mateus, cap. XXIV, vv. 29 a 34.) E 
acontecerá no advento do Filho do homem o que aconteceu 
ao tempo de Noé - pois, como nos últimos tempos antes do 
dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casa-
vam seus filhos, até ao dia em que Noé entrou na arca; - e 
assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, 
senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, 
assim também será no advento do Filho do homem. (São 
Mateus, cap. XXIV, vv. 37 a 39.)  

51 - Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem 
os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. 
(S. Marcos, cap. XIII, v. 32.)  

52. - Em verdade, em verdade vos digo: chorareis e geme-
reis, e o mundo se rejubilará; estareis em tristeza, mas a 
vossa tristeza se mudará em alegria. - Uma mulher, quando 
dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora; mas de-
pois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos 
os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver 
posto no mundo um homem. - É assim que agora estais em 
tristeza; mas, eu vos verei de novo e o vosso coração rejubi-
lará e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. (S. João, cap. 
XVI, vv. 20 a 22.)  

53. - Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a 
muitas pessoas; - e, porque abundará a iniqüidade, a cari-
dade de muitos esfriará; - mas, aquele que perseverar até o 
fim será salvo. - E este Evangelho do reino será pregado em 
toda a Terra, para servir de testemunho a todas as nações. 
É então que o fim chegará. (S. Mateus, cap. XXIV, vv. 11 a 
14.)  

54. - É evidentemente alegórico este quadro do fim dos 
tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu 
vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a im-
pressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente 
aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas 
vigorosas, de cores bem acentuadas. Ele se dirigia princi-
palmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, inca-
pazes de compreender as abstrações metafísicas e de 
apanhar a delicadeza das formas. A fim de atingir o coração, 
fazia-se-lhe mister falar aos olhos, com o auxílio de sinais 
materiais, e aos ouvidos, por meio da força da linguagem. 
Como conseqüência natural daquela disposição de espírito, 
à suprema potestade, segundo a crença de então, não era 
possível manifestar-se, a não ser por meio de fatos extraor-
dinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem 
esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade 
deles.   

O Filho do homem, a vir sobre nuvens, com grande majes-
tade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes 
parecia de muito maior imponência, do que a simples vinda 
de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso 
mesmo, os judeus, que esperavam no Messias um rei terre-
no, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a 
colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e a reer-
guer o trono de David e de Salomão, não quiseram recon-
hecê-lo no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade 
material. No entanto, aquele pobre proletário da Judéia se 
tornou o maior entre os grandes; conquistou para a sua 
soberania maior número de reinos, do que os mais podero-
sos potentados; exclusivamente com a sua palavra e o con-
curso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o 
mundo e a ele é que os judeus virão a dever sua reabili-
tação. Disse, pois, uma verdade, quando, respondendo a 
esta pergunta de Pilatos: És rei? respondeu: Tu o dizes.  

55. - É de notar-se que, entre os antigos, os tremores de 
terra e o obscurecimento do Sol eram acessórios forçados 
de todos os acontecimentos e de todos os presságios sini-
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stros. Com eles deparamos, por ocasião da morte de Jesus, 
da de César e num sem-número de outras circunstâncias da 
história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem 
produzido tão amiudadas vezes quantas são relatados, fora 
de ter-se por impossível que os homens não houvessem 
guardado deles lembrança pela tradição. Aqui, acrescenta-
se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às ge-
rações futuras, mais esclarecidas, que não há nisso senão 
uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não 
podem cair.   

56. - Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se 
ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de 
todo gênero que assolarão e dizimarão a Humanidade, ca-
lamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, 
entre a fé e a incredulidade, entre as idéias progressistas e 
as idéias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão, 
por toda a Terra, do Evangelho restaurado na sua pureza 
primitiva; depois, a do reinado do bem, que será o da paz e 
da fraternidade universais, a derivar do código de moral 
evangélica, posto em prática por todos os povos. Será, ver-
dadeiramente, o reino de Jesus, pois que ele presidirá à sua 
implantação, passando os homens a viver sob a égide da 
sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que - 
depois dos dias de aflição, virão os de alegria.  

57. - Quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz 
Jesus, nem mesmo o Filho. Mas, quando chegar o momen-
to, os homens serão advertidos por meio de sinais precur-
sores. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem 
nas estrelas; mostrar-se-ão no estado social e nos fenôme-
nos mais de ordem moral do que físicos e que, em parte, se 
podem deduzir das suas alusões. É indubitável que aquela 
mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, 
do contrário, Jesus não lhe desconheceria o momento. Aliás, 
semelhante transformação não era possível se desse dentro 
de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se 
eles a houvessem de presenciar; é que, com efeito, eles 
poderão estar reencarnados quando a transformação se der 
e, até, colaborar na sua efetivação. Ele ora fala da sorte 
próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de 
referência ao que ocorreria no futuro.  

58. - Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim 
do mundo o que Jesus anunciava, dizendo: Quando o Evan-
gelho for pregado por toda a Terra, então é que virá o fim? 
Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo pre-
cisamente quando ele entre no caminho do progresso moral, 
pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas pala-
vras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais 
condições, não se justificaria.   

Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande 
melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, 
trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, 
o fim do mundo velho, do mundo governado pelos precon-
ceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela 
incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecamino-
sas, que o Cristo aludia, ao dizer:  Quando o Evangelho for 
pregado por toda a Terra, então é que virá o fim. Esse fim, 
porém, para chegar, ocasionaria uma luta e é dessa luta que 
advirão os males por ele previstos. 

 

 

25 | MEDIUNISMO 

por Paulo Alves Godoy, em "Os Padrões Evangélicos" 

"Chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter 
conosco, tornou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus 
próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim 

ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta 
cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios"  (Atos, 21:10-
11).  

Paulo de Tarso estava hospedado em Cesaréia, na casa de 
Filipe, um ancião que tinha quatro filhas que se comunica-
vam com os espíritos (Atos, 21:8-9), quando ali chegou 
Ágabo, que, tomando da cinta do apóstolo e fazendo uso da 
sua mediunidade de premonição, vaticinou que 'o varão de 
quem era aquela cinta seria preso e entregue aos gentios'.  

Em face  de tão drástica revelação, os companheiros de 
Paulo insistiram com ele para que não subisse a Jerusalém, 
entretanto a resposta foi que nem a prisão nem a morte 
evitariam que ele prosseguisse no desempenho da tarefa de 
difundir os ensinamentos do Senhor.  

Os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos estão entrecortados 
de provas dessa natureza, constituindo-se nas corrobo-
rações mais peremptórias de que os primitivos cristãos se 
regiam pela orientação dos Espíritos, os quais tinham acen-
tuada influência nas deliberações e nos atos daqueles que 
estavam incumbidos de não deixar apagar o facho de luz 
aceso pelo Meigo Rabi da Galiléia.  

Debalde as teologias se apegam ao vão argumento de que 
os mortos não se comunicam com os vivos. Os Evangelhos 
aí estão como atestado eloqüente de que os espíritos de-
sencarnados sempre tomaram e tomam parte em todos os 
atos das criaturas humanas, em qualquer terreno e em qual-
quer época. Tanto no Velho como no Novo Testamento os 
fatos dessa natureza se reproduzem numa sucessão inter-
minável, corroborando aquilo que o Espiritismo proclama: o 
mundo corpóreo e os planos invisíveis se solidarizam e 
mantêm  entre si o mais estreito intercâmbio.  

Paulo de Tarso fazia nítida distinção entre a prática sublime 
da Mediunidade bem orientada e o mediunismo descontro-
lado.  

Em sua I Epístola aos Coríntios (I Cor., 12-7-11), chegou a 
estabelecer uma verdadeira codificação para a prática da 
Mediunidade, como elo de ligação entre o Céu e a Terra: "a 
manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for 
útil; a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a 
outro a palavra da ciência; a outro a fé, os dons de curar, de 
operar maravilhas, de discernir os espíritos, de variedades e 
de interpretação de línguas". No capítulo XIV  da mesma 
epístola (I Cor. 14:26-38) o converso de Damasco chega a 
preceituar uma espécie de regimento interno para as igrejas, 
estabelecendo a ordem e preconizando o sistema que deve-
ria imperar para a produção das manifestações espirituais.  

Entretanto, o Apóstolo dos Gentios combatia o mediunismo 
desenfreado e sem objetivo sério. Podemos mesmo men-
cionar algumas interferências de Paulo objetivando coibir 
abusos de médiuns controvertidos e mercantilizadores. Em 
Atos 16:16-18, vemos Paulo fazer com que uma moça per-
desse a sua mediunidade de premonição, por estar mercan-
tilizando com aquele dom espiritual, propiciando assim lar-
gos proventos aos seus patrões;  apesar de ter o Espírito 
que a acompanhava apregoado, em alta voz, que Paulo era 
servo de Deus e anunciador do caminho da salvação, o 
apóstolo, vendo ali o fruto de um mediunismo interesseiro e 
sem maiores benefícios, não trepidou em ordenar ao Espíri-
to: "Em nome de Jesus Cristo, te mando que saías dela", no 
que foi prontamente obedecido.  

Em Atos, 19:14-16, deparamos  com a narrativa de que os 
sete filhos de Ceva, que praticavam o mediunismo, ao tenta-
rem expulsar Espíritos Malignos em nome de Paulo e de 
Jesus, tiveram que fugir espavoridos e dois deles foram 
feridos pela fúria dos espíritos obsessores.  

Um certo judeu chamado Elimas, falso médium (Atos, 13:6-
11), ao tentar oferecer obstáculos à pregação de Paulo, 
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mereceu do apóstolo a mais veemente repulsa, ficando 
temporariamente cego, como prova inequívoca de estar 
enveredando por caminhos dúbios.  

O capítulo 8, versículos 9-24, dos Atos dos Apóstolos, 
também nos dá conta do incidente havido entre o apóstolo 
Pedro e Simão, o Mago, um falso médium que pensou poder 
comprar com dinheiro os dons espirituais. O velho apóstolo 
foi decisivo: 'O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois 
cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro'. É 
evidente que  Simão, o Mago - pioneiro e inspirador da Si-
monia (o nome Simomia vem desta tentativa de Simão em 
pretender adquirir dons espirituais a peso de ouro), estava 
perfeitamente familiarizado com um mediunismo desorienta-
do e sem qualquer definição, ao ponto de julgar que o din-
heiro resolvia todos os problemas, inclusive aqueles que 
envolvessem coisa de fundo divino.  

A Mediunidade é um dos postulados fundamentais da Dou-
trina Espírita, entretanto os espíritas são prevenidos de que 
nem toda prática mediúnica é Espiritismo, pois, como movi-
mento renovador das consciências, através da assimilação 
do conhecimento dos problemas relacionados com a imorta-
lidade e evolução incessante da alma, não é possível que 
viesse a consagrar  certas práticas mediúnicas eivadas de 
ritualismo, de encenações e inteiramente heterogêneas, 
como oriundas de uma Doutrina que representa o cumpri-
mento da promessa de Jesus Cristo em torno do advento do 
Consolador, do Espírito da Verdade ou Paráclito.  

Moisés, o grande legislador hebreu, praticava, admitia e 
suspirava pela Mediunidade de cunho elevado. O libertador 
dos judeus comunicava-se regularmente com os Espíritos, 
e,  apesar da proibição que houve por bem lançar, coibindo 
o exercício do mediunismo desregrado, como era praticado 
pelo povo, vemos em Números, 11:26-29 (o 4.o livro do 
Velho Testamento), que ao ser-lhe submetida a denúncia de 
que Eldad e Medad estavam recebendo a manifestação de 
Espíritos, replicou a Josué, que lhe solicitará drásticas pro-
vidências: 'Quem dera que todo o povo profetizasse e que o 
Senhor lhe desse o seu Espírito".  

Vemos aí, de modo patente, que Moisés consagrava a Me-
diunidade edificante e a proibição que havia lançado recaia 
tão somente ao mediunismo que era praticado desordena-
damente e sem objetivo sério pelo povo, com o escopo 
exclusivo de satisfazer o atendimento de coisas pertinentes 
aos interesses do mundo. Moisés sabia que Eldad e Medad 
não eram mercenários nem mistificadores, que não procura-
vam comunicação com o mundo invisível, mas eram procu-
rados pelos espíritos para fins nobres e sadios. 

 

 

26 | REUNIÃO MEDIÚNICA 

Jornal Boa Nova, Banco de Dados, Texto: BN02-14, Titu-
lo: O que é  uma reunião mediúnica, Autor: Carlos Alex-
andre Fett, Edição 14: Setembro/Outubro de 1997 

Muitas pessoas já fizeram esta pergunta, pois é  grande o 
numero daqueles que confundem uma reunião mediúnica 
seria com simples manifestações de Espíritos. Isso acontece 
devido a falta de informação verdadeira sobre o que é  a 
Doutrina Espirita e o que se pratica dentro dos centros.  

A maioria dos que condenam o contato com os Espíritos o 
fazem acreditando que em reuniões mediúnicas há ofereci-
mento de bebidas, cigarro e comida as entidades. Ou que os 
médiuns, pessoas que tem a sensibilidade de receber a 
influência espiritual,  durante as sessões, ficam gritando, 
andando de um lado para o outro, ou ainda permitem que o 

Espirito comunicante faça o que bem entender com o corpo 
que lhe serve de instrumento de manifestação.  

Não, nada disso acontece em reuniões mediúnicas que se 
realizam dentro de centros espiritas sérios, orientados corre-
tamente pelos escritos deixados por Allan Kardec e os 
Espíritos superiores.  

Oferecer comida ou qualquer outro tipo de objeto material 
aos Espíritos não faz parte da Doutrina Espirita. Isto pode 
ser visto em manifestações espirituais que acontecem em 
alguns terreiros de cultos afro-brasileiros.  

Já os médiuns, quando incorporados, não saem andando ou 
se comportam de forma inadequada. Nos centros espiritas 
bem orientados os médiuns, durante a comunicação, per-
manecem sentados, sem fazerem nenhum tipo de algazarra. 
Se o Espirito comunicante estiver agitado, o médium bem 
preparado saberá  controla-lo e terá total domínio de suas 
atitudes, podendo afastar a influência quando quiser.  

É  importante entendermos que a manifestação das enti-
dades espirituais, sejam boas ou mas, podem se dar em 
qualquer ambiente, religioso ou não. Podemos vê-las nos 
cultos de igrejas evangélicas, no movimento carismático da 
igreja católica, nos terreiros, nos templos de varias seitas e 
também dentro dos centros espiritas.  

A diferença primordial  é  que nos centros estas comuni-
cações só deverão ocorrer no ambiente íntimo da casa, na 
chamada reunião mediúnica. Nela, só participarão pessoas 
que trabalhem no centro, médiuns experientes ou em de-
senvolvimento, orientados por um dirigente, experiente o 
bastante para lidar com o mundo espiritual.  

A Doutrina Espirita, através de seu codificador, Allan Kardec, 
com os ensinamentos dos bons Espíritos, tem um manual 
que mostra as belezas e os perigos da mediunidade, escla-
recendo como nós, os encarnados, devemos manter contato 
com o mundo espiritual. É  "O Livro dos Médiuns". Nesta 
obra, que todo médium da casa espirita tem como obrigação 
estudar e entender, ensina como, quando e de que forma os 
Espíritos podem ser atendidos, ouvidos ou esclarecidos.  

Nas reuniões mediúnicas, os Espíritos comunicantes só se 
manifestam quando chamados ou no momento em que os 
médiuns permitirem que os mesmos se aproximem, de for-
ma ordenada e inteligível. Nada é  feito sem o consentimen-
to dos encarnados. Caso contrario, haveria uma verdadeira 
balbúrdia, com varias entidades se comunicando e ninguém 
entendendo nada. E isto de nada serviria, como já dizia o 
apostolo  Paulo sobre o dom de falar em línguas incom-
preendidas. Se alguém de fora visse isso, acharia loucos os 
que assim procedem (I Epistola aos Coríntios, capitulo 14, 
itens 1 a 25).  

Também nas reuniões mediúnicas há a leitura de trechos do 
Evangelho de Jesus, contidos no "Evangelho Segundo o 
Espiritismo", livro que contém  os ensinos do Mestre, comen-
tados pelos Espíritos superiores. Isso acontece para que o 
ambiente onde se realizará a reunião fique harmonizado, 
favorecendo a presença dos bons Espíritos e limitando a 
ação dos maus.  

Allan Kardec orienta que para que haja uma reunião me-
diúnica proveitosa é  necessário recolhimento, oração, fé  e 
seriedade. Que os participantes estejam todos voltados para 
um só pensamento: o de ajudar entidades ignorantes e 
sofredoras e aprender com os Espíritos amigos.  

Manifestações que ocorrem em qualquer lugar, com a pre-
sença de pessoas com interesses diferentes ou fúteis entre 
si, com certeza só atrairá entidades atrasadas, galhofeiras, 
que se divertem com a ignorância do homem sobre o mundo 
espiritual, podendo gerar graves obsessões.  
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Por isso, a Doutrina Espirita recomenda que só aqueles que 
estiverem devidamente preparados, com conhecimento do 
que é o mundo invisível, e principalmente buscando levar 
uma vida moral sadia, sem corrupções, adultérios, vícios 
como o cigarro e a bebida, poderão buscar o contato com os 
Espíritos. E ainda assim, somente dentro das reuniões me-
diúnicas, local apropriado para tal pratica.  

Fora disso, não há sessão mediúnica, muito menos manifes-
tações confiáveis e salutares. Todo cuidado é  pouco quan-
do se lida com o invisível.  

 

Celso Martins - Mediunidade ao seu Alcance: 

Os centros espíritas realizam sessões destinadas aos estu-
dos e à prática da mediunidade e à respectiva obtenção de 
fenômenos medianímicos, sempre visando ao preparo dos 
médiuns nas tarefas concernentes à mediunidade exercida 
para o Bem, tanto de vivos como de mortos, quer dizer, da 
Humanidade encarnada e desencarnada. 

Como princípio básico, o exercício das faculdades mediúni-
cas há de ser colocado gratuitamente a serviço do socorro e 
amparo de tantos quantos estejam sofrendo aqui ou no 
Além. Via de regra, exercitam-se a psicofonia e a psicogra-
fia, de vez que a vidência e a audiência se desenvolvem 
sem que seja necessário se realizarem reuniões específicas 
para tal. Estas faculdades desenvolvem-se naturalmente, no 
decurso das tarefas mediúnicas, sob a orientação dos men-
tores espirituais.  

Os médiuns têm de ser alertados no sentido de que não 
devem sistematicamente trabalhar em suas residências, 
como também não permitir a presença de crianças e me-
nores de idade nos trabalhos práticos da mediunidade, a 
não ser em casos muito excepcionais. Tais crianças e ado-
lescentes, caso apresentem perturbações espirituais, de-
verão ser atendidos através dos passes e das preces com 
efeito à distância.  

Vejamos, então, como é que é se desenrola a reunião de 
estudos e de práticas das faculdades mediúnicas.  

a) Mesa dos trabalhos  

Deve ser composta do dirigente da reunião, auxiliado por um 
ou dois outros elementos capacitados para tanto; e de até 
12 pessoas candidatas ao desenvolvimento da mediunidade.  

b)  Preparação do ambiente  

Obtém-se a homogeneização do ambiente com a harmonia 
dos pensamentos voltados para o Bem, através da leitura e 
breve comentário de mensagem instrutiva (10 minutos).  

c) Prece inicial  

Deve ser proferida pelo dirigente uma prece curta (2 minu-
tos), porém cheia de humildade e fé, de bondade e desejo 
sincero de merecer a assistência dos bons espíritos.  

d) Parte doutrinária  

Será lida e comentada uma lição de O Livro dos Médiuns, 
dentro de um programa de estudos sistematizados da Dou-
trina Espírita, com a participação de todos os assistentes da 
sessão, numa troca de informações e esclarecimentos em 
clima de diálogo ordeiro e fraternal (35 a 40 minutos). Com-
plementa-se com a leitura e interpretação de um trecho de 
alguma obra subsidiária que verse sobre mediunidade (20 
minutos).  

e) Parte experimental  

Alternadamente deve-se praticar a psicofonia e a psicografia 
(de 15 a 25 minutos). Durante esta parte experimental, não é 
necessário apagar as luzes ou escurecer totalmente o am-

biente; não. Apenas recomenda-se não ocorrerem duas ou 
mais psicofonias (ou incorporações, como se diz erronea-
mente) ao mesmo tempo: os médiuns devem controlar-se de 
modo que uma comunicação só se dê terminada a anterior.  

Não se deve exigir que o espírito comunicante se identifique. 
Ele fará isto espontaneamente, se for necessário. Por outro 
lado, os médiuns devem ser orientados de que é de modo 
dispensável qualquer excessiva movimentação corporal 
como contorções, violentos batimentos dos pés ou das 
mãos. Não há nenhuma necessidade de gritar, gemer ou 
respirar de maneira ofegante.  

Dentro dos parâmetros espíritas, não se trata com os espíri-
tos comunicantes nenhum assunto de natureza meramente 
pessoal e de ordem material, como por exemplo pedir um 
bom emprego, providenciar um casamento venturoso, re-
solver problemas conjugais, solucionar rixas com parentes 
ou com vizinhos, vender ou comprar imóveis, prever o futu-
ro, coisas deste gênero; não!...  

Nem se deverá render cegamente à vontade ou às infor-
mações exclusivas deste ou daquele espírito, sem levar 
sempre em conta o conteúdo das mensagens, para ver se 
este conteúdo não colide com o bom-senso, com a lógica, 
com a razão, com os postulados do Espiritismo. Pouco im-
porta o nome que os espíritos se dão. O que interessa - 
convém repetir - é o conteúdo das mensagens, a essência 
das informações que procedem do Além.  

Lê-se Kardec, em O Livro dos Médiuns, esta orientação: "Os 
bons espíritos só dizem o que sabem; calam-se ou confes-
sam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam 
de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a 
verdade. Os bons espíritos nunca ordenam; não impõe; 
aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus 
são imperiosos; dão ordens; querem ser obedecidos; e não 
se afastam, haja o que houver. Toda prescrição meticulosa é 
sinal certo de inferioridade e de fraude, da parte de um 
espírito que tome um nome importante. Os bons espíritos 
não lisonjeiam; aprovam o bem feito, mas sempre com re-
serva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam 
o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e 
procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem 
desejam captar. 

f) prece final  

Poderá ser feita por um companheiro ou uma companheira 
da sessão, a convite do dirigente dos trabalhos. (2 minutos).  

 

 

AP. 1 | CONTRADIÇÕES BÍBLICAS 
 
Judas morreu enforcado...  
 
(Mt 27:5) Então ele, atirando para o templo as moedas de 
prata, retirou-se e foi-se enforcar. 
 
... ou foi morto por Deus?  
 

(At 1:18) Ora, este [Judas Escariotes] adquiriu um campo 
com a recompensa da iniquidade; e, precipitando-se, rom-
peu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derrama-
ram. 

---------------------------- 
 
Devemos santificar os Sábados...  
 

(Êx 20:8) Lembra-te do dia do Sábado, para o santificar. 
(Êx 31:15) Qualquer que no dia do Sábado fizer algum tra-
balho, certamente será morto. 
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(Nm 15:32) ... acharam um homem apanhando lenha no dia 
de Sábado (...) Então disse o Senhor a Moisés: Tal homem 
será morto (...) e o apedrejaram até que morreu, como o 
Senhor ordenara a Moisés. 
 
... ou seguir o exemplo de Jesus e seu Pai? 
 

(Jo 5:8-9) Então lhe disse Jesus: Levanta-te! Toma a tua 
esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a 
sua esteira, e pôs-se a andar. Aquele dia era Sábado. 
(Jo 5:16-17) Assim, porque Jesus fazia estas coisas no 
Sábado, os judeus o perseguiam. Jesus lhe disse: Meu Pai 
trabalha até agora, e eu trabalho também. 
(Cl 2:16) Portanto, ninguém nos julgue pelo comer, ou pelo 
beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de 
Sábado. 
---------------------------- 
 
Devemos fazer imagens esculpidas... 
 

(Êx 25:18) Farás dois querubins de ouro batido nas duas 
extremidades do propiciatório. 
(1Rs 7:28-29) Tinham painéis que estavam entre molduras, 
sobre os quais haviam leões, bois e querubins. 
 
... ou elas são abominações aos olhos do Senhor? 

 
(Êx 20:4) Não farás para ti imagens de escultura. 
(Lv 26:1) Não farás para vós ídolos, nem para vós levanta-
reis imagem de escultura nem estátua. 
(Dt 27:15) Maldito o homem que fizer imagem de escultura, 
ou de fundição, abominável ao Senhor. 
(Jr 8:19) Por que me provocaram à ira com as suas imagens 
de escultura, com vaidades estranhas? 
---------------------------- 
 
Seremos julgados e/ou justificados (salvos)... 

 
... somente por Deus ... 
(Rm 8:33) É Deus quem os justifica. 
(Ef 2:8-9) Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé - 
e isto não vem de vós, é Dom de Deus - não das obras, para 
que ninguém se glorie. 
 
... somente pela fé ... 

 
(Rm 3:20-28) Por isso ninguém será justificado diante dele 
pelas obras da lei (...) pois todos pecaram e destituídos 
estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente 
pela sua graça (...) concluímos pois que o homem é justifi-
cado pela fé, sem as obras da lei. 
(Gl 2:16) Sabemos que o homem não é justificado pelas 
obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, também temos 
crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em 
Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei 
ninguém será justificado. 
 
... somente pelas obras ... 

 
(Rm 2:6) Deus recompensará a cada um segundo as suas 
obras. 
 
... pela fé e pelas nossas obras ... 

 
(Tg 2:24) Vedes então que o homem é justificado pelas 
obras e não somente pela fé (...) Assim como o corpo sem o 
espírito está morto, assim também a fé sem as obras é mor-
ta. 
 
... ou pelos caminhos ... 

 
(Ez 7:3) ... e te julgarei conforme os teus caminhos ... 

(Ez 7:27)Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus 
próprios juízos os julgarei. 
(Ez 18:30) Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os 
seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. 
 
... ou pelo proceder e pelo mérito das obras? 
 

(Jr 17:10)Eu sou o Senhor que esquadrinho o coração, e 
que sondo os afetos; eu dou a cada um segundo o seu pro-
ceder, e segundo o mérito das suas obras. 
---------------------------- 
 
Deus nunca muda de idéia nem se arrepende do que faz 
... 

 
(Ml 3:6) Eu, o Senhor, não mudo. 
(Nm 23:19) Deus não é homem para que minta, nem filho do 
homem para que se arrependa. 
(1Sm 15:29) Aquele que é a Glória de Israel não mente nem 
se arrepende; pois não é homem para que se arrependa. 
(Ez 24:14) Eu, o Senhor, o disse. Será assim, e o farei. Não 
tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. 
(Tg 1:17) Toda boa dádiva e todo Dom perfeito é lá do alto, 
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem 
sombra de variação. 
 
... ou, às vezes, volta atrás e se arrepende? 

 
(Êx 32:14) Então o Senhor se arrependeu do mal que disse-
ra havia de fazer ao seu povo. 
(Gn 6:6-7) Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o 
homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração (...) pois 
me arrependo de os haver feito. 
(Jn 3:10) Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes 
faria, e não o fez. 
(2Rs 20:1-7) Ezequias adoeceu e o profeta Isaías disse: 
Assim diz o Senhor: Põe a tua casa em ordem, porque mor-
rerás e não viverás. Ezequias orou ao Senhor e chorou 
muitíssimo. Então o Senhor fez Isaías voltar e falar para 
Ezequias que tinha ouvido as orações e o curou. 
(Gn 18:23-33) Abraão consegue convencer a Deus que não 
deveria destruir a cidade de Sodoma se lá encontrasse pelo 
menos 10 justos. No início todos seriam destruídos, justos e 
ímpios, mas com a interferência de Abraão, que demonstrou 
ser um excelente argumentador, o Senhor amoleceu o cora-
ção e passou a ser mais condescendente. Dos 50 justos que 
havia falado anteriormente, se conformou em procurar ape-
nas dez. 
(1Sm 15:35) E o Senhor se arrependeu de haver posto a 
Saul rei sobre Israel.  
(Jr 18:8-10) Se a tal nação, contra a qual falar, se converter 
da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que 
pensava fazer-lhe (...) se ela fizer o mal diante dos meus 
olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me 
arrependerei do bem que tinha dito que faria. 
---------------------------- 
 
Os filhos devem pagar  pelos pecados dos pais ... 
 

(Is 14:21) Preparai a matança para os filhos por causa da 
maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam 
a terra... 
(Êx 20:5) Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que 
visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta 
geração. 
(Êx 34:7) Ao culpado não tem por inocente; castiga a iniqui-
dade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quar-
ta geração. 
(1Cr 15:22) Pois assim como todos morreram em Adão... 
(Dt 5:9) Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que 
visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta 
geração. 



126 

 
... ou não? 

 
(Ez 18:20) O filho não levará a maldade do pai, nem o pai 
levará a maldade do filho. 
(Dt 24:16) Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, 
nem o filho pela culpa dos pais. 
---------------------------- 
 
Deus é bom ... 

 
(Sl 45:9) O Senhor é bom para todos. 
(Dt 32:4) Ele é justo e reto. 
 
... ou ruim? 

 
(Is 45:7) Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e 
crio o mal; eu, o Senhor, faço todas essas coisas. 
(Lm 3:38) Não é da boca do Altíssimo que saem o mal e o 
bem? 
(Jr 8:11) Assim diz o Senhor: Olhai! Estou forjando mal con-
tra vós, e projeto um plano contra vós. 
(Ez 20:25-26) Também lhe dei estatutos que não eram bons, 
e juízos pelos quais não haviam de viver; deixei-os contami-
nar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo 
fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, a fim de que 
soubessem que Eu sou o Senhor. 
---------------------------- 
 
Deus é Deus da paz ... 

 
(Rm 15:33) E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. 
(Iz 2:4) Ele exercerá o seu juízo entre as nações, e repreen-
derá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em 
arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará 
espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. 
 
... ou da guerra? 

 
(Êx 15:3) O Senhor é um guerreiro; o Senhor é o seu nome. 
(Jl 3:9-10) Proclamai isto entre as nações: Santificai uma 
guerra! (...) Forjai espadas das relhas dos vossos arados, e 
lanças da vossas podadeiras. 
---------------------------- 
 
Deus  tenta ... 

 
(Gn 22:1) Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, 
dizendo-lhe: Abraão! E este respondeu: Eis-me aqui. Então 
disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a 
quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holo-
causto. 
 
... ou não tenta as pessoas? 

 
(Tg 1:13) Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por 
Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a 
ninguém tenta. 
---------------------------- 
 
Deus tem compaixão dos homens ... 

 
(Sl 145:9) O Senhor é bom para todos; tem compaixão de 
todas as suas obras. 
 
... ou não tem? 

 
(Jr 13:14) Fa-los-ei em pedaços, atirando uns conta os ou-
tros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não perdoa-
rei nem pouparei, nem terei compaixão deles, para que não 
os destrua. 
---------------------------- 

 
O pai de José  foi Jacó ... 

 
(Mt 1:16) Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nas-
ceu Jesus, que se chama o Cristo. 
 
... ou Heli? 

 
(Lc 3:23) E o mesmo Jesus, quando começou o seu ministé-
rio, tinha cerca de 30 anos, filho, como se julgava, de José, 
o qual foi filho de Heli. 
---------------------------- 
 
Quem foi ao sepulcro? Uma mulher... 

 
(Jo 20:1) Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo 
ainda escuro, Maria Madalena foi as sepulcro, e viu que a 
pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com 
Simão Pedro e com os outros discípulos. 
 
... duas mulheres ... 

 
(Mt 1:16) Depois do Sábado, ao raiar do primeiro dia da 
semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepul-
cro. 
 
... três mulheres ... 

 
(Mc 16:1-2) Passado o Sábado, Maria Madalena, Maria, 
mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir 
o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, 
logo depois do nascer do Sol, foram ao sepulcro. 
 
... ou várias mulheres? 

 
(Lc 23:54-55; 24:1; 24:10) Era o dia da preparação e ia co-
meçar o Sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da 
Galiléia, seguiram a José e viram o sepulcro, e como o cor-
po fora ali depositado (...) No primeiro dia da semana 
bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias 
que tinham preparado (...) Eram Maria Madalena, Joana, 
Maria, mãe de Tiago e as outras que com elas estavam... 
---------------------------- 
 
Jesus é igual... 

 
(Jo 10:30) Eu e o Pai somos um. 
 
... ou inferior ao seu Pai? 

 
(Jo 14:28) Porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do 
que eu. 
---------------------------- 
 
É vantagem ser sábio ... 

 
(Pv 4:7) A sabedoria é suprema; portanto adquire a sabedo-
ria. Sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento. 
 
... ou não é? 

 
(Ec 1:18) Porque na muita sabedoria há muito enfado; o que 
aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. 
(1Co 1:19) Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos 
sábios; aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 
---------------------------- 
 
O morcego é uma ave? 

 
(Lv 11:13-19) Dentre as aves, a estas abominareis, não se 
comerão, serão abomináveis: a águia, (...) a poupa e o mor-
cego. 
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(Dt 14:13-18) Toda a ave limpa comereis. Porém estas são 
as que não comereis: a águia, (...) a poupa e o morcego. 
 
Para a Ciência, apesar de voar, o morcego é um mamífero, 
porque mama quando pequeno. 
---------------------------- 
 
Quantos pés têm os insetos? 

 
(Lv 11:21-23) Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 
quatro pés, podereis comer dos que tiver pernas compridas 
para com elas saltar sobre a terra. Deles comereis estes: a 
locusta de qualquer espécie, o gafanhoto devorador de 
qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie, e o gafanhoto 
de qualquer espécie. Todos os outros insetos que voam, que 
têm quatro pés, serão para vós abominação. 
 
Para a Ciência, os animais classificados como insetos têm 
seis patas e nenhum pé. 
---------------------------- 
 
As lesmas se derretem? 

 
(Sl 58:8) Como a lesma que se derrete, assim sejam eles...  
 
Seria essa uma referência a um tipo de lesma medieval, já 
extinta? 
---------------------------- 
 
Cruzamento de animais de diferentes espécies? 

 
(Gn 30:39) E concebiam os rebanhos diante das varas, e as 
ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 
 
Esse tipo de aberração pode ter sido fruto de alguma expe-
riência genética? 

---------------------------- 
 
A Terra é esférica ... 

 
(Is 40:22) Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos 
moradores são para ele como gafanhotos. 
 
... ou plana? 

 
(Mt 4:8) Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto, 
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. 
 
Para ver todos os reinos do mundo, mesmo no lugar mais 
alto do planeta, a Terra deveria ser plana. 
---------------------------- 
 
As serpentes comem pó? 

 
(Gn 3:14) Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: (...) pó 
comerás todos os dias da tua vida. 
 
A Ciência até hoje ainda não descobriu uma serpente que se 
alimentasse de pó. Não pode ser uma referência ao fato 
dela andar rastejando, porque a mesma já rastejava antes 
de ter sido amaldiçoada. 
---------------------------- 
 
Deus construiu a Terra do nada... 

 
(Gn 1:1) No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra 
era sem forma e vazia... 
 
... ou da maneira convencional? 

 
(Jó 38:4-6) Onde estavas tu, quando eu lançava os funda-
mentos da terra? Diz-me, se tens inteligência. Quem lhe pôs 

as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela 
o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou 
quem assentou a sua pedra de esquina ...? 
---------------------------- 
 
O céu tem colunas para se apoiar? 

 
(Jó 26:11) As colunas do céu tremem, e se espantam da sua 
ameaça. 
---------------------------- 
 
Moisés era manso ... 

 
(Nm 12:3) Ora, Moisés era homem muito manso, mais do 
que todos os homens que havia na terra. 
 
... ou sanguinário? 

 
(Nm 14-17) Indignou-se Moisés grandemente contra os 
oficiais do exército (...) Disse-lhes: Por que deixastes com 
vida todas as mulheres? (...) Agora matai todas as crianças 
do sexo masculino. E matai também a todas as mulheres 
que coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. 
 
Qual seria o critério adotado pelos matadores, para identifi-
car as mulheres que já haviam coabitado com algum ho-
mem? 
---------------------------- 
 
O justo florescerá ... 

 
(Sl 92:12) O justo florescerá com a palmeira... 
 
... ou perecerá? 

 
(Is 57:1) Perece o justo, e não há quem considere isso em 
seu coração... 
---------------------------- 
 
Onde aconteceu o sermão da montanha? 

 
Sobre o monte... 
 
(Mt 5:1) Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e 
assentou-se. 
 
... ou ao pé dele? 

 
(Lc 6:17) Descendo com eles, parou num lugar plano, onde 
se encontrava grande número de discípulos seus e grande 
multidão de toda a Judéia... 
---------------------------- 
 
As últimas palavras de Jesus são as de Mt 27:46... 

 
Por volta da hora nona exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, 
lemá sabactâni, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por 
que me desamparaste? 
 
... ou de Lc 23:46 ... 

 
Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o 
meu espírito. Havendo dito isto, expirou. 
 
... ou de Jo 19:30? 

 
Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: Está consumado! E 
inclinando a cabeça, entregou o espírito. 
---------------------------- 
 
Os anos de fome foram sete ... 
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(2Sm 24:13) Assim veio Gade a Davi, e lhe disse: Queres 
que sete anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 
três meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam? 
 
... ou três? 

 
(1Co 20:11) Gade veio a Davi, e lhe disse: Assim diz o Se-
nhor: Faze a tua escolha: ou três anos de fome, ou que por 
três meses sejas consumido diante de teus adversários... 
---------------------------- 
 
Quem incitou Davi foi Deus ... 

 
(2Sm 24:1) A ira do Senhor tornou a acender-se contra 
Israel, e Ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta 
o censo de Israel e Judá. 
 
... ou Satanás? 

 
(1Cr 21:1) Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou 
Davi a numerar a Israel. 
---------------------------- 
 
A árvore genealógica de Jesus está em Mt 1:2-17... 

 
Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a 
Judá e a seus irmãos. (...) Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar 
gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido 
de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. 
 
... ou em Lc 4:23-38? 

 
Era, como se cuidava, filho de José, filho de Heli, filho de 
Matã, filho de Levi, (...) Filho de Enos, filho de Sete, filho de 
Adão, filho de Deus. 
---------------------------- 
 
Deus pode ser visto face a face ... 

 
(Gn 32:30) Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: Vi 
a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. 
(Êx 33:11) Falava o Senhor a Moisés face a face, como 
qualquer fala com o seu amigo. 
(Êx 24: 9-11) Subiram Moisés e Arão, Nadabe e Abiú, e 
setenta dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. 
Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de 
pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. 
Mas Deus não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos 
filhos de Israel; eles viram a Deus, e comeram e beberam. 
(Am 9:1) Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ele me disse: 
Fere os capitéis para que estremeçam os umbrais. 
(Gn 26:2) Apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao 
Egito; habita na terra que eu te disser. 
(Jo 14:9-10) Quem me vê, vê o Pai (...) Não crês tu que eu 
estou no Pai, e que o Pai está em mim? 
 
... apenas pelas costas ... 

 
(Êx 33:23) Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas 
costas; mas a minha face não se verá. 
 
... ou jamais pode ser visto? 

 
(Jo 1:18) Ninguém nunca viu a Deus... 
(Jo 6:46) Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de 
Deus; só este viu ao Pai. 
(1Jo 4:12) Ninguém jamais viu a Deus... 
(Êx 33:20) Não poderás ver a minha face, pois homem ne-
nhum pode ver a minha face, e viver. 
(1Tm 6:16) Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita 
na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem 
pode ver; ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 

---------------------------- 
 
Deus é misericordioso ... 

 
(Tg 5:11) O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. 
(1Cr 16:34) Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu 
amor dura para sempre. 
(1Jo 4:16) Deus é amor. 
(Sl 145:9) O Senhor é bom para todos. 
 
... ou cruel? 

 
(Jr 13:14) Não perdoarei nem pouparei, nem terei compai-
xão deles, para que não os destrua. 
(1Sm 15:3) Vai agora e fere a Amaleque, e destrói totalmen-
te a tudo o que tiver. Nada lhe poupes; matarás a homens e 
mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, ca-
melos e jumentos. 
---------------------------- 
 
De cada animal, entrou na arca de Noé sete casais dos 
limpos e um casal dos não limpos ... 

 
(Gn 7:2) De todos os animais limpos levarás contigo sete e 
sete, o macho e a fêmea; mas dos animais que não são 
limpos, dois, o macho e sua fêmea. 
 
... ou apenas um casal de cada, independente de ser ou 
não limpo? 

 
(Gn 2:8-9) Dos animais limpos, e dos animais que não são 
limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram 
de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como 
Deus ordenara a Noé. 
---------------------------- 
 
Os estábulos eram em número de quarenta mil ... 

 
(1Rs 4:26) Tinha também Salomão quarenta mil cavalos em 
estábulos para os seus carros, e doze mil cavaleiros. 
 
... ou quatro mil? 

 
(2Cr 9:25) Teve também Salomão quatro mil manjedouras 
para os cavalos de seus carros, e doze mil cavaleiros, os 
quais mantinha nas cidades dos carros, e com o rei em 
Jerusalém. 
---------------------------- 
 
Deus estava satisfeito com sua criatura ... 

 
(Gn 1:31) Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito 
bom. 
 
... ou arrependido de havê-la criado? 

 
(Gn 6:6) Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o 
homem sobre a terra... 
---------------------------- 
 
É possível a um homem subir aos céus de corpo e al-
ma... 

 
(2Rs 2:11) Indo eles andando e falando, de repente um 
carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, 
e Elias subiu ao céu num redemoinho. 
 
... ou só o Filho do Homem? 

 
(Jo 3:13) Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu 
- o Filho do homem [que está no céu]. 
---------------------------- 
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Jesus profetizou que Pedro o negaria antes do galo 
cantar uma vez ... 

 
(Mt 26:34) Disse-lhes Jesus: Em verdade te digo que, nesta 
mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me nega-
rás. 
 
... ou duas vezes? 

 
(Mc 14:30) Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes 
que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. 
---------------------------- 
 
Pedro negou conhecer Jesus três vezes, antes do galo 
cantar uma vez ... 

 
(Mt 26:74-75) Então começou ele a praguejar e a jurar, di-
zendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo 
cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe 
dissera: Antes que o galo cante, três vezes me negarás. 
(Lc 22:60) E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe 
havia dito: Hoje, antes que o galo cante, três vezes me ne-
garás. 
 
... três vezes, antes do galo cantar duas vezes ... 

 
(Mc 14:72) Imediatamente o galo cantou segunda vez. Então 
Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes 
que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. 
 
... duas vezes, antes do galo cantar uma vez ... 

 
(Jo 18:27) De novo Pedro negou, e naquele momento um 
galo começou a cantar. 
 
... ou três vezes, sem que o galo cantasse uma única 
vez? 

 
(Jo 13:38) Jesus respondeu: Tu darás a tua vida por mim? 
Em verdade, em verdade te digo que de modo algum canta-
rá o galo antes que me negues três vezes. 
---------------------------- 
 
Saul suicidou-se ... 

 
(1Sm 31:4) Assim Saul tomou a espada, e se lançou sobre 
ela. 
 
... ou foi morto? 

 
(2Sm 1:6-10) Então disse o moço que lhe dava a notícia: 
Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e Saul estava encosta-
do sobre a sua lança (...) Então ele me disse: Aproxima-te e 
mata-me, porque estou com muita vertigem, e toda a minha 
vida está ainda em mim. (...) Assim me aproximei dele e o 
matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter 
caído. 
---------------------------- 
 
Os abençoados no sermão da montanha estão em Mt 
5:3-11... 

 
Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que 
têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de 
coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. 
 
... ou em Lc 6:20-26? 

 
Os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são 
odiados, os que foram expulsos, os injuriados, os rejeitados 
como indignos. 

---------------------------- 
 
Todos os homens pecam ... 

 
(1Rs 8:46 / 2Cr 6:36) Quando pecarem contra ti (pois não há 
homem que não peque), e tu te indignares contra eles, e os 
entregares [às mãos/diante] do inimigo, a fim de os levarem 
cativos à terra do inimigo, distante ou perto... 
(Pv 20:9) Quem pode dizer: Purifiquei o meu coração, estou 
limpo do meu pecado? 
(Ec 7:20) Não há homem justo sobre a terra que faça o bem 
e nunca peque. 
(1Jo 1:8-10) Se dissermos que não temos pecado nenhum, 
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se 
dissermos que não pecamos, fezemo-lo mentiroso, e a sua 
palavra não está em nós. 
 
... ou alguns não pecam? 

 
(1Jo 3:9) Aquele que é nascido de Deus não vive na prática 
do pecado, porque a semente de Deus permanece nele; não 
pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. 
---------------------------- 
 
Quem comprou o campo do oleiro, chamado Campo de 
Sangue foi... 

 
... Judas ... 
 
(At 1:18) Ora, este adquiriu um campo com a recompensa 
da iniqüidade (...) E todos os que habitam em Jerusalém 
ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua 
própria língua esse campo se chamou Acéldama, isto é, 
Campo de Sangue. 
 
... ou os príncipes dos sacerdotes? 

 
(Mt 27:6) E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moe-
das de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das 
ofertas, pois é preço de sangue. Depois de deliberarem, 
compraram com elas o campo do oleiro, para sepultura dos 
estrangeiros. Por isso aquele campo até o dia de hoje tem 
sido chamado Campo de Sangue. 
---------------------------- 
 
O erro sobre a profecia do campo do oleiro em Mt 27:9 ... 

 
Então se cumpriu o que predissera o profeta Jeremias: To-
maram as trinta moedas de prata, preço em que foi avaliado 
aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram. E as deram 
pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. 
 
... quando, na verdade, estava em Zc 11:12-13. 

 
Eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o 
que me é devido: se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu 
salário, trinta moedas de prata. E o Senhor me disse: Arroja 
isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. 
Tomei as trinta moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na 
casa do Senhor. 
 
Em Jeremias não existe nenhuma referência ao campo do 
oleiro. 
---------------------------- 
 
Devemos levar as cargas dos outros ... 

 
(Gl 6:2) Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis 
a lei de Cristo. 
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... ou cada um levará sua própria carga? 

 
(Gl 6:5) Então terá motivo de glória só em si mesmo, e não 
em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. 
---------------------------- 
 
Devemos responder ao tolo ... 

 
(Pv 26:5) Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para 
que também não te faças semelhante a ele. 
 
... ou não? 

 
(Pv 26:4) Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, 
para que também não te faças semelhante a ele. 
---------------------------- 
 
É recomendável casar ... 

 
(Pv 18:22) O que acha uma esposa acha uma coisa boa, e 
recebe favor do Senhor. 
 
... ou não casar? 

 
(1Co 7:1) Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom 
seria que o homem não tocasse em mulher. 
(1Co 7:8) Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é 
bom se permanecerem com eu. [solteiro] 
---------------------------- 
 
Na conversão de Saulo, os que estavam com ele ouvi-
ram vozes ... 

 
(At 9:7) Os homens que iam com ele pararam espantados, 
ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. 
 
... ou não ouviram? 

 
(At 22:9) Os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, 
e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele 
que falava comigo. 
---------------------------- 
 
Três dias depois do batismo Jesus foi para o deserto 
por quarenta dias ... 

 
(Mc 1:12) Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, 
onde esteve quarenta dias, tentado por Satanás. 
 
... ou permaneceu onde estava? 

 
(Jo 1:35) No dia seguinte João estava outra vez ali, na com-
panhia de dois dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus 
passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. 
---------------------------- 
 
Quantos apóstolos no período entre a ressurreição e a 
ascenção? Onze... 

 
(Mt 28:16) Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para 
o monte que Jesus lhes tinha designado. 
 
... ou doze? 

 
(1Co 15:5) E que foi visto por Cefas, e depois pelos Doze. 
 
Como Judas havia morrido, deveriam ser onze. Matias, que 
o substituiu, só foi sorteado após a ressurreição, conforme 
consta em At 1:26. 
---------------------------- 
 
Nossas obras devem ser vistas ... 

 
(Mt 5:16) Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso 
Pai que está nos céus. 
 
... ou devem ser feitas secretamente? 

 
(Mt 6:3-4) Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua 
esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja 
dada secretamente. Então teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará. 
---------------------------- 
 
As mulheres viram no sepulcro um anjo ... 

 
(Mt 28:2) Houve um grande terremoto, pois um anjo do Se-
nhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-
se sobe ela. 
 
... um jovem ... 

 
(Mc 16:5) Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado 
à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espanta-
das. 
 
... dois homens ... 

 
(Lc 24:4) ... mas quando entraram, não encontraram o corpo 
do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, 
de repente pararam junto delas dois homens, com vestes 
resplandecentes. 
 
... ou dois anjos? 

 
(Jo 20:12) Enquanto chorava abaixou-se para olhar para 
dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, 
assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira 
e outro nos pés. 
---------------------------- 
 
Os chefes de oficiais de Salomão eram duzentos e cin-
qüenta ... 

 
(2Cr 8:10) Eram também os chefes dos oficiais que o rei 
Salomão tinha, duzentos e cinqüenta, que presidiam sobre o 
povo. 
 
... ou quinhentos? 

 
(1Rs 9:23) Eram estes os chefes dos oficiais que estavam 
sobre a obra de Salomão, quinhentos e cinqüenta, que da-
vam as ordens ao povo que trabalhava na obra. 
---------------------------- 
 
O sucessor de Josias foi Salum ... 

 
(Jr 22:11) Pois assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de 
Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, 
que saiu deste lugar: Jamais tornará para ali. 
 
... ou Jeoacaz? 

 
(2Cr 36:1) E o povo da terra tomou a Jeoacaz, filho de Josi-
as, e o fez rei de Jerusalém, em lugar de seu pai. 
---------------------------- 
 
A pedra que lacrava o sepulcro foi removida por um anjo 
na hora que Maria Madalena chegou... 

 
(Mt 28:2) Houve um grande terremoto, pois um anjo do Se-
nhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra, e assentou-
se sobre ela. 
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... ou já havia sido removida antes? 

 
(Mc16:2-4) Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo 
depois do nascer do Sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às 
outras: Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? 
Mas, olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já 
estava removida. 
---------------------------- 
 
Como se tomou conhecimento da ressureição de Cris-
to? Jesus estava lá quando as mulheres chegaram e 
saiu ao encontro delas... 

 
(Mt 28:9) De repente Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: 
Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e 
o adoraram. 
 
... ou elas entraram no sepulcro e foram avisadas da 
ressurreição ... 

 
(Mc 16:5-6) Entrando no sepulcro, viram um jovem assenta-
do à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espan-
tadas. Ele lhes disse: Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o 
Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu! Não está aqui. 
Vede o lugar onde o puseram. 
(Lc 24:2-6) Acharam a pedra removida do sepulcro, mas 
quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Je-
sus. Estando elas perplexas a esse repeito, de repente para-
ram junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. 
Elas ficaram tão atemorizadas, que se curvaram com o rosto 
em terra, mas os homens lhes disseram: Por que buscais 
entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas 
ressurgiu. 
 
... ou apenas Maria Madalena foi ao sepulcro e não en-
trou? 

 
(Jo 20:1-7) Na madrugada do primeiro dia da semana, sen-
do ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro, e viu que a 
pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com 
Simão Pedro e com o outro discípulo (...) Chegou Simão 
Pedro, (...) entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis.  
---------------------------- 
 
Foram colocados guardas na entrada do sepulcro? 

 
(Mt 28:4) Os guardas tremeram de medo dele, e ficaram 
como mortos. 
 
Em Marcos, Lucas e João não existe referência aos guar-
das.  

---------------------------- 
 
Jesus se dizia um pacificador ... 

 
(Jo 14:27) Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. 
(At 10:36) Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de 
Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo (este é o Senhor 
de todos). 
(Lc 2:14) Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra 
entre os homens, a quem ele quer bem. 
 
... ou um anti-pacificador? 

 
(Lc 10:34) ...e o que não tem espada, vende a sua capa e 
compre uma. 
(Mt 10:34) Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim 
trazer paz, mas espada. 
---------------------------- 
 
Jesus era o filho de Deus ... 

 
(Jo 5:25) Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, 
e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de 
Deus, e os que a ouvirem viverão. 
 
... ou o filho do homem? 

 
(Jo 5:27) E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho 
do homem. 
---------------------------- 
 
A piedade é proveitosa ... 

 
(1Tm 4:8) Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas 
a piedade para tudo é proveitosa... 
 
... ou uma fonte de lucros? 

 
(1Tm 6:6) De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o 
contentamento. 
---------------------------- 
 
Jurar é permitido ... 

 
(Gn 21:24) Respondeu Abraão: Eu jurarei. 
(Gn 22:16) Por mim mesmo jurei, diz o Senhor... 
(Gn 31:53) E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. 
(Dt 10:20) Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a 
ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. 
(Hb 6:13) Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não 
tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo... 
(Hb 6:16) Os homens juram por quem lhes é superior, e o 
juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda con-
tenda. 
 
... ou proibido? 

 
(Mt 5:34-35)Eu, porém vos digo: De maneira nenhuma ju-
reis; nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, 
por ser o estrado de seus pés... 
(Tg 5:12) Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo 
céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto... 
---------------------------- 
 
Jesus foi crucificado à hora terceira ... 

 
(Mc 15:25) Era a hora terceira quando o crucificaram. 
 
... ou após a hora sexta? 

 
(Jo 19:14-15) Era o dia da preparação da páscoa, e quase à 
hora sexta. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso Rei. Mas 
eles gritaram: Fora! Fora! Crucifica-o! Perguntou-lhes Pila-
tos: Hei de crucificar o vosso Rei? Responderam os princi-
pais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Finalmente 
Pilatos o entregou para ser crucificado. 
---------------------------- 
 
Homem e mulher foram criados ao mesmo tempo ... 

 
(Gn 1:27) Assim Deus criou o homem à sua imagem, à ima-
gem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. 
 
... ou o homem foi criado primeiro? 

 
(Gn 2:7-22) Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, 
e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tor-
nou-se alma vivente. (...) Disse o Senhor Deus: Não é bom 
que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe 
corresponda. (...) Então da costela que o Senhor Deus to-
mou do homem, formou a mulher, e a trouxe ao homem. 
---------------------------- 
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As planta vieram antes ... 

 
(Gn 1:11-13) E disse Deus: Produza a terra relva, ervas que 
dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo 
a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E 
assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente 
conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja 
semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus 
que isso era bom. E houve tarde e manhã - o terceiro dia. 
 
Até esse momento o homem ainda não havia sido criado. 
Deus o criou, conforme está em Gênesis, no sexto dia. 
 
... ou depois do homem? 

 
(Gn 2:4-9) No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os 
céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra; 
nenhuma erva do campo tinha brotado (...) Formou o Senhor 
Deus o homem do pó da terra (...) E o Senhor fez brotar da 
terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para 
comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a 
árvore do conhecimento do bem e do mal. 
---------------------------- 
 
Deus vive na luz ... 

 
(1Tm 6:15-16) ...Rei dos Reis e Senhor dos senhores; aque-
le que tem, ele só, a imortalidade, e habita a luz inacessível; 
a quem nenhum dos homens viu ou pode ver... 
(Dn 2:22) Ele revela o profundo e o escondido; conhece o 
que está em trevas, e com ele mora a luz. 
 
... ou nas trevas? 

 
(1Rs 8:12) Então disse Salomão: O Senhor declarou que 
habitaria numa nuvem escura. 
(Sl 18:11) Fez das trevas o seu lugar oculto; o pavilhão que 
o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. 
---------------------------- 
 
Deus aceita sacrifício humano? 

 
(Jz 11:30-39) E Jefté fez um voto ao Senhor: Se totalmente 
entregares os filhos de Amom nas minhas mãos, qualquer 
que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, 
voltando eu vitorioso dos filhos de Amom, esse será do 
Senhor, e o oferecerei em holocausto. (...) Assim Jefté foi de 
encontro aos filhos de Amom a combater contra ele, e o 
Senhor os entregou nas suas mãos. (...) Vindo Jefté a Mis-
pa, à sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes 
e com danças. Era ela filha única. Não tinha ele outro filho 
nem filha. (...) E deixou-a ir por dois meses. (...) Ao fim de 
dois meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto 
que tinha feito. 
(2Sm 21:6-9) ... de seus filhos nos dêem sete homens, para 
que os enforquemos ao Senhor em Gibeá De Saul, o eleito 
do Senhor. (...) ... e os entregou na mão dos gibeonitas, os 
quais os enforcaram no monte, perante o 
Senhor. 
(Lc 19:27) Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram 
que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante 
de mim. 
 
A Bíblia faz uma série de referências a sacrifícios humanos. 
Era comum Deus requerer primogênitos para Ele. O holo-
causto era sua maneira predileta de sacrifício, pois o cheiro 
de queimado lhe agradava particularmente, dando a Ele 
profundo deleite. 
---------------------------- 
 
 

A fé está acima de tudo ... 

 
(Gl 5:6) Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incir-
cuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera 
pelo amor. 
 
... ou é menos importante do que cuidar da família? 

 
(1Tm 5:8) Mas, se alguém não cuida dos seus, e principal-
mente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o incrédu-
lo. 
---------------------------- 
 
Dependendo do momento, Deus é só amor e perdão ... 

 
(Sl 86:5) Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abun-
dante em amor para com todos os que te invocam. 
(Sl 86:15) Mas tu, ó Senhor, és Deus compassivo e gracio-
so, lento para irar-se, e abundante em amor e fidelidade. 
 
... ou pune com morte horrível até mesmo crianças e 
mulheres grávidas? 

 
(Os 13:16) Cairão à espada, seus filhos serão despedaça-
dos, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. 
---------------------------- 
 
Zedequias começou a reinar com vinte e cinco anos ... 

 
(2Cr 36:11) Era Zedequias da idade de vinte e cinco anos 
quando começou a reinar, e onze anos reinou em Jerusa-
lém. 
 
... ou vinte e um anos? 

 
(2Rs 24:18) Tinha Zedequias vinte e um anos de idade 
quando começou a reinar, e onze anos reinou em Jerusa-
lém. 
---------------------------- 
 
Deus é contra os espancamentos... 

 
(1Tm 3:2-3) É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensí-
vel, [...], não espancador, mas moderado... 
 
... ou a favor deles? 

 
(Pv 20:30) Os açoites e as feridas purificam o mal, e as 
pancadas penetram até o mais íntimo do ser. 
---------------------------- 
 
Devemos evitar a embriaguês... 

 
(Ef 5:18) E não vos embriagues com vinho, em que há de-
vassidão, mas enchei-vos do Espirito. 
 
... e embriagar os outros? 

 
(Pv 31:6) Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos 
amargosos de espírito para que bebam e se esqueçam da 
sua pobreza... 
---------------------------- 
 
Acazias era mais velho que seu pai? 

 
2 CRÔNICAS 21:20 e  22:1-2: Acazias tinha 42 anos quando 
se tornou rei; ele sucedeu seu pai, que morreu com a idade 
de 40 anos. Assim, Acazias era dois anos mais velho que 
seu próprio pai! 
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AP. 2 | A QUESTÃO DO BOM LADRÃO 
Paulo da Silva Neto Sobrinho 
  
Muitas vezes a passagem de Lucas a respeito do "Bom 
Ladrão" é utilizada, principalmente pelos nossos detratores 
de plantão, para sustentar a idéia de que não existe a reen-
carnação. Assim, achamos por bem fazer uma análise desse 
episódio, para que possamos encontrar a verdade. Vamos, 
então, às narrativas bíblicas sobre tal acontecimento, tiradas 
da Bíblia Anotada, Editora Mundo Cristão: 
 
Mateus 27, 38 e 44 - E foram crucificados com ele dois la-
drões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os mes-
mos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam 
sido crucificados com ele.  
 
Marcos 15, 27 e 32 - Com ele crucificaram dois ladrões, um 
à sua direita, e outro à sua esquerda. Também os que com 
ele foram crucificados o insultavam. 
 
Lucas 23, 39-43 - Um dos malfeitores crucificados blasfema-
va contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti 
mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro 
repreendeu-o dizendo: Nem ao menos temes a Deus, es-
tando sob igual sentença? Nós na verdade com justiça, 
porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem; 
mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te 
de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: 
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.  
 
João 19, 18 - Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um 
de cada lado, e Jesus no meio.  
 
Ressaltamos que se a Bíblia, segundo dizem, é totalmente 
inspirada por Deus. Se assim é, por que não narram os 
Evangelistas os mesmos fatos? Ora, se a fonte de inspira-
ção é de uma mesma origem, Deus, deveriam ser tais narra-
tivas completamente iguais, pelo menos quanto ao fundo. 
Poderemos até aceitar palavras diferentes, mas não com 
divergências quanto ao fato ocorrido, mas aqui ele é narrado 
de forma diferente, conforme iremos observar a seguir: 
 
1 - Quanto ao diálogo Mateus, Marcos e João nada relatam 
de qualquer diálogo entre os três crucificados. 
 
2 - Quanto à atitude Mateus e Marcos dizem que os ladrões 
estavam, isto sim, entre os que escarneciam de Jesus. Só 
Lucas diz que Jesus teria dito para um deles que hoje esta-
rás comigo no Paraíso. 
 
3 - Quanto à testemunha João que estava ao pé da cruz, ou 
seja, a testemunha ocular, nada diz sobre este diálogo de 
Jesus com um dos ladrões.  
 
Por outro lado, vários outros autores confirmam o que Dr. 
Severino Celestino da Silva disse em seu livro "Analisando 
as Traduções Bíblicas": "Sabemos que os manuscritos origi-
nais do Novo Testamento não possuíam pontuação, e em 
face do fato de o grego clássico (incluindo o grego koiné, no 
qual foi escrito o Novo Testamento) gozar de ampla liberda-
de no tocante à ordem das palavras, é impossível, à base do 
próprio texto grego, provar um lado ou outro dessas idéias 
contraditórias".  
 
Assim, não fica difícil entender que nas traduções colocaram 
a pontuação conforme à conveniência de cada tradutor. 
 
Analisando, especificamente essa frase, e, se admitirmos 
que isso realmente tenha acontecido, teremos uma contradi-
ção de Jesus, pois Ele mesmo disse: a cada um segundo 
suas obras. (Mateus 16, 27). E, quando do episódio com 

Madalena, após sua ressurreição, disse Ele a Madalena:  
Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas 
vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai 
e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus" (João 20, 17). Ora, 
se Jesus, três dias após sua morte, ainda não tinha subido 
ao Pai, como Ele poderia ter afirmado ao "Bom Ladrão", 
que hoje estarás comigo, ou seja, justamente no dia de 
sua morte na cruz. 
  
Por outro lado, o "Bom Ladrão", ao reconhecer que "nós 
na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que 
os nossos atos merecem; mas este nenhum mal fez", ele 
está aceitando a justiça dos homens, e por mais forte 
razão, aceitaria a Justiça de Deus que lhe daria uma 
pena merecida. Assim, podemos concluir também que ele 
não aceitaria uma recompensa por algo que não tivesse 
feito, não é mesmo?  
 
Além disso, o dito "Bom Ladrão" (e, diga-se de passagem, 
é o único ladrão bom da história da humanidade) somente 
reconheceu que ele e o outro tinham motivos para morrerem 
crucificados, e que Jesus era um inocente sendo condena-
do, assim, já que não houve nem mesmo um simples arre-
pendimento, por que o prêmio? 
 
Narra Mateus (20, 20-23) que a mãe dos filhos de Zebedeu 
chega a Jesus com o seguinte pedido: "Ordena que estes 
meus dois filhos se sentem um à tua direita e outro à 
tua esquerda, no teu reino". Não vemos Jesus atendendo 
ao pedido desta abnegada mãe, ao contrário, disse-lhe: 
"Mas quanto a vos sentardes à minha direita ou à minha 
esquerda, não me cabe concedê-lo, porque estes lugares 
são destinados àqueles para os quais meu Pai os reservou". 
Ora, se aqui Jesus afirma que não cabe a Ele conceder 
um lugar no Paraíso ou reino dos céus, como, então prome-
te um lugar ao "bom ladrão"? Será que Ele estaria contradi-
zendo-se? Acreditamos que não, pois tanto nesse caso, 
quanto no outro, agiria sem conceder qualquer tipo de privi-
legio, ou seja, "a cada um segundo suas obras". 
 
Já falamos, várias vezes, mas não custa repetir. Coloque-
mos a frase do seguinte modo: Em verdade te digo hoje, 
estarás comigo no paraíso? Veja como uma simples vírgula 
muda completamente o sentido do texto. Desta forma, é 
muito mais condizente com a Justiça Divina, pois somente 
um indivíduo irá para o Paraíso, quando tiver realizado 
as obras que justifiquem merecê-lo, não importando quanto 
tempo levará para isso.  
 
Não estaria também em conflito com o texto: "Ora, se 
invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, 
julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor 
durante o tempo da vossa peregrinação, ..." (1 Pedro 
1, 17). E, para reforçar que Deus não faz mesmo acepção 
de pessoas, pedimos para consultar: Deuteronômio 10, 
17; 2 Coríntios 19, 7; Jó 34, 19; Atos, 10, 34; Romanos 
2, 11 e Efésios 6, 9. 
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