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Carta de abertura
Contagem, setembro de 2017
Caro jovem, confraternista e comequiano,
Mais uma vez a oportunidade de trabalho nos é ofertada com o carinho
e a nossa inquietação de sempre. São chegados os tempos de preparação
para mais uma COMECON, evento que abre a porta a qual tanto batemos
em busca da oportunidade de fazer algo diferente e especial.
“A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo”. Quem
diria que certo dia um punhado de jovens com compromissos tão diversos
se encontrariam tendo por objetivo estudar algo único: suas origens. Todos
já nos perguntamos alguma vez: de onde viemos? para onde vamos? E
enquanto Espı́ritos, de onde vieram as nossas potencialidades? Para onde a
nossa imortalidade nos levará? Essas questões são certamente contempladas
pelo último livro da Codificação, o ”pimpolho”dos estudos espı́ritas, que
aguardou alguns anos para ser publicado, uma vez que os homens ainda
necessitavam um pouco mais de maturidade e conhecimento sobre a Terceira
Revelação.
Pensada com carinho para quem participará do projeto XXVIII COMECON – A Gênese, esta apostila contém seis capı́tulos; cada um correspondente a um dia de estudo e confraternização no encontro. Em cada
capı́tulo, transcrevemos ı́tens fundamentais da obra base e de outros textos complementares que devem ser lidos e visitados. Encontraremos aqui
um panorama do que é abordado ao longo de toda A Gênese, sem qualquer
competência para substituı́-la. É de suma importância que todos nós tenhamos contato com o que está em cada capı́tulo; não apenas porque a leitura
da bibliografia básica (que inclui esta apostila) faz parte do regulamento,
mas também porque ela revela a narrativa planejada especialmente para a
confraternização e vivência dos jovens espı́ritas de Contagem que, por diversas razões, decidiram estudar juntos, trabalhar juntos, crescer juntos e,
primordialmente, estar juntos.
Como diria Kardec: entre duas gerações, “a nova geração se distingue
por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do
bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo
7
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grau de adiantamento anterior” 1 . Todos esses adjetivos nos são dados não
por sermos Espı́ritos superiores, mas por termos experienciado o mundo de
formas diferentes e percebido que a melhor de todas é a vivência em união
e fraternidade. Por esse motivo, estamos predispostos a aprender e aplicar
conhecimentos novos – e nos alegramos por isso. Com o pensamento de
futuro, esta é a geração apta a “secundar o movimento de regeneração”. E
por que não começar pela COMECON?
Um grandessı́ssimo abraço,
e boa leitura!
Comissão de Estudos da XXVIII COMECON – A Gênese

1 A Gênese, terceira parte, capı́tulo 18: São chegados os tempos; A Geração Nova,
item 28.
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Capı́tulo 1

Nasce um livro
1.1

Introdução

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Introdução)
Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências
e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu tı́tulo o indica, tem ela
por objeto o estudo dos três pontos até agora diversamente interpretados e
comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as
novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espı́ritas.
Dois elementos, ou, se quiserem, duas forças regem o Universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois
princı́pios nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação
da água seria inexplicável, se se abstraı́sse de um dos seus elementos constituintes: o oxigênio e o hidrogênio.
Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com
o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de
uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude
mesmo dessa circunstância, inadmissı́veis, por parte de uma certa classe de
pensadores. Abundam nas Escrituras esses fatos e, por desconhecerem a
lei que os rege, é que os comentadores, nos dois campos opostos, girando
sempre dentro do mesmo cı́rculo de ideias, fazendo, uns, abstração dos dados positivos da ciência, desprezando, outros, o princı́pio espiritual, não
conseguiram chegar a uma solução racional.
Essa solução se encontra na ação recı́proca do Espı́rito e da matéria. É
exato que ela tira à maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais. Porém,
que é o que vale mais: admiti-los como resultado das leis da Natureza, ou
repeli-los? A rejeição pura e simples acarreta a da base mesma do edifı́cio,
ao passo que, admitidos a esse tı́tulo, a admissão, apenas suprimindo os
acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão por que o Espiritismo conduz
tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras
9
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utopias.
Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações
do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam
prontos, ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo; mas, ainda não
chegara o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as
ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade
e, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das
circunstâncias. O Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas;
tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos o possam julgar com
conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo,
para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que
a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de
avanço. Na de que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o
dever de evitar qualquer precipitação.
Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos Espı́ritos e dos homens na elaboração da
nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda
ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capı́tulo, intitulado: Caracteres da revelação espı́rita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque,
de certo modo, está aı́ o nó da questão.
Sem embargo da parte que toca à atividade humana na elaboração
desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos Espı́ritos, porém não a
constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de
ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob
tal condição se lhe pode chamar doutrina dos Espı́ritos. Doutra forma, não
seria mais do que a doutrina de um Espı́rito e apenas teria o valor de uma
opinião pessoal.
Generalidade e concordância no ensino, esse o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princı́pio
que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não
pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma
simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade.
Essa coletividade concordante da opinião dos Espı́ritos, passada, ao
demais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espı́rita
e lhe assegura a perpetuidade.
Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos Espı́ritos
10
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mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera. Pois que
ela tem sua fonte de origem no ensino dos Espı́ritos, para que sucumbisse
seria necessário que os Espı́ritos deixassem de existir. É também o que fará
que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raı́zes não se encontram
por toda parte, como com ela se dá.
O Livro dos Espı́ritos só teve consolidado o seu crédito, por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de1867, completou o seu
primeiro perı́odo decenal. Nesse intervalo, os princı́pios fundamentais, cujas
bases ele assentara, foram sucessivamente completados e desenvolvidos, por
virtude da progressividade do ensino dos Espı́ritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência; todos, sem exceção, permaneceram de pé,
mais vivazes do que nunca, enquanto que, de todas as ideias contraditórias
que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque,
de todos os lados, era ensinado o contrário. Este o resultado caracterı́stico
que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuı́mos o
mérito de tal fato.
Os mesmos escrúpulos havendo presidido à redação das nossas outras
obras, pudemos, com toda verdade, dizê-las: segundo o Espiritismo, porque
estávamos certo da conformidade delas com o ensino geral dos Espı́ritos. O
mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar
como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas
teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e
que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem
confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a
responsabilidade delas.
Aliás, os leitores assı́duos da Revue hão tido ensejo de notar, sem
dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta
obra, conforme o fizemos, com relação às anteriores. A Revue, muita vez,
representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos
homens e dos Espı́ritos sobre alguns princı́pios, antes de os admitir como
partes constitutivas da doutrina.
Allan Kardec
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1.2

Apreciação da obra A Gênese

(Revista Espı́rita, fevereiro de 1868: Apreciação da obra A Gênese)
(Paris, 18 de dezembro de 1867 Médium: Sr. Desliens)
Esta obra chega no momento certo, no sentido que a Doutrina está
hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a
direção que tome de agora em diante, ela tem precedentes muito arraigados
no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer que ela se desvie de
sua rota.
O que importava satisfazer, antes de tudo, eram as aspirações da alma;
era encher o vazio deixado pela dúvida nas almas vacilantes em sua fé.
Essa primeira missão hoje está cumprida. O Espiritismo atualmente entra
numa nova fase. Ao atributo de consolador, alia o de instrutor e diretor
do Espı́rito, em Ciência e em Filosofia, como em moralidade. A caridade,
sua base inabalável, dele fez o laço das almas ternas; a ciência, a solidariedade, a progressão, o espı́rito liberal dele farão o traço de união das almas
fortes. Ele conquistou os corações amigos com as armas da doçura; hoje
viril, é às inteligências viris que se dirige. Materialistas, positivistas, todos
os que, por um motivo qualquer, se afastaram de uma espiritualidade cujas
imperfeições suas inteligências lhes mostrariam, nele vão encontrar novos
alimentos para sua insaciabilidade. A Ciência é sua senhora, mas uma descoberta chama outra, e o homem avança sem cessar com ela, de desejo em
desejo, sem encontrar completa satisfação. É que o espı́rito tem suas necessidades, também ele; é que a alma mais ateı́sta tem aspirações secretas,
inconfessadas, e que essas aspirações reclamam seu alimento.
A Religião, antagonista da Ciência, respondia, pelo mistério, a todas
as questões da filosofia cética. Ela violava as leis da Natureza e as violentava a seu belprazer, para daı́ extrair uma explicação capenga de seus
ensinamentos. Vós, ao contrário, vos sacrificais à Ciência; aceitais todos
os seus ensinamentos sem exceção e lhe abris horizontes que ela supunha
intransponı́veis. Tal será o efeito desta nova obra. Ela não poderá senão
assegurar mais os fundamentos da crença espı́rita nos corações que já a possuem, e fará com que todos os dissidentes deem um passo à frente em busca
da unidade, à exceção, entretanto, daqueles que o são por interesse ou por
amor-próprio. Esses o veem com despeito sobre bases cada vez mais inabaláveis, que os deixam para trás e os mergulham na sombra. Havia pouco
ou nenhum terreno comum onde eles pudessem se encontrar. Hoje o materialismo vos acotovela por toda parte, porque estando em seu terreno, não
12
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estareis menos no vosso, e ele não poderá fazer outra coisa senão aprender a
conhecer os hóspedes que lhe traz a filosofia espı́rita. É um instrumento de
duplo efeito: uma sapa, uma mina que ainda derruba algumas das ruı́nas
do passado, e uma colher de pedreiro que edifica para o futuro.
A questão de origem que se liga à Gênese é uma questão causticante
para todos. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência,
interessar a todos os Espı́ritos sérios. Por esse livro, como eu vos disse, o
Espiritismo entra numa nova fase e essa preparará o caminho para a fase
que se abrirá mais tarde, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Antecipar
o momento propı́cio é tão nocivo quanto deixá-lo escapar.
São Luı́s

1.3

O Homem ante a Vida

(Roteiro, capı́tulo 1: O Homem ante a Vida)
No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos
milênios, o homem que amadureceu o raciocı́nio supera as fronteiras da
inteligência comum e acorda, dentro de si mesmo, com interrogativas que
lhe incendeiam o coração.
Quem somos? Donde viemos? Onde a estação de nossos destinos?
À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos
ı́dolos mentirosos que adorou e, enquanto sensações de cansaço lhe assomam
à alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual
braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto.
Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha.
Reconhece a estreiteza do cı́rculo em que respira.
Observa as dimensões diminutas do Lar Cósmico em que se desenvolve.
Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária,
tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela.
Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicı́lio, dista mais
de 380.000 quilômetros do mundo que lhe serve de berço.
Os Planetas vizinhos evolucionam muito longe, no espaço imenso.
Dentre eles, destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56.000.000 de
quilômetros na época de sua maior aproximação.
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Alongando as perquirições, além do nosso Sol, analisa outros centros
de vida.
Sı́rius ofusca-lhe a grandeza. Pólux, a imponente estrela dos Gêmeos,
eclipsa-o em majestade. Capela é 5.800 vezes maior. Antares apresenta
volume superior. Canópus tem um brilho oitenta vezes superior ao do Sol.
Deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é
patrimônio da gota d’água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis
sistemas siderais, e, assombrado ante o esplendor do Universo, o homem que
empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo volta-se para
o chão a que se imanta e pede ao amor que responda à soberania cósmica,
dentro da mesma nota de grandeza, todavia, o amor no ambiente em que
ele vive é ainda qual planta milagrosa em tenro desabrochar.
Confinado ao reduzido agrupamento consanguı́neo a que se ajusta ou
compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoı́smo, da dor. Não
sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar e, criando o choque
da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e
auxiliar-se.
Viu a Majestade Divina nos Céus e identifica em si mesmo a pobreza
infinita da Terra.
Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra.
Orgulha-se, ante os espetáculos magnificentes do Alto e padece a miséria
de baixo.
Deseja comunicar aos outros quanto apreendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam.
Repara que o Amor, na Terra, é ainda a alegria dos oásis fechados. E,
partindo os elos que o prendem à estreita famı́lia do mundo, o homem que
desperta, para a grandeza da Criação, deambula na Terra, à maneira do
viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a
sentir-se grão infinitesimal de poeira nos Domı́nios Celestiais.
Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma e, embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as Inteligências Superiores estão
edificando os fundamentos espirituais da Nova Humanidade.
Emmanuel
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1.4

O Caráter da Revelação Espı́rita

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 1 )

1.4.1

Perguntas

1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso,
qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de
que maneira foi ela feita? É a doutrina espı́rita uma revelação, no sentido
teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino
oculto vindo do Alto? É absoluta ou suscetı́vel de modificações? Trazendo
aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedilos de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho
da investigação? Qual a autoridade do ensino dos Espı́ritos, se eles não
são infalı́veis e superiores à Humanidade? Qual a utilidade da moral que
pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais as
verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação?
E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister
para se conduzir na vida? Tais as questões sobre que importa nos fixemos.

1.4.2

A Revelação Espı́rita

11. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é
novo, sem dúvida, esse conhecimento; mas ficara até aos nossos dias, de
certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a Humanidade A
ignorância das leis que regem essas relações o abafara sob a superstição; o
homem era incapaz de tirar daı́ qualquer dedução salutar; estava reservado
à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridı́culos, compreender-lhe o
alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro.
12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisı́vel que nos
cerca e no meio do qual vivı́amos sem o suspeitarmos, assim como as leis
que o regem, suas relações com o mundo visı́vel, a natureza e o estado
dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da
morte, é uma verdadeira revelação, na acepção cientı́fica da palavra.
13. Por sua natureza, a revelação espı́rita tem duplo caráter: participa
ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação cientı́fica. Participa da
primeira, porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da
iniciativa, nem de um desı́gnio premeditado do homem; porque os pontos
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fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os Espı́ritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam,
que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje
que estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda, por não ser esse ensino privilégio de indivı́duo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo;
por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao
raciocı́nio e ao livre-arbı́trio; porque não lhes é interdito o exame, mas, ao
contrário, recomendado; enfim, porque a doutrina não foi ditada completa,
nem imposta à crença cega; porque é deduzida, pelo trabalho do homem, da
observação dos fatos que os Espı́ritos lhe põem sob os olhos e das instruções
que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele
próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação
espı́rita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos Espı́ritos, sendo a
sua elaboração fruto do trabalho do homem.

1.4.3

As três revelações

45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não a tem em indivı́duo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva; aı́ está um caráter essencial
de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada
como privilégio a pessoa alguma; ninguém, por consequência, pode inculcarse como seu profeta exclusivo; foi espalhada simultaneamente, por sobre a
Terra, a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais
baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor
dos Atos dos Apóstolos: “Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei
o meu espı́rito sobre toda a carne; os vossos filhos e filhas profetizarão, os
mancebos terão visões, e os velhos, sonhos.” (Atos, 2:17-18.) Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia, a todos, de ponto de
ligação.1
1 O nosso papel pessoal, no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo
e que começa a operar-se, é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes
descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos têm sido
possı́vel reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espı́ritos em todos
os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto; em suma, estudamos
e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos
valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência,
sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias
a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um direito comum e aqueles que as
aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque
tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas, mas
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46. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do
qual a ideia se propagou pouco a pouco; mas, foram precisos muitos séculos
para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem
inteiramente A terceira tem isto de particular: não estando personificada
em um só indivı́duo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses
centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como os cı́rculos formados por
uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo,
acabarão por cobrir toda a superfı́cie do globo.
Essa uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera
formado seitas em torno dela; e talvez decorresse meio século sem que ela
atingisse os limites do paı́s onde começara, ao passo que, após dez anos, já
estende raı́zes de um pólo a outro.
50. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência, já desenvolvida, não se resigna a
representar papel passivo; em que o homem nada aceita às cegas, mas quer
ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa — tinha
ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho,
da pesquisa e do livre-exame. Os Espı́ritos não ensinam senão justamente o
que é mister para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstêm-se de revelar
o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de
discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo,
muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princı́pio,
os materiais; cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra (no 15).
Allan Kardec

disso não colhemos vaidade alguma, dado que a sua origem não nos pertence. O nosso
maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso,
fizemos o que outro qualquer poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a
pretensão de nos julgarmos profeta ou messias, nem, ainda menos, de nos apresentarmos
como tal.
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1.5

A Gênese, a Religião e o Espiritismo Experimental

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 4 )
8. Mas, objetam, se a Bı́blia é uma revelação divina, então Deus se
enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião
desmorona, à falta de base.
Uma de duas: ou a Ciência está em erro, ou tem razão. Se tem razão,
não pode fazer seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há
revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos.
Incontestavelmente, não é possı́vel que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente, nem inscientemente, pois, do contrário,
não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhe são
atribuı́das, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes
é próprio.
Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não
é da Ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser; mas, dos homens, por haverem, prematuramente, estabelecido dogmas absolutos, de
cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses
suscetı́veis de serem desmentidas pela experiência.
Há coisas com cujo sacrifı́cio temos de resignar-nos, bom ou mau grado,
quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha, sem que a
vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e
nos acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao
passado que se esboroa, com o risco de sermos arrastados na queda.
10. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas
da Ciência, as quais funestas só o são às que se deixam distanciar pelas
ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas,
em geral, fazem tão mesquinha ideia da Divindade, que não compreendem
que assimilar as leis da Natureza, que a Ciência revela, é glorificar a Deus
em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao
Espı́rito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse,
por nenhum ponto, em contradição com as leis da Natureza, nada teria que
temer do progresso e seria invulnerável.
15. Se a questão do homem espiritual permaneceu, até aos dias atuais,
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em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta, existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto,
aberto o campo às concepções do espı́rito humano. Enquanto o homem não
conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema em sistema, no tocante ao mecanismo
do Universo e à formação da Terra. O que se deu na ordem fı́sica, deu-se
também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial:
o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princı́pio espiritual. Estava
reservado à nossa época esse conhecimento, como o esteve aos dois últimos
séculos o das leis da matéria.
16. Até o presente, o estudo do princı́pio espiritual, compreendido na
Metafı́sica, foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, é inteiramente experimental. Com o auxı́lio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o
homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi, para o mundo espiritual, o que o telescópio foi para o mundo
astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Permitiu se explorassem, estudassem, por assim dizer, de visu, as relações daquele mundo
com o mundo corpóreo; que, no homem vivo, se destacasse do ser material
o ser inteligente e que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma
vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possı́vel
se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas
migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aı́ o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese,
para a compreenderem e lhe retificarem os erros.
17. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contacto, os dois são solidários; ambos têm a sua parcela de ação na Gênese.
Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossı́vel seria
constituir-se uma Gênese completa, quanto a um estatuário dar vida a uma
estátua. Somente agora, conquanto nem a Ciência material, nem a Ciência
espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos
próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente
indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa.
Allan Kardec
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1.6

Restabelecendo a verdade

(A Caminho da Luz, capı́tulo 24 )
O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espı́rito humano para que se não perdesse o fruto
sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização.
Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o Cristianismo que a Igreja
deturpara, semeando, de novo, os eternos ensinamentos do Cristo no coração
dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das
teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados
cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única
renovação apreciável é a do homem ı́ntimo, célula viva do organismo social
de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das
compensações no caminho da redenção e das provas do indivı́duo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espı́rito deve
enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as
utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço
e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão
dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da
solidariedade humana. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de
todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legı́tima dos homens e das pátrias,
das famı́lias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e
corrigindo o espı́rito exaltado das ideologias extremistas.
Nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam
ao espı́rito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde
se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas
da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os
da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais
e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com
as luzes imorredouras da lição do Cristo.
Emmanuel
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Capı́tulo 2

O Criador
2.1

A visão de Deus e a doutrina do Cristo

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 1 )
24. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo
de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme à ideia que
elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel
julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas; as que têm
um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na
forma, por crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias
humanas.
25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à
Divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição
indeclinável da salvação, dizendo: Amai a Deus sobre todas as coisas e o
vosso próximo como a vós mesmos; nisto estão toda a lei e os profetas; não
existe outra lei. Sobre esta crença, assentou o princı́pio da igualdade dos
homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas, fora possı́vel amar
o Deus de Moisés? Não; só se podia temê-lo.
A revelação dos verdadeiros atributos da Divindade, de par com a
da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as
relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir
contra os costumes e as relações sociais. É esse incontestavelmente, por suas
consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não
foi compreendida suficientemente e, contrista dizê-lo, é também o ponto de
que mais a Humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos.
30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este
partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. À ideia vaga
da vida futura, acrescenta a revelação da existência do mundo invisı́vel que
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nos rodeia e povoa o espaço, e com isso precisa a crença, dá-lhe um corpo,
uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao
corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento
e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe donde vem, para onde vai,
por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte
a justiça de Deus.
Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de
existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de
Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são
criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livrearbı́trio; que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença,
senão quanto ao progresso realizado; que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa
vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas
do que outras; que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do
trabalho imposto às outras para progredirem; que não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento; que os que se designam pelo nome
de demônios são Espı́ritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o
mal no espaço, como o praticavam na Terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão; que os anjos ou Espı́ritos puros não são seres à parte na criação,
mas Espı́ritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada
do progresso; que, por essa forma, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da
grande lei de unidade que rege o Universo e que todos os seres gravitam
para um fim comum que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à
custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras.
41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao
contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da Natureza,
que revela, tudo quanto o Cristo disse e fez; elucida os pontos obscuros
do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligı́veis
certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissı́veis, as compreendem e
admitem, sem dificuldade, com o auxı́lio desta doutrina; vêem melhor o
seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria; o Cristo lhes
parece maior: já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino.
42. Demais, se se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela
finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangı́veis
as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela
ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os
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rever, a possibilidade de confabular com eles; enfim, pela certeza de que
tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até à última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao
adiantamento do Espı́rito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as
promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o
Espı́rito de Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a
promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é
ele o verdadeiro Consolador.
Allan Kardec

2.2

Deus

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 2 )

2.2.1

A existência de Deus

1. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o
que existe, a base sobre que repousa o edifı́cio da criação, é também o ponto
que importa consideremos antes de tudo.
2. Constitui princı́pio elementar que pelos seus efeitos é que se julga
de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta.
Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortı́fero grão de
chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não
seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa, para
sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos é que se chega ao
conhecimento das causas.
3. Outro princı́pio igualmente elementar e que, de tão verdadeiro,
passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma
causa inteligente.
Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que
pensarı́amos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se
contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la
produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia
concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se
verificar que não está acima da capacidade humana; mas, a ninguém acudirá
a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem,
ainda menos, que é trabalho de um animal, ou produto do acaso.
23
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4. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras.
A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio
dos fósseis humanos: provou-a também, e com muita certeza, a presença,
nos terrenos daquela época, de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para lhe
atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-seá o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se,
pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fı́dias, não hesitareis em dizer que, sendo
incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior
à destes. 5. Pois bem! lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da
Natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a
essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse
os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem
não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior
à Humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa.
6. A isto opõem alguns o seguinte raciocı́nio:
As obras ditas da Natureza são produzidas por forças materiais que
atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão; as moléculas
dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As
plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis; cada indivı́duo se assemelha ao de quem ele proveio; o crescimento, a floração,
a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais
como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com
os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade
mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer;
aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento
até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da Natureza são
puramente automáticas.
Tudo isso é verdade; mas, essas forças são efeitos que hão de ter uma
causa e ninguém pretende que elas constituam a Divindade. Elas são materiais e mecânicas; não são de si mesmas inteligentes, também isto é verdade;
mas, são postas em ação, distribuı́das, apropriadas às necessidades de cada
coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um
pêndulo se move com automática regularidade e é nessa regularidade que
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lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se e nada tem de
inteligente. Mas, que seria esse pêndulo, se uma inteligência não houvesse
combinado, calculado, distribuı́do o emprego daquela força, para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do
pêndulo e do de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não
existe? Apreciamo-la pelos seus efeitos.
A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro; a engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio
vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo
à mente dizer: aı́ está um relógio bem inteligente?
Outro tanto ocorre com o mecanismo do Universo: Deus não se mostra,
mas se revela pelas suas obras.
7. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela
revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram; entretanto, crêem instintivamente na existência
de um poder sobre-humano. Eles vêem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior
à Humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que
pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas?

2.2.2

Atributos de Deus

8. Não é dado ao homem sondar a natureza ı́ntima de Deus. Para
compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio
da completa depuração do Espı́rito. Mas, se não pode penetrar na essência
de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode,
pelo raciocı́nio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto,
vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz
daı́ o que ele deve ser.
Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossı́vel seria compreenderse a obra da criação. Esse o ponto de partida de todas as crenças religiosas
e é por não se terem reportado a isso, como ao farol capaz de as orientar,
que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuı́ram
a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses; as que não lhe atribuı́ram
soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo.
9. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência
do homem, pois que não pode fazer, nem compreender tudo o que existe.
A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos
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limitada num ponto qualquer, poderı́amos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria e assim por
diante, até ao infinito.
10. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse
tido princı́pio, houvera saı́do do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma,
coisa nenhuma pode produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser
anterior e, nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um
começo ou fim, poderı́amos conceber uma entidade existente antes dele e
capaz de lhe sobreviver, e assim por diante, ao infinito.
11. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o Universo.
12. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que
chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito
às transformações da matéria.
Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria
matéria. Dizemos: a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque
o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio
por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridı́culas
essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de
longas barbas e envolto num manto. Têm o inconveniente de rebaixar o
Ente supremo até às mesquinhas proporções da Humanidade. Daı́ a lhe
emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no um Deus colérico e cioso
não vai mais que um passo.
13. Deus é onipotente. Se não possuı́sse o poder supremo, sempre
se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até
chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então
é que seria Deus.
14. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria
das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores,
não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua
bondade.
O fato do ser infinita uma qualidade, exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente
bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem
o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade,
do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto, com
a mais ligeira nuança de branco, nem de um branco absoluto com a mais
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pequenina mancha preta.
Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então,
não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria
Deus; todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma
haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou
infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á
que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau sem deixar de ser Deus,
ele necessariamente tem de ser infinitamente bom.
A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse,
ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo
e, em consequência, já não seria soberanamente bom.
15. Deus é infinitamente perfeito. É impossı́vel conceber-se Deus sem
o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia
conceber um ser que possuı́sse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser
possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo.
Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetı́veis nem de aumento, nem de diminuição, visto que do contrário não seriam infinitos e
Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais
mı́nima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais
perfeito.
16. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem
infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a
condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse
entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado
ao poder desse outro e, então, não seria Deus. Se houvesse entre ambos
igualdade absoluta, isso equivaleria a existir, de toda eternidade, um mesmo
pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim,
quanto à identidade, não haveria, em realidade, mais que um único Deus.
Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse;
mas, então, não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum
possuiria a autoridade soberana.
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2.2.3

A Providência

20. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas.
Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo às coisas mais
mı́nimas. É nisto que consiste a ação providencial.
“Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo,
imiscuir-se em pormenores ı́nfimos, preocupar-se com os menores atos e
os menores pensamentos de cada indivı́duo?” Esta a interrogação que a si
mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência
de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre
as leis gerais do Universo; que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas
atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da Providência.
24. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto
é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de
um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo
sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito
e penetra todas as partes da criação: a Natureza inteira mergulhada no
fluido divino. Ora, em virtude do princı́pio de que as partes de um todo
são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo
desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto
é, os atributos essenciais da Divindade e estando o mesmo fluido em toda
parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua
solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ı́nfimo que o suponhamos, que
não esteja saturado dele. Achamo-nos então, constantemente, em presença
da Divindade; nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar;
o nosso pensamento está em contacto ininterrupto com o seu pensamento,
havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos
do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra
do Cristo.
Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus
lançar o olhar do Alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça,
não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois
que, estando de contı́nuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem
nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar
todas as moléculas do ar ambiente.
25. Longe de nós a ideia de materializar a Divindade. A imagem de
um fluido inteligente universal evidentemente não passa de uma comparação
apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o
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apresentam debaixo de uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensı́vel a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar
com todas as coisas.
30. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão
se humilhe. Deus existe: disso não poderemos duvidar. É infinitamente
justo e bom: essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude:
compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se
segue que devemos confiar nele: é o essencial. Quanto ao mais, esperemos
que nos tenhamos tornado dignos de o compreender.

2.2.4

A visão de Deus

34. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os Espı́ritos
que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo
fato de não o verem, não se segue que os Espı́ritos imperfeitos estejam mais
distantes dele do que os outros; esses Espı́ritos, como os demais, como todos os seres da Natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do
mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições
daqueles Espı́ritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir,
nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual
das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem,
mesmo da Terra, porquanto Deus está em toda parte.
35. O Espı́rito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações
o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o
abandonar o seu invólucro corpóreo, os Espı́ritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão por que, depois da morte, não vêem
a Deus mais do que o viam quando vivos; mas, à medida que se depuram,
têm dele uma intuição mais clara. Não o vêem, mas compreendem-no melhor; a luz é menos difusa. Quando, pois, alguns Espı́ritos dizem que Deus
lhes proı́be respondam a uma dada pergunta não é que Deus lhes apareça,
ou dirija a palavra, para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo, não; eles,
porém, o sentem; recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede
com relação aos Espı́ritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os
vejamos.
36. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos
da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de
êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que
torna possı́vel o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusi29
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vamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não
em expiação. Mas, como os Espı́ritos da mais elevada categoria refulgem
de ofuscante brilho, pode dar-se que Espı́ritos menos elevados, encarnados
ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um
ministro e o toma pelo seu soberano.
Allan Kardec

2.3

Pai nosso, que estás nos Céus

(Pai Nosso, capı́tulo 1. Existência de Deus.)
Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com
tanto carinho, cada noite, que, certa vez, o rico chefe de grande caravana
chamou-o à sua presença e lhe perguntou:
— Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando
nem ao menos sabes ler?
O crente fiel respondeu:
— Grande senhor, conheço a existência de Nosso Pai Celeste pelos
sinais dele.
— Como assim? — indagou o chefe, admirado. O servo humilde
explicou-se:
— Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu?
— Pela letra.
— Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao
autor dela?
— Pela marca do ourives.
O empregado sorriu e acrescentou:
— Quando ouve passos de animais, ao redor da tenda, como sabe,
depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi?
— Pelos rastos — respondeu o chefe, surpreendido.
Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe
o céu, onde a Lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou,
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respeitoso:
— Senhor, aqueles sinais, lá em cima, não podem ser dos homens!
Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhouse na areia e começou a orar também.
Meimei

2.4

O Bem e o Mal

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 3 )

2.4.1

É o Mal uma potência?

1. Sendo Deus o princı́pio de todas as coisas e sendo todo sabedoria,
todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos
seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom nada
pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos
não pode ter nele a sua origem.
2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe
chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, e, por conseguinte,
tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria
inferior.
No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em
luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se
mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se
revela na estrutura do Universo.
No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual
a este, teria tido um começo. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus,
que, então, houvera criado o Espı́rito do mal, o que implicaria negação da
bondade infinita. (Veja-se: O Céu e o Inferno, cap. IX: “Os demônios”.)
3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa.
Os males de toda espécie, fı́sicos ou morais, que afligem a Humanidade,
formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem
pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos,
cumpre se incluam os flagelos naturais.
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O homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar, nem abarcar o conjunto dos desı́gnios do Criador; aprecia as coisas do ponto de vista
da sua personalidade, dos interesses factı́cios e convencionais que criou para
si mesmo e que não se compreendem na ordem da Natureza. Por isso é
que, muitas vezes, se lhe afigura mau e injusto aquilo que consideraria justo
e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo.
Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo
traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com
relação ao que lhe não seja compreensı́vel.

2.4.2

O Mal é a ausência do Bem

8. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a
ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o
mal não é atributo distinto; um é o negativo do outro. Onde não existe
o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal, já é um princı́pio
do bem. Deus somente quer o bem; só do homem procede o mal. Se na
criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar; mas,
tendo o homem a causa do mal em SI MESMO, tendo simultaneamente o
livre-arbı́trio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira.
Tomemos para termo de comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia
perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz, a fim de prevenir os
acidentes? Manda colocar perto um aviso, tornando defeso ao transeunte ir
mais longe, por motivo do perigo. Aı́ está a lei, que é sábia e previdente.
Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto
onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão de si
próprio?
Outro tanto se dá com o mal: evitá-lo-ia o homem, se cumprisse as
leis divinas. Por exemplo: Deus pôs limite à satisfação das necessidades:
desse limite a saciedade adverte o homem; se este o ultrapassa, fá-lo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que daı́ podem resultar,
provêm da sua imprevidência, não de Deus.
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2.4.3

Paixões, Instinto e Inteligência

10. Estudando-se todas as paixões e, mesmo, todos os vı́cios, vê-se
que as raı́zes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos
mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o
contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece, à medida que a inteligência se desenvolve,
porque esta domina a matéria.
O Espı́rito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente às exigências materiais lhe cumpre
satisfazer e, para tal, o exercı́cio das paixões constitui uma necessidade para
o efeito da conservação da espécie e dos indivı́duos, materialmente falando.
Mas, uma vez saı́do desse perı́odo, outras necessidades se lhe apresentam,
a princı́pio semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É
então que o Espı́rito exerce domı́nio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo,
avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do
seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasase e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem,
porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não
só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa, que é qualidade na criança,
torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é
proporcionada ao grau de adiantamento.
Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que,
a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e, até, nocivas. No abuso é
que reside o mal e o homem abusa em virtude do seu livre-arbı́trio. Mais
tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem
e o mal.
11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um
e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar, ou será uma
faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria?
O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos
instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim
que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raı́zes para a
água e para a terra nutriente; que a flor se abre e fecha alternativamente,
conforme se lhe faz necessário; que as plantas trepadeiras se enroscam em
torno daquilo que lhes serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É
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pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica;
que buscam, conforme a estação, os climas propı́cios; que constroem, sem
ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios
e abrigos para as suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que
se nutrem; que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de
que são providos; que os sexos se aproximam; que a mãe choca os filhos e
que estes procuram o seio materno. No homem, só em começo da vida o
instinto domina com exclusividade; é por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas
necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio
adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos
para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilı́brio do
corpo; tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o
abrir maquinal da boca para respirar, etc.
12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É
incontestavelmente um atributo exclusivo da alma.
Todo ato maquinal é instintivo; o ato que denota reflexão, combinação,
deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é.
O instinto é guia seguro, que nunca se engana; a inteligência, pelo
simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar.
Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente; revela, entretanto,
uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se se admitir que o
instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente,
até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o
instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca.
Se se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há
de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina?
Como explicar que torne possı́vel se executem atos que esta não pode realizar? Se ele é atributo de um princı́pio espiritual de especial natureza,
qual vem a ser esse princı́pio? Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que
esse princı́pio se destrua? Se os animais são dotados apenas de instinto, não
tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o
que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus.
(Cap. II, 19.)
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2.4.4

O Instinto e a destruição dos seres uns pelos outros

18. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no perı́odo
inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e estas se confundem nos
efeitos. Há, contudo, entre esses dois princı́pios, diferenças que muito importa se considerem.
O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo,
tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância
da inteligência.
As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente.
As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem,
mais do que o instinto, do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último,
efeitos gerais e uniformes; variam, ao contrário, de intensidade e de natureza, conforme os indivı́duos. São úteis, como estimulante, até à eclosão
do senso moral, que faz nasça de um ser passivo, um ser racional. Nesse
momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do Espı́rito,
cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da
razão.
21. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no
invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princı́pio
inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princı́pio necessita do
corpo, para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a
matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o Espı́rito não se
gasta; ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto.
Que importa, pois, que o Espı́rito mude mais ou menos frequentemente de
envoltório?! Não deixa por isso de ser Espı́rito. É precisamente como se um
homem mudasse cem vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de
ser homem.
Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a
ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação.
Objetar-se-á: não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros
meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruı́rem? Desde que na
sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num
ponto do que noutros; se não o compreendemos assim, devemos atribuı́-lo à
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nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão
do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princı́pio: Deus há
de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo, a sua
justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso
entendimento.
Allan Kardec
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Capı́tulo 3

A Gênese Planetária
3.1

No princı́pio

No princı́pio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e
vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espı́rito de Deus se movia
sobre a face das águas.
E disse Deus: Haja luz; e houve luz. E viu Deus que era boa a luz; e
fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz Dia; e às
trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.
E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação
entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas
que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão;
e assim foi. E chamou Deus à expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o
dia segundo.
E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e
apareça a porção seca; e assim foi. E chamou Deus à porção seca Terra; e
ao ajuntamento das águas chamou Mares; e viu Deus que era bom. E disse
Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutı́fera que
dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim
foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e
a árvore frutı́fera, cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus
que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro.
E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus,
para iluminar a terra; e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares:
o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a
noite; e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar
a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz
e as trevas; e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto.
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E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as
grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme
a sua espécie; e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem
na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.
E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie;
gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi. E fez
Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua
espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e viu Deus que era
bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do
mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a
terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente,
que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que
dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a
toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda
a erva verde será para mantimento; e assim foi. E viu Deus tudo quanto
tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.
Gênesis 1

3.2

O Papel da Ciência na Gênese

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 4 )

3.2.1

A Gênese Material e a Gênese Espiritual

11. A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do
mundo material e da Humanidade considerada em seu duplo princı́pio, corporal e espiritual. A Ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem
a matéria. No próprio homem, ela apenas há estudado o envoltório carnal.
Por esse lado, chegou a inteirar-se, com exatidão, das partes principais do
mecanismo do Universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto
capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defei38

3.2. O PAPEL DA CIÊNCIA NA GÊNESE
tuosas.
Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende
a uma ordem especial de ideias, que não são do domı́nio da Ciência propriamente dita e das quais, por este motivo, não tem ela feito objeto de
suas investigações. A Filosofia, a cujas atribuições pertence, de modo mais
particular, esse gênero de estudos, apenas há formulado, sobre o ponto em
questão, sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade,
até a negação do princı́pio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases,
afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão o
assunto, por falta de verificação suficiente.
12. Esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por
isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo
material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de
tudo, é donde ele veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá, qual a
sorte que lhe está reservada.
Sobre todos esses pontos, a Ciência se conserva muda. A Filosofia
apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas
que, pelo menos, permitem se discuta, o que faz com que muitas pessoas se
lhe coloquem do lado, de preferência a seguirem a religião, que não discute.
13. Todas as religiões são acordes quanto ao princı́pio da existência da
alma, sem, contudo, o demonstrarem. Não o são, porém, nem quanto à sua
origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem, principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte
vindoura. Em sua maioria, elas apresentam, do futuro da alma, e o impõem
à crença de seus adeptos, um quadro que somente a fé cega pode aceitar,
visto que não suporta exame sério. Ligado aos seus dogmas, às ideias que
nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do
Universo, o destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado
atual dos conhecimentos. Não podendo, pois, senão perder com o exame e
a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outra.
14. Dessas divergências no tocante ao futuro do homem nasceram
a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um
penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem
fatalmente de penetrar. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que
alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Que será? Sua razão,
com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir as histórias
com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria.
Qual o sentido dessa alegoria? A Ciência lhe rasgou um canto do véu; não
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lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão,
nada lhe responde ela de maneira peremptória e apropriada a lhe acalmar
as apreensões. Por toda parte depara com a afirmação a se chocar com a
negação, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas.
Daı́ a incerteza, e a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o
homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida
material.
Esse o inevitável efeito das épocas de transição: rui o edifı́cio do passado, sem que ainda o do futuro se ache construı́do. O homem se assemelha
ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos,
ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade. Apenas sente
vagas aspirações, que não sabe definir.
Allan Kardec

3.3

Aliança da ciência e da religião

(O Evangelho segundo o Espiritismo, capı́tulo 1: Eu não vim destruir
a lei.)
8. A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteligência humana:
uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo,
no entanto, essas leis o mesmo princı́pio, que é Deus, não podem contradizerse. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro
e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição
de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas
duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de
excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daı́ um conflito que deu
origem à incredulidade e à intolerância.
São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de
ser completados; em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas
partes desse ensino tem de ser levantado; em que a Ciência, deixando de ser
exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual
e em que a Religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da
matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando
combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela
Ciência, a Religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com
a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistı́vel lógica dos fatos.
A Ciência e a Religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, en40
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carando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente
se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de
união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis
que regem o Universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis
tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência
dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se
fez: a fé dirigiu-se à razão; esta nada encontrou de ilógico na fé: vencido foi
o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até
serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistirlhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento
se opera e trabalha os espı́ritos. Após uma elaboração que durou mais de
dezoito séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era
na vida da Humanidade. Fáceis são de prever as consequências: acarretará
para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força
para se opor, porque elas estão nos desı́gnios de Deus e derivam da lei do
progresso, que é lei de Deus.
Allan Kardec

3.4

Antigos e modernos sistemas do Mundo

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 5 )
1. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento
dos astros e da constituição do Universo, há de, a princı́pio, ter-se baseado
unicamente no que os sentidos percebiam. Ignorando as mais elementares
leis da Fı́sica e as forças da Natureza, não dispondo senão da vista como
meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar.
Vendo o Sol aparecer pela manhã, de um lado do horizonte, e desaparecer, à tarde, do lado oposto, concluı́ram naturalmente que ele girava em
torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissessem então que o
contrário é o que se dá, responderiam não ser possı́vel tal coisa, objetando:
vemos que o Sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa.
2. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente
iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a
esfericidade da Terra. Como, ao demais, haviam de supor que a Terra fosse
uma bola? Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam
manter-se e, supondo-a habitada em toda a superfı́cie, como viveriam eles
no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda
menos possı́vel houvera parecido isso com o movimento de rotação. Quando,
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mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei de gravitação, se vêem
pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos
surpreendermos de que homens das primeiras idades não o tenham, sequer,
suspeitado?
Para eles, pois, a Terra era uma superfı́cie plana e circular, qual uma
mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daı́ a
expressão ainda em uso: Ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites,
a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo.
6. A ignorância completa do conjunto do Universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos, comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse
esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação e os astros
como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes.
Esse preconceito se perpetuou até aos nossos dias, apesar das descobertas
da Ciência, que mudaram, para o homem, o aspecto do mundo. Quanta
gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinados a
recrear a vista dos habitantes da Terra!
13. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias deixaram
para sempre de subsistir. A Astronomia só podia avançar, não recuar.
A História diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar
contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espı́rito de seita, interessado
em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças, supostamente
firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de
óptica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é
claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças
à Tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, entrou a não se deixar
embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivı́duos
que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a
opinião geral, que esposava a causa da verdade.
Quão grande é o Universo em face das mesquinhas proporções que
nossos pais lhe assinavam! Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a
vemos realizar-se conformemente às eternas leis da Natureza! Mas, também,
quanto tempo, que de esforços do gênio, que de devotamentos se fizeram
necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a
venda da ignorância!
14. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos
sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha,
Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome e por meio das
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quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, um de cujos focos o Sol ocupa. Newton, na Inglaterra,
descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica
celeste. Finalmente, a Astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjeturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas
bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras
fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés.
Allan Kardec

3.5

Uranografia Geral

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 6 )

3.5.1

Diversidade dos Mundos

58. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Debaixo das nossas vistas, os sóis
sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas;
diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do Cosmo e antegozamos a ideia do infinito, que somente de acordo
com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua
extensão. Os mistérios do éter nos desvendaram o seu enigma até aqui indecifrável e, pelo menos, concebemos a ideia da universalidade das coisas.
Cumpre que agora nos detenhamos a refletir.
59. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ı́nfima a Terra e
medı́ocre a sua importância na hierarquia dos mundos; é belo haver abatido
a presunção humana, que nos é tão cara, e nos termos humilhado ante a
grandeza absoluta; ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em
sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder
infinito da Natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos
diversos domı́nios do vasto Universo.
60. Acostumados, como estamos, a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a Natureza não pode ou não
teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos
a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar sobre uma região
qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não
reconhecereis aı́ o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma ativi43
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dade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala
de um botão de rosa entreaberto a prestigiosa fecundidade dessa bela Natureza? Apliquem-se aos seres que adejam nos ares os vossos estudos, desçam
eles à violeta dos prados, mergulhem nas profundezas do oceano, em tudo
e por toda a parte lereis esta verdade universal: A Natureza onipotente
age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias; ela é una em sua
harmonia geral, mas múltipla em suas produções; brinca com um Sol, como
com uma gota d’água; povoa de seres vivos um mundo imenso com a mesma
facilidade com que faz se abra o ovo posto pela borboleta.
61. Ora, se é tal a variedade que a Natureza nos há podido evidenciar
em todos os sı́tios deste pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quão
mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas
perspectivas dos mundos enormes! quão mais desenvolvida e pujante não a
deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do
que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição! Não vejais, pois, em torno
de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao
vosso sistema planetário; não vejais, nesses planetas desconhecidos, apenas
os três reinos que se estadeiam ao vosso derredor. Pensai, ao contrário, que,
assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o
gênero humano, também uma portentosa diversidade, inimaginável, se acha
espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Do fato de
que a vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem,
de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento lı́quido a
renova incessantemente, de que as vossas estações fazem se sucedam nessa
vida os fenômenos que as distinguem, não concluais que os milhões e milhões
de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes à que habitais. Longe
disso, aquelas diferem, de acordo com as diversas condições que lhes foram
prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do
mundo. São pedrarias variegadas de um imenso mosaico, as diversificadas
flores de admirável parque.
Galileu Galilei1

1 Médium:
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3.6
3.6.1

A Gênese Planetária
A Comunidade dos Espı́ritos Puros

Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os
fenômenos, do nosso sistema, existe uma Comunidade de Espı́ritos Puros e
Eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as
rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias.
Essa Comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos
membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da
direção do nosso planeta, por duas vezes no curso dos milênios conhecidos.
A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no Tempo e no Espaço, as balizas do
nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição,
do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da
Terra, trazendo à famı́lia humana a lição imortal do seu Evangelho de amor
e redenção.

3.6.2

A Ciência de todos os tempos

Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova
teoria da formação do mundo. A Ciência de todos os séculos está cheia
de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo,
refletindo a claridade das Alturas, que as experiências do Infinito lhes imprimiram na memória espiritual, e exteriorizando os defeitos e concepções
da época em que viveram, na feição humana de sua personalidade.
Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas, no domı́nio dos conhecimentos superiores da
Humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações
da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das
sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e
antigas fórmulas.
Lembrando-nos, porém, mais detidamente, de quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquirições do Infinito, busquemos recordar
o globo terráqueo nos seus primeiros dias.
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3.6.3

Os primeiros tempos do orbe terrestre

Que força sobre-humana pôde manter o equilı́brio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de
leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos
inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios? Distando
do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros, em torno do grande astro do dia,
imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência, como
planeta.
Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das
energias fı́sico-quı́micas opera as grandiosas construções do teatro da vida,
no imenso cadinho onde a temperatura se eleva, por vezes, a 2.00graus de
calor, como se a matéria colocada num forno, incandescente, estivesse sendo
submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e
possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas,
em proporções jamais vistas da Humanidade, despertam estranhas comoções
no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do
Infinito.

3.6.4

A criação da lua

Nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários
da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a
formação do satélite terrestre.
O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso
da Lua, nos seus mais ı́ntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilı́brio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede
do sistema; o manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária
e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da
reprodução de todas as espécies, nos variados reinos da Natureza.

3.6.5

A solidificação da matéria

Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável,
dando origem ao hidrogênio.
As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e
de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O
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frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta
solidificada.
É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo.
Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difı́cil de
descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes
tempestades varrem, em todas as direções, a superfı́cie do planeta, mas sobre
a Terra o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se,
fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida.
As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo perı́odo de confusão
dos elementos fı́sicos da organização planetária.

3.6.6

O Divino Escultor

Sim, Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas;
com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a Sabedoria do Pai deslocara
do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura
geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual
o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com
os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos
fenômenos fı́sicos da Terra, organizando-lhes o equilı́brio futuro na base
dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios
terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à
existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios;
estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde
se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou
as usinas de ozone a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem
convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa
à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças
fı́sicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias.
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3.6.7

O Verbo na criação terrestre

A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do Globo. Substituı́ram-lhe a
providência com a palavra “natureza”, em todos os seus estudos e análises
da existência, mas o seu amor foi o Verbo da criação do princı́pio, como é e
será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem-fim. E quando
serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do Sol beijava, em
silêncio, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus
reuniu nas Alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então,
descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de
forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso.
Daı́ a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo
dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que
cobria toda a Terra.
Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada.
Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lançara
Jesus à superfı́cie do mundo o germe sagrado dos primeiros homens.
Emmanuel

3.7

Revoluções do Globo

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 9 )

3.7.1

Cataclismos Futuros

11. As grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em
que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior.
Tais comoções foram diminuindo, à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros os terrenos de
formação posterior soterraram.
Ainda, certamente, poderão produzir-se perturbações locais, por efeito
de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações
repentinas de algumas regiões; poderão do mar surgir ilhas e outras ser
por ele tragadas; mas, passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que
assinalaram os grandes perı́odos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero
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humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que intervenham causas
desconhecidas, a ela estranhas e que de modo nenhum se possam prever.
13. Deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a
invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes
tornam carente de toda probabilidade semelhante encontro.
A Terra, no entanto, terá um fim. Como? Isso ainda permanece no
domı́nio das conjeturas; mas, visto estar ela ainda longe da perfeição que
pode alcançar e da vetustez que lhe indicaria o declı́nio, seus habitantes
atuais pedem estar certos de que tal não se dará ao tempo deles. (Cap. VI,
nos 48 e seguintes.)
14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância; entrou
agora num perı́odo de relativa estabilidade: na do progresso pacı́fico, que
se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos fı́sicos e pelo concurso
inteligente do homem. Está, porém, ainda, em pleno trabalho de gestação
do progresso moral. Aı́ residirá a causa das suas maiores comoções. Até
que a Humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, pela
inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações
ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela Natureza, isto é, serão
antes morais e sociais do que fı́sicas.
Allan Kardec

3.8

Gênese Orgânica

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 10 )

3.8.1

Formação primária dos seres vivos

1. Tempo houve em que não existiam animais; logo, eles tiveram
começo. Cada espécie foi aparecendo, à proporção que o globo adquiria
as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivı́duos de cada espécie? Compreende-se que, existindo
um primeiro casal, os indivı́duos se multiplicaram. Mas, esse primeiro casal,
donde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princı́pio das coisas
e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A Ciência ainda não
pode resolver o problema; pode entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para
a solução.
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2. É esta a questão primordial que se apresenta: cada espécie animal
saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem,
germinados simultaneamente em diversos lugares? Esta última suposição
é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com
efeito, o estudo das camadas geológicas atesta, nos terrenos de idêntica
formação, e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em
pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão
generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossı́vel com um
único tipo primitivo. Doutro lado, a vida de um indivı́duo, sobretudo de um
indivı́duo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes, que toda uma criação
poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria
uma imprevidência inadmissı́vel da parte do Criador supremo. Aliás, se,
num ponto, um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia
formar igualmente, por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a
provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de
cada espécie animal e vegetal.
3. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia,
da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias
os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da
Natureza, as engrenagens que, de inı́cio, pareciam tão complicadas se vão
simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a
obra da criação. Isso se compreenderá melhor, quando estiver compreendida
a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra.
15. O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocarnos na
pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da Natureza
não variam. Visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres
orgânicos e inorgânicos; que os sabemos a formar incessantemente, em dadas
circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daı́ que os
corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as primeiras pedras, pela
reunião das moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade, à medida
que as condições da vitalidade do globo foram propı́cias a esta ou àquela
espécie. A semelhança de forma e de cores, na reprodução dos indivı́duos
de cada espécie, pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie
de cristal. Justapondo-se, sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem
conjunto análogo.
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3.8.2

Princı́pio Vital

16. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos
princı́pios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente
material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princı́pio inteligente, que é questão à parte, há, na matéria orgânica, um princı́pio especial, inapreensı́vel e que ainda não pode ser definido: o princı́pio vital. Ativo
no ser vivente, esse princı́pio se acha extinto no ser morto; mas, nem por isso
deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias
inorgânicas. A Quı́mica, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém
jamais chegou a reconstituir, sequer, uma folha morta, prova evidente de
que há nestes últimos o que quer que seja, inexistente nos outros.
17. Será o princı́pio vital alguma coisa particular, que tenha existência
própria? Ou, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas
será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual
este se torne princı́pio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade?
É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem
a questão. (Cap. VI, Uranografia geral.) Seja, porém, qual for a opinião
que se tenha sobre a natureza do princı́pio vital, o certo é que ele existe,
pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente, admitir
que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princı́pio vital, por
ser necessário à destinação deles; ou, se o preferirem, que esse princı́pio
se desenvolveu em cada indivı́duo, por efeito mesmo da combinação dos
elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a
luz e a eletricidade.
18. Combinando-se sem o princı́pio vital, o oxigênio, o hidrogênio,
o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo
inorgânico; o princı́pio vital, modificando a constituição molecular desse
corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral,
tem se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princı́pio vital
é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do
mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princı́pio vital se extingue, como
o calor, quando a roda deixa de girar. Mas, o efeito produzido por esse
princı́pio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele
extinto, como a carbonização da madeira subsiste à extinção do calor. Na
análise dos corpos orgânicos, a Quı́mica encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono; mas, não pode reconstituir
aqueles corpos, porque, já não existindo a causa, não lhe é possı́vel repro51
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duzir o efeito, ao passo que possı́vel lhe é reconstituir uma pedra.
19. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve
pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar, que todo mundo conhece, e mais fácil de compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos
sido, dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos
orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então,
verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas
pilhas se acham em condições de produzir eletricidade: é a vida; que deixam de funcionar, quando tais condições desaparecem: é a morte. Segundo
essa maneira de ver, o princı́pio vital não seria mais do que uma espécie
particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a
vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa, quando da
morte, por se extinguir tal ação.

3.8.3

O Homem Corpóreo

26. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem
pertence à classe dos mamı́feros, dos quais unicamente difere por alguns
matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos
os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de
nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre
nas mesmas condições e, quando morre, seu corpo se decompõe, como tudo o
que vive. Não há, em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Como estes, ao morrer,
restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se haviam
combinado para formá-lo; e esses elementos, por meio de novas combinações,
vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que se estudam as suas funções orgânicas em certos animais, quando
as experiências não podem ser feitas nele próprio.
27. Na classe dos mamı́feros, o homem pertence à ordem dos bı́manos.
Logo abaixo dele vêm os quadrúmanos (animais de quatro mãos) ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos
ademanes do homem, a tal ponto que, por muito tempo, foram denominados: homens das florestas. Como o homem, esses macacos caminham eretos,
usam cajados, constroem choças e levam à boca, com a mão, os alimentos:
sinais caracterı́sticos.
28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista
do organismo, é-se forçado a reconhecer que, desde o lı́quen até a árvore e
desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente,
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sem solução de continuidade e cujos anéis todos têm um ponto de contacto
com o anel precedente. Acompanhando-se passo a passo a série dos seres,
dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da
espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos
as condições do corpo do homem, quı́mica e constitucionalmente; visto que
ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições
que os outros se há de ele ter formado.
29. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a
não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na
Terra. Aı́ está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil
protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos,
tanto mais cresce de importância o princı́pio espiritual. Se o primeiro o
nivela ao bruto, o segundo o eleva a incomensurável altura. Vemos o limite
extremo do animal: não vemos o limite a que chegará o espı́rito do homem.
30. O materialismo pode por aı́ ver que o Espiritismo, longe de temer
as descobertas da Ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca, por possuir a certeza de que o princı́pio espiritual, que tem existência
própria, em nada pode com elas sofrer.
O Espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria;
admite tudo o que o segundo admite; mas, avança para além do ponto onde
este último pára. O Espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto; chegados a certa
distância, diz um: “Não posso ir mais longe.” O outro prossegue e descobre
um novo mundo. Por que, então, há de o primeiro dizer que o segundo é
louco, somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor
os limites onde ao outro convém deter-se? Também Cristóvão Colombo não
foi tachado de louco, porque acreditava na existência de um mundo, para lá
do oceano? Quantos a História não conta desses loucos sublimes, que hão
feito que a Humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas, depois de se
lhes haver atirado lama?
Pois bem! o Espiritismo, a loucura do século dezenove, segundo os
que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um
mundo, mundo bem mais importante para o homem, do que a América,
porquanto nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem
exceção de nenhum, vão ao dos Espı́ritos, fazendo incessantes travessias
de um para o outro. Galgado o ponto em que nos achamos com relação
à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em
suas pesquisas no domı́nio da Gênese espiritual.
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Capı́tulo 4

A Criatura
4.1

A Gênese Espiritual

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, parte
primeira, capı́tulo 11)

4.1.1

O princı́pio espiritual

1. A existência do princı́pio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do
princı́pio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se
afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. De
acordo com este princı́pio: “Todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente”, ninguém há que não faça distinção
entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento
desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando, só por isso, que
obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a
ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência à qual ele serve de instrumento para que
ela se manifeste. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois, vivo, o homem pensa, é
que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que
existe entre ele e o sino é que a inteligência, que faz com que este se mova,
está fora dele, ao passo que está no homem a que faz que este obre.
4. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual; essa
ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aı́ está a compensação às misérias da vida. Essa a razão
por que sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. À ideia intuitiva e à força do raciocı́nio
o Espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser
espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato.
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Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante
a vida do corpo.
5. São a mesma coisa o princı́pio espiritual e o princı́pio vital? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que, se o princı́pio
vital fosse inseparável do princı́pio inteligente, haveria certa razão para que
os confundı́ssemos. Mas, havendo, como há, seres que vivem e não pensam,
quais as plantas; corpos humanos que ainda se revelam animados de vida
orgânica quando já não há qualquer manifestação de pensamento; uma vez
que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer
intervenção da vontade; que durante o sono a vida orgânica se conserva
em plena atividade, enquanto que a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabı́vel se admita que a vida orgânica reside num
princı́pio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente
ao Espı́rito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente
do Espı́rito e que o Espı́rito tem uma vitalidade independente da matéria,
evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princı́pios diferentes. (Cap. X, nos 16 a 19.)

4.1.2

União do princı́pio espiritual com a matéria

10. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do Espı́rito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como lenhador habita a floresta. Tendo a
matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho,
Deus, em vez de unir o Espı́rito à pedra rı́gida, criou, para seu uso,
corpos organizados, flexı́veis, capazes de receber todas as impulsões da sua
vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos.
O corpo é, pois, simultaneamente, o envoltório e o instrumento do
Espı́rito e, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro
apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz
com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção
que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada.
11. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espı́rito que
modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades; aperfeiçoa-o
e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades; numa palavra, talha-o de acordo com
a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais; cabe-lhe a ele empregálos. É assim que as raças adiantadas têm um organismo ou, se quiserem,
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um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas.
Desse modo igualmente se explica o cunho especial que o caráter do
Espı́rito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. (Cap. VIII,
no 7: Alma da Terra.)
23. Tomando-se a Humanidade no grau mais ı́nfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se
é aı́ o ponto inicial da alma humana.
Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princı́pio inteligente,
distinto do princı́pio material, se individualiza e elabora, passando pelos
diversos graus da animalidade. É aı́ que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercı́cio, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por
assim dizer, o perı́odo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento
que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem
a alma humana. Haveria assim filiação espiritual do animal para o homem,
como há filiação corporal.
Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside à criação,
corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador; dá uma
saı́da, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados, para terem, no futuro que lhes está
reservado, uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem: são os atributos especiais de que ele se
apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam,
tornando o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga
que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem
não deixaria de ser homem; já não seria animal, como o fruto não é a raiz,
como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo.
Mas, este sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não
é oportuno discutir aqui, como não o é o exame das diferentes hipóteses
que se têm formulado sobre este assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem
do Espı́rito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que,
dotado de senso moral e de livre- arbı́trio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos.
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4.1.3

Emigrações e imigrações dos Espı́ritos

35. No intervalo de suas existências corporais, os Espı́ritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente
da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e
espiritual, deságuam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente,
emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste
para aquele: é o estado normal.
36. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis,
em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea
em quantidades enormes, logo substituı́das por equivalentes quantidades de
encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto,
considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados.
Na destruição, que por essas catástrofes se verifica, de grande número de
corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras; nenhum Espı́rito
perece; eles apenas mudam de planos; em vez de partirem isoladamente,
partem em bandos, essa a única diferença, visto que, ou por uma causa ou
por outra, fatalmente têm que partir, cedo ou tarde. As renovações rápidas,
quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população,
por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social; sem as
emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de notar-se
que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre
seguidas de uma era de progresso de ordem fı́sica, intelectual, ou moral e,
por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que
elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a
população normal e ativa do globo.
37. Essa transfusão, que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias
especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para
outro, donde resulta a introdução, na população de um deles, de elementos
inteiramente novos. Novas raças de Espı́ritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os Espı́ritos nunca
mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência
e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o
caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso,
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4.1. A GÊNESE ESPIRITUAL
só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados.
Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Em
chegando à Terra, integra-lhe, a princı́pio, a população espiritual; depois,
encarnam, como os outros.
38. De acordo com o ensino dos Espı́ritos, foi uma dessas grandes
imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de Espı́ritos, vinda de
outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão e, por
essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a
Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando
aı́ chegaram os europeus.
Mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça
adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas
as outras. A Gênese no-la mostra, desde os seus primórdios, industriosa,
apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual,
o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de
que ela se compunha de Espı́ritos que já tinham progredido bastante. Tudo
prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja
considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de
anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem
com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-las.

4.1.4

Doutrina dos anjos decaı́dos

43. Os mundos progridem, fisicamente, pela elaboração da matéria e,
moralmente, pela purificação dos Espı́ritos que os habitam. A felicidade
neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos Espı́ritos. O progresso
intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal.1
Logo que um mundo tem chegado a um de seus perı́odos de trans1 Quando, na Revue Spirite de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaı́dos, apresentamos essa teoria como simples hipótese,
sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversı́vel, porque nos faltavam
então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expuse-mo-la a tı́tulo de
ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou
modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle
universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espı́ritas, como a mais racional e a mais
concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade
das instruções que os Espı́ritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que
concerne à origem da raça adâmica.
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formação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações
na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes
emigrações e imigrações (nos 34 e 35). Os que, apesar da sua inteligência e
do seu saber, perseveraram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas
leis, se tornariam daı́ em diante um embaraço ao ulterior progresso moral,
uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade
dos bons, pelo que são excluı́dos da humanidade a que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência
e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre
os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiarão, por uma série de
existências penosas e por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas e seu
voluntário endurecimento.
Que serão tais seres, entre essas outras populações, para eles novas,
ainda na infância da barbárie, senão anjos ou Espı́ritos decaı́dos, ali vindos
em expiação? Não é, precisamente, para eles, um paraı́so perdido a terra
donde foram expulsos? Essa terra não lhes era um lugar de delı́cias, em
comparação com o meio ingrato onde vão ficar relegados por milhares de
séculos, até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva
que guardam da terra donde vieram é uma como longı́nqua miragem a lhes
recordar o que perderam por culpa própria.
44. Mas, ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em
que habitavam, Espı́ritos melhores aı́ os substituem, vindos quer da erraticidade, concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado,
que mereceram abandonar; Espı́ritos esses para os quais a nova habitação
é uma recompensa. Assim renovada e depurada a população espiritual dos
seus piores elementos, ao cabo de algum tempo o estado moral do mundo
se encontra melhorado.
São às vezes parciais essas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a
uma raça; doutras vezes, são gerais, quando chega para o globo o perı́odo
de renovação.
45. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os Espı́ritos que a integram foram exilados para a Terra, já povoada,
mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por
missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça há desempenhado até
hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo donde vieram os
Espı́ritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais Espı́ritos
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querido, pela sua obstinação, colocar-se à altura desse progresso, lá estariam
deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas.
Foram, em consequência, desterrados de lá e substituı́dos por outros que
isso mereceram.
Relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos, teve
Deus razão para lhe dizer: “Dela tirarás o alimento com o suor da tua
fronte”. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador,
isto é, um que a esclareceria sobre o caminho que lhe cumpria tomar, para
sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos.
Esse Salvador ele, com efeito, lho enviou, na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade que ela desconhecia e que seria a verdadeira
âncora de salvação.
É igualmente com o objetivo de fazer que a Humanidade se adiante em
determinado sentido que Espı́ritos superiores, embora sem as qualidades do
Cristo, encarnam de tempos a tempos na Terra para desempenhar missões
especiais, proveitosas, simultaneamente, ao adiantamento pessoal deles, se
as cumprirem de acordo com os desı́gnios do Criador.
46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contra-senso,
assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a
alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e
não faça mais do que aparecer e desaparecer da Terra: nenhuma relação
haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que
vieram depois; todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus
fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão,
uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do
Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem
às mesmas almas. Se estas são novas, não podem estar maculadas pela
falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não
ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não
podia deixar nelas vestı́gio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar
do pecado original implica, conseguintemente, a necessidade de uma relação
entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão; implica, portanto,
a reencarnação.
Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de Espı́ritos exilados na Terra ao tempo de Adão e que se achavam manchadas dos vı́cios que
lhes acarretaram ser excluı́das de um mundo melhor e tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar a cada indivı́duo e não
resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem ele jamais conhe61
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ceu. Dizei que essas almas ou Espı́ritos renascem diversas vezes na Terra
para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se; que o Cristo
veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas,
como também com relação às suas vidas ulteriores e então, mas só então,
lhe dareis à missão um sentido real e sério, que a razão pode aceitar.
Allan Kardec

4.2

As Raças Adâmicas

(A caminho da Luz, capı́tulo 3: As Raças Adâmicas)

4.2.1

O sistema de Capela

Nos mapas zodiacais, que os astrônomos terrestres compulsam em seus
estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na Constelação do Cocheiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou Capela. Magnı́fico sol
entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo Infinito, faz-se acompanhar, igualmente, da sua famı́lia de mundos, cantando
as glórias divinas do Ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar
à face da Terra, considerando-se, desse modo, a regular distância existente
entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a
velocidade aproximada de 300.000 quilômetros por segundo.
Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram fı́sica
e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde
o homem se reconforta com as vı́sceras dos seus irmãos inferiores, como
nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros
ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princı́pios
de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoı́smo, da
vaidade, do seu infeliz orgulho.

4.2.2

Um mundo em transições

Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos.
As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como
ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX,
neste crepúsculo de civilização.
62

4.2. AS RAÇAS ADÂMICAS
Alguns milhões de Espı́ritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução
geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos
cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria
daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação
dos seus elevados trabalhos.
As grandes comunidades espirituais, diretoras do Cosmos, deliberam,
então, localizar aquelas entidades, que se tornaram pertinazes no crime,
aqui na Terra longı́nqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos
penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando,
simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores.

4.2.3

Espı́ritos exilados na Terra

Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça,
aquela turba de seres sofredores e infelizes.
Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os
campos imensos de luta que se desdobravam na Terra, envolvendo-as no halo
bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes
as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro
e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir.
Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um
mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática
do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre; andariam
desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura; reencarnariam
no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraı́so perdido
nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da
Capela, mas trabalhariam na Terra acariciados por Jesus e confortados na
sua imensa misericórdia.

4.2.4

Fixação dos caracteres raciais

Com o auxı́lio desses Espı́ritos degredados, naquelas eras remotı́ssimas,
as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos
renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A Natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um
campo vasto de experiências infinitas; tanto assim que, se as observações
do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se en63
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contraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos “genes”, porquanto, no laboratório das forças invisı́veis, as células ainda sofriam longos
processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade,
consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações
do porvir.
Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios,
a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se
abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação.

4.2.5

Origem das raças brancas

Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, proporcionalmente,
nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famı́lias
primitivas, descendentes dos “primatas”, a que nos referimos ainda há
pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores
definitivos na história etnológica dos seres.
Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas
entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas.
Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o
istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longı́nqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestı́gios.
Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo,
os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos.
Grande percentagem daqueles Espı́ritos rebeldes, com muitas exceções,
só puderam voltar ao paı́s da luz e da verdade depois de muitos séculos de
sofrimentos expiatórios; outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem
ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude
do seu elevado passivo de débitos clamorosos.

4.2.6

Quatro grandes povos

As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências.
As tradições do paraı́so perdido passaram de gerações a gerações, até
que ficassem arquivadas nas páginas da Bı́blia.
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Aqueles seres decaı́dos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos reuniram-se
em quatro grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos,
obedecendo às afinidades sentimentais e linguı́sticas que os associavam na
constelação do Cocheiro. Unidos, novamente, na esteira do Tempo, formaram desse modo o grupo dos árias, a civilização do Egito, o povo de Israel
e as castas da Índia.
Dos árias descende a maioria dos povos brancos da famı́lia indo-europeia;
nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos.
As quatro grandes massas de degredados formaram os pródromos de
toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos
benefı́cios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam.
É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da
História. Através dessa análise, é possı́vel examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraı́so longı́nquo, bem como os antagonismos
e idiossincrasias peculiares a cada qual.

4.2.7

As promessas do Cristo

Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no
mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das
massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros.
Eis por que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns
milênios antes da vinda do Sublime Emissário.
Os enviados do Infinito falaram, na China milenária, da celeste figura
do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do
Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua
trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir; na Índia védica,
era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros
iluminaria na região escabrosa da Palestina; e o povo de Israel, durante
muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da
resignação, da piedade e do martı́rio, através da palavra de seus profetas
mais eminentes.
Uma secreta intuição iluminava o espı́rito divinatório das massas populares.
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Todos os povos O esperavam em seu seio acolhedor; todos O queriam,
localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como Alegria de todos os tristes e
Providência de todos os infortunados, à sombra do tronco de Jessé, o Filho de Deus em todas as circunstâncias seria o Verbo de Luz e de Amor
do Princı́pio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no
Infinito.
Emmanuel2

2 Entre as considerações acima e as do capı́tulo precedente, devemos ponderar o interstı́cio de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas,
será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os
operários do Invisı́vel levaram a efeito, sobre os complexos celulares, chegando a dizer
da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária.
Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo
humano.
Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da Capela, devemos esclarecer
que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo
orbe, obedecendo a sagrados roteiros, delineados nas Alturas.
Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de Espı́ritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento.
Lembremo-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela
circunstância de se apresentar em vaso imundo, ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que
estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito,
aos aparelhos mais preciosos, sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e
justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba
valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com
as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos
novos.
Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos
da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da Capela trabalharam proficuamente, adquirindo a
provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso,
mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do
trabalho e do sofrimento para a redenção. — Nota de Emmanuel.
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4.3

Os Fluidos

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 14 )

4.3.1

Elementos fluı́dicos

1. A Ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente
derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando
a impossibilidade, em face das leis que regem a matéria. Mas, os fenômenos
em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados
unicamente por meio das leis da Natureza, escapam às investigações da
Ciência. Tal a razão por que eles, mais do que os outros, apresentam os
caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida
espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria.
2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria
elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da Natureza. (Cap. X.) Como princı́pio
elementar do Universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização
ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e
o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em
matéria tangı́vel. Mas, ainda aı́, não há transição brusca, porquanto podem
considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os
dois estados. (Cap. IV, nos 10 e seguintes.)
Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais: ao segundo pertencem os do mundo visı́vel e ao primeiro os do
mundo invisı́vel. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da
Ciência propriamente dita, os outros, qualificados de fenômenos espirituais
ou psı́quicos, porque se ligam de modo especial à existência dos Espı́ritos,
cabem nas atribuições do Espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e
a vida corporal se acham incessantemente em contacto, os fenômenos das
duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de
encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psı́quicos que
se prendem à vida corpórea; os do domı́nio espiritual escapam aos sentidos
materiais e só podem ser percebidos no estado de Espı́rito.3
3A

denominação de fenômeno psı́quico exprime com mais exatidão o pensamento, do
que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades
e os atributos da alma, ou, melhor, dos fluidos perispirı́ticos, inseparáveis da alma. Esta
qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis; pode-se,
pois, admiti-los como efeitos psı́quicos, sem os admitir a tı́tulo de milagres.
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3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme; sem deixar
de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas
talvez do que no estado de matéria tangı́vel. Essas modificações constituem
fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princı́pio, são dotados
de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo
invisı́vel.
Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os Espı́ritos,
que também são fluı́dicos, uma aparência tão material, quanto a dos objetos tangı́veis para os encarnados e são, para eles, o que são para nós as
substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais,
ainda que por processos diferentes.
Lá, porém, como neste mundo, somente aos Espı́ritos mais esclarecidos
é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos
do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisı́vel são tão
incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os
quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra
o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que
modo é que vêem e escutam.
5. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de
partida do fluido universal; o ponto oposto é o em que ele se transforma
em matéria tangı́vel. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais
próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o
que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde
igualmente vários são os graus de pureza, que os Espı́ritos encarnados e desencarnados, deste planeta, haurem os elementos necessários à economia de
suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos,
não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os
fluidos etéreos das regiões superiores.
O mesmo se dá na superfı́cie de todos os mundos, salvo as diferenças de
constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais
com a matéria propriamente dita.
Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois
que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada.
De realmente espiritual, só a alma ou princı́pio inteligente. Dá-se-lhes essa
denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles
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guardam com os Espı́ritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo
espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais.

4.3.2

Formação e propriedade do perispı́rito

7. O perispı́rito, ou corpo fluı́dico dos Espı́ritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico; é uma condensação desse fluido em
torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo
carnal tem seu princı́pio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangı́vel. No perispı́rito, a transformação molecular se
opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade
e suas qualidades etéreas. O corpo perispirı́tico e o corpo carnal têm pois
origem no mesmo elemento primitivo; ambos são matéria, ainda que em
dois estados diferentes.
8. Do meio onde se encontra é que o Espı́rito extrai o seu perispı́rito,
isto é, esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daı́ que
os elementos constitutivos do perispı́rito naturalmente variam, conforme os
mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em compara ção
com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito
mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderı́amos existir
naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos Espı́ritos não
poderiam nele penetrar com o perispı́rito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o Espı́rito deixa aı́ o seu invólucro fluı́dico e toma outro
apropriado ao mundo onde vai habitar.
9. A natureza do envoltório fluı́dico está sempre em relação com o
grau de adiantamento moral do Espı́rito. Os Espı́ritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel-prazer, pelo que não podem passar, à
vontade, de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório
fluı́dico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangı́vel,
ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação
ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes
é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispı́rito é tão
grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a crer-se vivos. Esses Espı́ritos, cujo número é avultado, permanecem
na superfı́cie da Terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas
ocupações terrenas. Outros um pouco mais desmaterializados não o são,
contudo, suficientemente, para se elevarem acima das regiões terrestres.4
4 Exemplos

de Espı́ritos que ainda se julgam deste mundo: Revue Spirite, dezembro
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Os Espı́ritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores, e, até, encarnar neles. Tiram, dos elementos constitutivos do mundo
onde entram, os materiais para a formação do envoltório fluı́dico ou carnal
apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe
temporariamente suas vestes, para envergar os trajes plebeus, sem deixar
por isso de ser nobre.
É assim que os Espı́ritos da categoria mais elevada podem manifestar-se
aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais Espı́ritos
trazem consigo, não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões
donde vieram e que, em pensamento, eles vêem. São videntes entre cegos.
10. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas,
menos puras, do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos; são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais
necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a
base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem
estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal, por comparação, o álcool retificado, ou misturado, em diferentes proporções, com
água ou outras substâncias: seu peso especı́fico aumenta, por efeito dessa
mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem,
embora no todo continue a haver álcool puro.
Os Espı́ritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispı́ritos;
porém, conforme seja mais ou menos depurado o Espı́rito, seu perispı́rito
se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar
ao mundo onde ele encarna. O Espı́rito produz aı́, sempre por comparação
e não por assimilação, o efeito de um reativo quı́mico que atrai a si as
moléculas que a sua natureza pode assimilar.
Resulta disso este fato capital: a constituição ı́ntima do perispı́rito não
é idêntica em todos os Espı́ritos encarnados ou desencarnados que povoam a
Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal,
que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que
seja a superioridade ou a inferioridade do Espı́rito. Por isso, em todos, são
os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes as necessidades, ao
passo que diferem em tudo o que respeita ao perispı́rito.
Também resulta que: o envoltório perispirı́tico de um Espı́rito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele
de 1859, pág. 310; — novembro de 1864, pág. 339; — abril de 1865, pág. 177.
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encarne no mesmo meio; que os Espı́ritos superiores, encarnando excepcionalmente, em missão, num mundo inferior, têm perispı́rito menos grosseiro
do que o dos indı́genas desse mundo.

4.3.3

Ação dos Espı́ritos sobre os fluidos

14. Os Espı́ritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulandoos como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento
e a vontade. Para os Espı́ritos, o pensamento e a vontade são o que é a
mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal
ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com
eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração
determinadas; mudam-lhes as propriedades, como um quı́mico muda a dos
gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande
oficina ou laboratório da vida espiritual.
Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção; doutras, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o Espı́rito
pense uma coisa, para que esta se produza, como basta que modele uma
ária, para que esta repercuta na atmosfera.
É assim, por exemplo, que um Espı́rito se faz visı́vel a um encarnado que
possua a vista psı́quica, sob as aparências que tinha quando vivo na época
em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época,
muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores —
enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc. — que tinha então.
Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja
conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como Espı́rito, ele
não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado; o que se dá é que,
retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu
perispı́rito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir
logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de
uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou
negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e à que se
transporte o seu pensamento.
Por análogo efeito, o pensamento do Espı́rito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um
militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um
lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o
Espı́rito, que é, também ele, fluı́dico, esses objetos fluı́dicos são tão reais,
como o eram, no estado material, para o homem vivo; mas, pela razão de
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serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a
deste.5
15. Sendo os fluidos o veı́culo do pensamento, este atua sobre os fluidos
como o som sobre o ar; eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o
som. Pode-se pois dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas
e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar
ondas e raios sonoros.
Há mais: criando imagens fluı́dicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirı́tico, como num espelho; toma nele corpo e aı́ de certo
modo se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro: embora o corpo material se lhe conserve impassı́vel, seu corpo fluı́dico
é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último;
executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento
cria a imagem da vı́tima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal
qual se lhe desenrola no espı́rito.
Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no
envoltório fluı́dico; que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver
o que não é perceptı́vel aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode
ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode
determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar
os pormenores, nem, ainda, afirmar que ele se dê, porque circunstâncias
ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições.
Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro; o que
vê é a preocupação habitual do indivı́duo, seus desejos, seus projetos, seus
desı́gnios bons ou maus.

4.3.4

Qualidade dos fluidos

16. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos Espı́ritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o
veı́culo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos
pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza
dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais,
como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os Espı́ritos maus, ou que estes projetam são, portanto, viciados,
5 Revue Spirite, junho de 1859, pág. 184. — O Livro dos Médiuns, 2a Parte, cap.
VIII.
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ao passo que os que recebem a influência dos bons Espı́ritos são tão puros
quanto o comporta o grau da perfeição moral destes.
17. Fora impossı́vel fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons
e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão
grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles.
Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no
meio onde se elaboram; modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar
pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as
circunstâncias, suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou
permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção
de tais ou tais efeitos.
Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles
são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o
ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de
ciúme, de orgulho, de egoı́smo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de
benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto fı́sico, são
excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes,
suporı́ficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos; tornam-se força de
transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas
as paixões, das virtudes e dos vı́cios da Humanidade e das propriedades da
matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem.
18. Sendo apenas Espı́ritos encarnados, os homens têm uma parcela da
vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal;
primeiramente, durante o sono e, muitas vezes, no estado de vigı́lia. O
Espı́rito, encarnado, conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o
seu perispı́rito que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas
irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluı́dica.
Pela sua união ı́ntima com o corpo, o perispı́rito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o Espı́rito encarnado
em relação mais direta com os Espı́ritos livres e também com os Espı́ritos
encarnados.
O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o
dos desencarnados, e se transmite de Espı́rito a Espı́rito pelas mesmas vias
e, conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos ambientes.
Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do Espı́rito,
seu invólucro perispirı́tico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe
de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de, ainda
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CAPÍTULO 4. A CRIATURA
mais, guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos
eflúvios dos maus Espı́ritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispı́ritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o Espı́rito não
se modificar por si próprio.
Sendo o perispı́rito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos
espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de
um lı́quido. Esses fluidos exercem sobre o perispı́rito uma ação tanto mais
direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispı́rito com eles se
confunde.
Atuando esses fluidos sobre o perispı́rito, este, a seu turno, reage sobre
o organismo material com que se acha em contacto molecular. Se os eflúvios
são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar; se são maus, a
impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem
ocasionar desordens fı́sicas; não é outra a causa de certas enfermidades.
Os meios onde superabundam os maus Espı́ritos são, pois, impregnados
de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispirı́ticos, como
absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais.
20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito fı́sico que
reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensı́vel. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões
homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode haurir novas forças morais,
podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluı́dicas
que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por
meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É que, com efeito, o
pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e,
conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa
retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior.
Quando se diz que um médico opera a cura de um doente, por meio de
boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento
bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o fı́sico, tanto
quanto sobre o moral.
21. Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal-intencionados.
É fora de dúvida; mas, como fugiremos à influência dos maus Espı́ritos que
pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam, sem serem vistos?
O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que
traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas; os dessemelhantes se repelem; há incompatibili74
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dade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água.
Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento,
cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios
malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. À invasão, pois,
dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons e, como cada um
tem no seu próprio perispı́rito uma fonte fluı́dica permanente, todos trazem
consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe
dar qualidades tais, que se constitua para as más influências um repulsor,
em vez de ser uma força atrativa. O perispı́rito, portanto, é uma couraça a
que se deve dar a melhor têmpera possı́vel. Ora, como as suas qualidades
guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois
que são as imperfeições da alma que atraem os Espı́ritos maus.
As moscas são atraı́das pelos focos de corrupção; destruı́dos esses focos,
elas desaparecerão. Os maus Espı́ritos, igualmente, vão para onde o mal os
atrai; eliminado o mal, eles se afastarão. Os Espı́ritos realmente bons,
encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus.
Allan Kardec

4.4

Fluido Cósmico

(A caminho da Luz, capı́tulo 1)
PLASMA DIVINO — O fluido cósmico é o plasma divino, hausto
do Criador ou força nervosa do Todo-Sábio.
Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos
e seres, como peixes no oceano.
CO-CRIAÇÃO EM PLANO MAIOR — Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as Inteligências Divinas
a Ele agregadas, em processo de comunhão indescritı́vel, os grandes Devas da teologia hindu ou os Arcanjos da interpretação de variados templos
religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que
constroem os sistemas da Imensidade, em serviço de Co-criação em plano
maior, de conformidade com os desı́gnios do Todo-Misericordioso, que faz
deles agentes orientadores da Criação Excelsa.
Essas Inteligências Gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no
em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que
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perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam,
por fim, de vez que o Espı́rito Criado pode formar ou co-criar, mas só Deus
é o Criador de Toda a Eternidade.
IMPÉRIOS ESTELARES — Devido à atuação desses Arquitetos
Maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do Universo em evolução e as nebulosas intragaláticas como imensos
domı́nios do Universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas
gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora
É aı́, no selo dessas formações assombrosas que se estruturam, interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes,
oferecendo campos gigantescos ao progresso do Espı́rito.
Cada galáxia quanto cada constelação guardam no cerne a força centrifuga própria, controlando a força gravı́tica, com determinado teor energético,
apropriado a certos fins.
A Engenharia Celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantêm-se desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas
constituı́dos e em formação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos
perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de inı́cio.
NOSSA GALÁXIA — Para idearmos, de algum modo a grandeza
inconcebı́vel da Criação, comparemos a nossa galáxia a grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um paı́s cuja extensão não conseguimos prever.
Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de
nosso edifı́cio, reconheceremos que em derredor repontam outros edifı́cios
em todas as direções.
Assestando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo,
perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras
lhe superam as expressões de magnitude e beleza.
Aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e
arranha-céus como Betelgeuze, no distrito de Órion, Canôpus, na região do
Navio, Arctúros, no conjunto do Boieiro, Antares, no centro do Escorpião,
e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma
glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam.
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Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma
forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz,
gasta mil séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela surpreenderemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, instituı́dos
de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos
quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas.
FORÇAS ATÔMICAS — Toda essa riqueza de plasmagem, nas linhas da Criação, ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente,
corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos,
embora estejamos fora do Plano fı́sico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções
e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver, de
maneira absoluta, os problemas que o Universo nos propõe a cada passo,
com os seus espetáculos de grandeza.
Sob a orientação das Inteligências Superiores, congregam-se os átomos
em colmeias imensas, e, sob a pressão, espiritualmente dirigida, de ondas
eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa
nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas
celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento.
Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do Espı́rito, até que, pela sobrepressão
sistemática, sofram o colapso atômico pelo qual se transmutam em astros
cadaverizados. Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos
Agentes Divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfı́cie, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através
de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução
das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua, em
sua glória criativa.
LUZ E CALOR — Os mundos ou campos de desenvolvimento da
alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, ao influxo ainda dos Tutores Espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e calorı́ficas, sem nos referirmos às forças de outra espécie
que são arrojadas do Espaço Cósmico sobre a Terra e o homem, garantindolhes a estabilidade e a existência.
Temos, assim, a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São estes que, excitados
na ı́ntima estrutura, despedem as ondas eletromagnéticas.
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Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades
da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora
saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitadas
por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções, confessamos com
humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos
átomos, compelindo-os a produzir irradiações capazes de lançar ondas no
Universo com a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, preferindo
reconhecer, em toda a parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos
sempre, o hálito divino do Criador.
CO-CRIAÇÃO EM PLANO MENOR — Em análogo alicerce,
as Inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido
cósmico, em permanente circulação no Universo, para a Co-criação em plano
menor assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que
lhes é própria, formando assim o veı́culo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a Humanidade
Encarnada e a Humanidade Desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos cı́rculos inferiores e abismais,
e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princı́pio de comando mental com que as Inteligências
Maiores modelam as edificações macrocósmicas, que desafiam a passagem
dos milênios.
Cabe-nos assinalar, desse modo, que, na essência, toda a matéria é
energia tornada visı́vel e que toda a energia, originariamente, é força divina
de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da
Criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendonos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar,
porque o Bem de Todos é o seu Eterno Princı́pio.
Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é
a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da Natureza, motivo
pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que ”em Deus nos movemos e
existimos”.
André Luiz
Uberaba, 15 de janeiro de 1858.
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Capı́tulo 5

Renascimento
5.1

Caracteres dos milagres

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 13 )

5.1.1

O milagre no sentido teológico

1. Na acepção etimológica, a palavra milagre (de mirari, admirar) significa: admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu-a
deste modo: Um ato do poder divino contrário às leis da Natureza, conhecidas.
Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma
ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a
ideia de um fato extranatural; no sentido teológico, é uma derrogação das
leis da Natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal, com
efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por
comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias
da vida.
Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável,
por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto
essa a ideia que se lhe associa, que, se um fato milagroso vem a encontrar
explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que
seja. O que, para a Igreja, dá valor aos milagres é, precisamente, a origem
sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se firmou
tão bem sobre esse ponto, que o assimilarem-se os milagres aos fenômenos
da Natureza constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto
assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer
em certos milagres.
Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Logo
que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é
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CAPÍTULO 5. RENASCIMENTO
que está submetido a uma lei e, desde então, seja ou não seja conhecida a
lei, já não pode haver milagres.
2. Aos olhos dos ignorantes, a Ciência faz milagres todos os dias. Se um
homem, que se ache realmente morto, for chamado à vida por intervenção
divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da
Natureza. Mas, se em tal homem houver apenas aparências de morte, se
lhe restar uma vitalidade latente e a Ciência, ou uma ação magnética, conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um fenômeno
natural, mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Lance
um fı́sico, do meio de certas campinas, um papagaio elétrico e faça que o
raio caia sobre uma árvore e certamente esse novo Prometeu será tido por
armado de diabólico poder Houvesse, porém, Josué detido o movimento do
Sol, ou, antes, da Terra e terı́amos aı́ o verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante
prodı́gio.
Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção
que a Ciência revelou novas leis, o cı́rculo do maravilhoso se foi restringindo;
mas, como a Ciência ainda não explorara todo o vasto campo da Natureza,
larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso.

5.1.2

O Espiritismo não faz milagres

4. O Espiritismo, pois, vem, a seu turno, fazer o que cada ciência fez no
seu advento: revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos
compreendidos na alçada dessas leis.
Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos Espı́ritos e à
intervenção deles no mundo material e isso é, dizem, o em que consiste o
sobrenatural. Mas, então, fora mister se provasse que os Espı́ritos e suas
manifestações são contrárias às leis da Natureza; que aı́ não há, nem pode
haver, a ação de uma dessas leis.
O Espı́rito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo; é o ser
principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório
sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois, como
durante a encarnação; está submetido às leis que regem o princı́pio espiritual, como o corpo o está às que regem o princı́pio material; mas, como estes
dois princı́pios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um
sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a
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harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são
duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo,
pois, a primeira uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas.
5. Durante a sua encarnação, o Espı́rito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluı́dico ou perispı́rito, dando-se o mesmo quando ele
não está encarnado. Como Espı́rito e na medida de suas capacidades, faz o
que fazia como homem; apenas, por já não ter o corpo carnal para instrumento, serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado,
que vem a ser o a que se chama médium. Procede então como um que,
não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não
sabendo uma lı́ngua, recorre a um intérprete. O secretário e o intérprete são
os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário
ou o intérprete de um Espı́rito.
6. Já não sendo o mesmo que no estado de encarnação o meio em que
atuam os Espı́ritos e os modos por que atuam, diferentes são os efeitos,
que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxı́lio
de agentes que não são os de que nos servimos. Desde, porém, que esses
agentes estão na Natureza e as manifestações se dão em virtude de certas
leis, nada há de sobrenatural, ou de maravilhoso. Antes de se conhecerem as
propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodı́gios
para certa gente; desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o maravilhoso. O mesmo ocorre com os fenômenos espı́ritas, que não são mais
aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que serviram de fundamento a uma imensidade de crenças
supersticiosas.
9. Os fenômenos espı́ritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou Espı́rito, quer durante a encarnação, quer no estado
de erraticidade. É pelas manifestações que produz que a alma revela sua
existência, sua sobrevivência e sua individualidade; julga-se dela pelos seus
efeitos; sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que
constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim
de chegar-se a um conhecimento tão completo quanto possı́vel, assim da
natureza e dos atributos da alma, como das leis que regem o princı́pio espiritual.
10. Para os que negam a existência do princı́pio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente,
a Natureza toda está na matéria tangı́vel; todos os fenômenos que concernem à espiritualidade são, para esses negadores, sobrenaturais e, portanto,
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quiméricos. Não admitindo a causa não podem eles admitir os efeitos e,
quando estes são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação
e se negam a aprofundá-los. Daı́, a opinião preconcebida em que se acastelam e que os torna inaptos a apreciar judiciosamente o Espiritismo, porque
parte do princı́pio de negação de tudo o que não seja material.
13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espı́ritas não
os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes
invisı́veis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das
forças da Natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material,
tanto quanto sobre o mundo moral.
Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação
de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro
meio e que, por isso, passaram por prodı́gios nos tempos idos. Do mesmo
modo que o magnetismo, ele revela uma lei, senão desconhecida, pelo menos mal compreendida; ou, melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque
eles em todos os tempos se produziram, porém não se conhecia a lei e foi
o desconhecimento desta que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais.
Eis por que tanto operam um milagre os espı́ritas quando fazem que uma
mesa se mova sozinha, ou que os mortos escrevam, como um milagre opera
o médico, quando faz que um moribundo reviva, ou o fı́sico, quando faz
que o raio caia. Aquele que pretendesse, com o auxı́lio desta ciência, fazer
milagres seria ou um ignorante do assunto, ou um enganador de tolos.
14. Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá, fora dele, milagres, na acepção usual desta palavra? Digamos, primeiramente, que, dos fatos reputados milagrosos, ocorridos antes
do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte,
senão todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem
dos fenômenos espı́ritas e, como tais, nada têm de sobrenatural. Fique,
porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que,
com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolinice,
com o fito de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido, originariamente, um fundo de verdade,
mas que a superstição ampliou até ao absurdo. Sobre esses fatos é que o
Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade.
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5.1.3

Faz Deus milagres?

15. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe
é impossı́vel, pode fazê-los. Mas, fá-los? Ou, por outras palavras; derroga
as leis que dele próprio emanaram? Não cabe ao homem prejulgar os atos da
Divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo,
em face das coisas divinas, temos, para critério do nosso juı́zo, os atributos
mesmos de Deus. Ao poder soberano reúne ele a soberana sabedoria, donde
se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Por que, então, faria
milagres? Para atestar o seu poder, dizem. Mas, o poder de Deus não se
manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das
obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas
partes mais gigantescas, como nas mais mı́nimas, e pela harmonia das leis
que regem o mecanismo do Universo, do que por algumas pequeninas e
pueris derrogações que todos os prestı́manos sabem imitar? Que se diria
de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um
relógio construı́do pelas suas mãos, obra-prima de ciência, a fim de mostrar
que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não ressalta
muito mais da regularidade e da precisão do movimento da sua obra? Não
é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres; mas, ponderando
que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião: Não sendo
necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no Universo se
produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo,
como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há
fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos
necessários.
16. Admitido que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos
escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não
seriam imutáveis. Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possı́vel,
ter-se-á, pelo menos, de reconhecer que só ele, Deus, dispõe desse poder;
sem se negar ao Espı́rito do mal a onipotência, não se pode admitir lhe seja
dado desfazer a obra divina, operando, de seu lado, prodı́gios capazes de
seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual
ao de Deus. É, no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem o poder de
sustar o curso das leis naturais, que são obra de Deus, sem a permissão
deste, mais poderoso é ele do que a Divindade. Logo, Deus não possui
a onipotência e se, como pretendem, delega poderes a Satanás, para mais
facilmente induzir os homens ao mal, faltalhe a soberana bondade. Em
ambos os casos, há negação de um dos atributos sem os quais Deus não
seria Deus. Daı́ vem a Igreja distinguir os bons milagres, que procedem de
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Deus, dos maus milagres, que procedem de Satanás. Mas, como diferençálos? Seja satânico ou divino um milagre, haverá sempre uma derrogação de
leis emanadas unicamente de Deus. Se um indivı́duo é curado por suposto
milagre, quer seja Deus quem o opere, quer Satanás, não deixará por isso
de ter havido a cura. Forçoso se torna fazer pobrı́ssima ideia da inteligência
humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas
nos dias de hoje. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados
miraculosos, há-se de concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua,
eles são efeitos naturais de que se podem utilizar Espı́ritos desencarnados ou
encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos
cientı́ficos de que disponham, para o bem ou para o mal, conforme neles
preponderem a bondade ou a perversidade. Valendo-se do saber que haja
adquirido, pode um ser perverso fazer coisas que passem por prodı́gios aos
olhos dos ignorantes; mas, quando tais efeitos dão em resultado um bem
qualquer, fora ilógico atribuir-se-lhes uma origem diabólica.
17. Mas, a religião, dizem, se apóia em fatos que nem explicados,
nem explicáveis são. Inexplicados, talvez; inexplicáveis, é questão muito
outra. Que sabe o homem das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhe reserva? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos sem
contestação possı́vel, já pertencente ao domı́nio da lei universal, não vemos
reproduzirem-se hoje, sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do
Espiritismo, os êxtases, as visões, as aparições, as percepções a distância,
as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com
os seres do mundo invisı́vel, fenômenos esses conhecidos desde tempos imemoráveis, tidos outrora por maravilhosos e que presentemente se demonstra
pertencerem à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei constitutiva
dos seres? Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados
de sobrenaturais; como, porém, outros análogos e ainda mais maravilhosos
se encontram em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a veracidade
de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se
saberia dizer qual a que devesse prevalecer.

5.1.4

O sobrenatural

18. Pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião,
que ele é o fecho de abóbada do edifı́cio cristão, é sustentar perigosa tese.
Assentar exclusivamente as verdades do Cristianismo sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. Essa
tese, de que se constituı́ram defensores eminentes teólogos, leva direito à
conclusão de que, em breve tempo, já não haverá religião possı́vel, nem
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mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural o que se
considerava sobrenatural, visto que, por mais que se acumulemargumentos,
não se logrará sustentar a crença de que um fato é miraculoso, depois de se
haver provado que não o é. Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis naturais, logo que pode ser explicado por essas mesmas
leis e que, podendo reproduzir-se por intermédio de um indivı́duo qualquer,
deixa de ser privilégio dos santos. O de que necessitam as religiões não é
do sobrenatural, mas do princı́pio espiritual, que erradamente costumam
confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião possı́vel.
O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã; dálhe base mais sólida do que a dos milagres: as imutáveis leis de Deus, a que
obedecem assim o princı́pio espiritual, como o princı́pio material. Essa base
desafia o tempo e a Ciência, pois que o tempo e a Ciência virão sancioná-la.
Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis, grandiosas,
sobretudo, pela imutabilidade que as caracteriza. Não se faz mister o sobrenatural, para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. A Natureza
não é de si mesma tão imponente, que dispense se lhe acrescente seja o que
for para provar a suprema potestade? Tanto menos incrédulos topará a religião, quanto mais a razão a sancionar em todos os pontos. O Cristianismo
nada tem que perder com semelhante sanção; ao contrário, só tem que ganhar. Se alguma coisa o há prejudicado na opinião de muitas pessoas, foi
precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso.
19. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no
sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as vistas.
Aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre em
a Natureza.
Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espı́rito uma ideia
do poder de Deus? Mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo,
no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na
apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo
com o meio onde ele é posto a viver. Mostrem-lhes a ação de Deus na
vergôntea de um arbusto, na flor que desabrocha, no Sol que tudo vivifica.
Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas,
por mais ı́nfimas que sejam, a sua previdência, na razão de ser de todas as
coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de
um mal aparente e temporário. Façam-lhes compreender, principalmente,
que o mal real é obra do homem e não de Deus; não procurem espavori-los
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com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os
levam a duvidar da bondade de Deus; antes, dêem-lhes coragem, mediante a
certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado.
Apontem-lhes as descobertas da Ciência como revelações das leis divinas
e não como obras de Satanás. Ensinem-lhes, finalmente, a ler no livro da
Natureza, constantemente aberto diante deles; nesse livro inesgotável, em
cada uma de cujas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade
do Criador. Eles, então, compreenderão que um Ser tão grande, que com
tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do
poder supremo. Vê-lo-á o lavrador, ao sulcar o seu campo; e o desditoso,
nas suas aflições, o bendirá dizendo: Se sou infeliz, é por culpa minha.
Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos,
sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue, ou
em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas.
Allan Kardec

5.2

Os Fluidos

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 14)

5.2.1

Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais

22. O perispı́rito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o Espı́rito encarnado se acha em relação
contı́nua com os desencarnados; é, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra
na matéria tangı́vel e que, por essa razão, parecem sobrenaturais.
É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirı́tico que se tem
de procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, a que também se pode
chamar vista psı́quica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente
a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica.
O perispı́rito é o órgão sensitivo do Espı́rito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do
corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas
à percepção das coisas materiais; pelo sentido espiritual, ou psı́quico, elas
se generalizam: o Espı́rito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo o que
se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirı́tico.
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No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual; é a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção
pelo sentido psı́quico, ele não vê com os olhos do corpo, embora, muitas
vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê
com os olhos da alma e a prova está em que vê perfeitamente bem com os
olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o
pensamento figurado no raio fluı́dico (no 15).1
23. Embora, durante a vida, o Espı́rito se encontre preso ao corpo pelo
perispı́rito, não se lhe acha tão escravizado, que não possa alongar a cadeia
que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a Terra, quer
do espaço. Repugna ao Espı́rito estar ligado ao corpo, porque a sua vida
normal é a de liberdade e a vida corporal é a do servo preso à gleba.
Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro
em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que
se lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua
presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então o fenômeno a
que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre
durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos
ficam inativos, o Espı́rito se desprende. (O Livro dos Espı́ritos, Parte 2a ,
cap. VIII.)
Nesses momentos ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive
apenas da vida vegetativa; acha-se, em parte, no estado em que se achará
após a morte: percorre o espaço, confabula com os amigos e outros Espı́ritos,
livres ou encarnados também.
O laço fluı́dico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe
definitivamente; a separação completa somente se dá por efeito da extinção
absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o Espı́rito, a qualquer
distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que
a sua presença aı́ se torne necessária. Ele, então, retoma o curso da vida
exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações
uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho.
Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos
novos e justificam o provérbio: A noite é boa conselheira.
Assim igualmente se explicam certos fenômenos caracterı́sticos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc.,
1 Fatos de dupla vista e lucidez sonambúlica relatados na Revue Spirite: janeiro de
1858, pág. 25; novembro de 1858, pág. 313; julho de 1861, pág. 193; novembro de 1865,
pág. 352.
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e que mais não são do que manifestações da vida espiritual.2
24. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do
corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz
ordinária: de fato, a luz material é feita para o mundo material; para o
mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos,
porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada
às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A
primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos; a segunda tem
o seu foco em toda parte: tal a razão por que não há obstáculo para a visão
espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade
da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é,
pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o
mundo material é iluminado pela luz solar.
25. Assim, envolta no seu perispı́rito, a alma tem consigo o seu princı́pio
luminoso. Penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, não há,
para a sua visão, corpos opacos.
Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em
penetração, para todos os Espı́ritos. Somente os Espı́ritos puros a possuem
em todo o seu poder. Nos inferiores ela se acha enfraquecida pela relativa
grosseria do perispı́rito, que se lhe interpõe qual nevoeiro.
Manifesta-se em diferentes graus, nos Espı́ritos encarnados, pelo fenômeno
da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no
estado de vigı́lia. Conforme o grau de poder da faculdade, diz-se que a lucidez é maior ou menor. Com o auxı́lio dessa faculdade é que certas pessoas
vêem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades.
26. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não
tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas
das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem
ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna
estudá-la em seus efeitos e em suas causas e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que se não
poderiam tomar como regra.
27. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos
Espı́ritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por
2 Casos de letargia e de catalepsia: Revue Spirite: “Senhora Schwabenhaus”, setembro
de 1858, pág. 255; — “A jovem cataléptica da Suábia”, janeiro de 1866, pág. 18.
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sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela
vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivı́duo, pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado
de vigı́lia: 1o a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos
de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes; 2o a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como
a presença dos Espı́ritos; 3o imagens fantásticas criadas pela imaginação,
análogas às criações fluı́dicas do pensamento (veja-se, acima, o no 14). Estas
criações se acham sempre em relação com as disposições morais do Espı́rito
que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuı́das de
certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhes apresenta o inferno,
suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os
imaginam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o
Tártaro, como os cristãos vêem o inferno e o paraı́so. Se, ao despertarem,
ou ao saı́rem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que as
tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando
tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos3 . Cumpre, pois, se
faça uma distinção muito rigorosa nas visões extáticas, antes que se lhes dê
crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo
das leis que regem o mundo espiritual.
28. Os sonhos propriamente ditos apresentam os três caracteres das
visões acima descritas. Às duas primeiras categorias dessas visões pertencem os sonhos de previsões, pressentimentos e avisos4 . Na terceira, isto é,
nas criações fluı́dicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa
de certas imagens fantásticas, que nada têm de real, com relação à vida
corpórea, mas que apresentam às vezes, para o Espı́rito, uma realidade tal,
que o corpo lhe sente o contrachoque, havendo casos em que os cabelos
embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser
provocadas: pela exaltação das crenças; por lembranças retrospectivas; por
gostos, desejos, paixões, temor, remorsos; pelas preocupações habituais; pelas necessidades do corpo, ou por um embaraço nas funções do organismo;
finalmente, por outros Espı́ritos, com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza.5
3 Podem explicar-se assim as visões da irmã Elmerich que, reportando-se ao tempo da
paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais, que nunca existiram, senão nos livros que
ela leu; as da Sra. Cantanille (Revue Spirite, de agosto de 1866, pág. 240) e uma parte
das de Swedenborg.
4 Veja-se, abaixo, o cap. XVI, “Teoria da presciência”, nos 1, 2 e 3.
5 Revue Spirite, junho de 1866, pág. 172; — setembro de 1866, pág. 284. — O Livro
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5.3

Os milagres do Evangelho

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 15)

5.3.1

Superioridade da natureza de Jesus

1. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados
milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psı́quicos, isto
é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma.
Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capı́tulo 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 forçosamente 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 indivı́duos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de
um fenômeno, em condições idênticas, basta para provar que ele é possı́vel
e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso.
O princı́pio dos fenômenos psı́quicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético; nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte;
e, finalmente, no estado constitutivo dos Espı́ritos e no papel que eles desempenham como força ativa da Natureza. Conhecidos estes elementos e
comprovados os seus efeitos, tem-se, como consequência, de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuı́a uma
origem sobrenatural.
2. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo
exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um Espı́rito
superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitı́ssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo
forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a Divindade somente
a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desı́gnios.
Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um endos Espı́ritos, Parte 2a , cap. VIII, no 400.
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viado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que
um profeta, porquanto seria um Messias divino.
Como homem, tinha a organização dos seres carnais; porém, como
Espı́rito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual, do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passı́vel. A sua
superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu Espı́rito, que dominava de modo absoluto
a matéria e da do seu perispı́rito, tirado da parte mais quintessenciada dos
fluidos terrestres (cap. XIV, no 9). Sua alma, provavelmente, 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 dependem dos fluidos perispirituais ou psı́quicos.
A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa forca magnética, secundada
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 Espı́ritos 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 Espı́rito, 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 Espı́rito, ele era médium de Deus.

5.3.2

Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus

8. Caminhando ao longo do mar da Galileia, 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 homens. — Logo eles deixaram suas redes e o seguiram.
Daı́, continuando, viu ele dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu,
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, 4:18 a 22.)
Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos
impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me; e o homem logo se
91
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levantou e o seguiu. (S. Mateus, 4:9.)
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 possuı́a em grau elevado e pode dizer-se que ela constituı́a 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 espontaneamente peixes onde não os havia; ele
viu, com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vı́gil, o
lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores que
lançassem aı́ suas redes.
A acuidade do pensamento 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 ı́ntimas e sabia que eles
o acompanhariam e que eram capazes 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, atenderem 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, conhecendo-lhes os
pensamentos, lhes diz...” Ora, como poderia ele conhecer os pensamentos
dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluı́dicas desses pensamentos
e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro
ı́ntimo?
Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se
reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluı́dica,
impregnada dele. Se vı́ssemos o mecanismo do mundo invisı́vel que nos
cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos
os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluı́dicos carregados
das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o
espaço, muito menos surpreendidos ficarı́amos diante de certos efeitos que
a ignorância atribui ao acaso. (Cap. XIV, nos 15, 22 e seguintes.)
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5.3.3

Cura da mulher com fluxo 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 alı́vio conseguira — como ouvisse falar de Jesus, veio com
a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto, dizia: Se eu conseguir
ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. — No mesmo instante o fluxo
sanguı́neo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela
enfermidade.
Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saı́ra, se voltou
no meio da multidão e disse: Quem me tocou as vestes? — Seus discı́pulos
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, 5:25 a 34.)
11. Estas palavras: conhecendo em si mesmo a virtude que dele saı́ra,
são significativas. Exprimem o movimento fluı́dico 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 fluı́dica normal para realizar a 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 atraı́do pelo desejo ardente,
pela confiança, numa palavra: pela fé do doente. Com relação à corrente
fluı́dica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma
bomba aspirante. Algumas vezes, é necessária a simultaneidade 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. Compreende-se
que a fé a que ele se referia não é uma virtude mı́stica, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não
a possui opõe à corrente fluı́dica uma força repulsiva, ou, pelo menos, uma
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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 princı́pios da
mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontandolhes uma causa muito natural. (Cap. XIV, nos 31, 32 e 33.)
Allan Kardec

5.4

As Predições Teoria da presciência

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 16)

5.4.1

Como é possı́vel o conhecimento do futuro?

1. Como é possı́vel o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado
presente; porém, não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado,
nem, ainda menos, a dos que são comumente atribuı́dos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem; elas ainda se encontram no nada; como, pois,
se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de
predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aı́ um
fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem
causa. É essa causa que vamos tentar descobrir e é ainda o Espiritismo, já
de si mesmo chave de tantos mistérios, que no-la fornecerá, mostrando-nos,
ao demais, que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das
leis naturais.
Tomemos, para comparação, um exemplo nas coisas usuais. Ele nos
ajudará a compreender o princı́pio que teremos de desenvolver.
2. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planı́cie em derredor. Nessa situação,
o espaço de uma légua pouca coisa será para ele, que poderá facilmente
apanhar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor, que
pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao
fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a
sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os
cursos dágua que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os
precipı́cios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possı́vel
repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da
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sua pessoa; é para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai
além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, mede-a pelo tempo
que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a
duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que
o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse
homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante,
lhe diz: “Em tal momento, encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido.”
Estará predizendo o futuro, mas, futuro para o viajante, não para ele, autor
da previsão, pois que, para ele, esse futuro é presente.
3. Se, agora, sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos, pelo pensamento, no domı́nio da vida espiritual, veremos o mesmo
fenômeno produzir-se em maior escala. Os Espı́ritos desmaterializados são
como o homem da montanha; o espaço e a duração não existem para eles.
Mas, a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração
deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação
aos Espı́ritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos Espı́ritos
inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem
afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria
de seus perispı́ritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um
nevoeiro as oculta aos olhos do corpo.
Bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua
perfeição, possa um Espı́rito abarcar um perı́odo de alguns anos, de alguns
séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto, que é um século em
face do infinito? Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor: ele vê simultaneamente o começo e o fim do perı́odo; todos os eventos que, nesse perı́odo,
constituem o futuro para o homem da Terra são o presente para ele, que
poderia então vir dizer-nos com certeza: Tal coisa acontecerá em tal época,
porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera
o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia
ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe
pearia o livre-arbı́trio, paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar a
bem do seu progresso. O se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal
com que topará constitui para o homem uma prova.
Se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos
da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que
abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe: o princı́pio e o fim
dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, que é a
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duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo?

5.4.2

Previsões e circunstâncias

13. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da Humanidade
têm a regulá-los a Providência. Quando uma coisa está nos desı́gnios de
Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio, ou por outro. Os
homens concorrem para que ela se execute; nenhum, porém, é indispensável,
pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se
faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Não há missão fatal; o homem tem sempre a liberdade de cumprir
ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não o
faz, perde os benefı́cios que daı́ lhe resultariam e assume a responsabilidade
dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade.
Se se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com
um sopro.
14. Pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento,
por se achar este nos desı́gnios de Deus; como, porém, quase sempre, os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias
e ao livre-arbı́trio dos homens, podem ser eventuais as sendas e os meios.
Está nas possibilidades dos Espı́ritos prevenir-nos do conjunto, se convier
que sejamos avisados; mas, para determinarem lugar e data, fora mister conhecessem previamente a decisão que tomará este ou aquele indivı́duo. Ora,
se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá, tal venha ela a ser,
apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários
de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se. É assim,
por exemplo, que, pelo conjunto das circunstâncias, podem os Espı́ritos
prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável,
sem, contudo, poderem predizer o dia em que começará, nem os incidentes
pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens.
16. Os Espı́ritos, que formam a população invisı́vel do nosso globo,
onde eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, estão
naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam
na erraticidade. Poderão, por conseguinte, com maior facilidade, determinar
datas aos acontecimentos futuros, desde que os conheçam; mas, além de
que isso nem sempre lhes é permitido, eles se vêem impedidos pela razão
de que, sempre que as circunstâncias de minúcias estão subordinadas ao
livre-arbı́trio e à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existe
realmente, senão depois que o acontecimento se tenha dado.
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Eis aı́ por que as predições circunstanciadas não podem apresentar
cunho de certeza e somente como prováveis devem ser acolhidas, mesmo
que não tragam eiva que as torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo,
os Espı́ritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas
determinadas, limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que
convenha conheçamos. Insistir por obter informes precisos é expor-se às
mistificações dos Espı́ritos levianos que predizem tudo o que se queira, sem
se preocuparem com a verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções
que causem.
Allan Kardec
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Capı́tulo 6

A Geração Nova
6.1

São chegados os tempos

(A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cap. 18)

6.1.1

Sinais dos tempos

1. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por
Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para regeneração da Humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para
os incrédulos, nenhuma importância têm; aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes,
elas apresentam qualquer coisa de mı́stico e de sobrenatural, parecendo-lhes
prenunciadoras da subversão das leis da Natureza. São igualmente errôneas
ambas essas interpretações; a primeira, porque envolve uma negação da Providência; a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das
leis da Natureza, mas o cumprimento dessas leis.
2. Tudo na criação é harmonia; tudo revela uma previdência que não
se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que
afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria
divina. Em segundo lugar, se a nossa época esta designada para a realização
de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto.
Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, esta
submetido à lei do progresso. Ele progride, fisicamente, pela transformação
dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos Espı́ritos
encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação
com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a Ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente
habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a Humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do
abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do
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globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres,
tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra.
De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma, lenta, gradual e insensı́vel; a outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma
das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala,
mediante impressões bem acentuadas, os perı́odos progressivos da Humanidade. Esses movimentos, subordinados, quanto às particularidades, ao
livre-arbı́trio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo
se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma
nação, doutras vezes, de modo geral.
O progresso da Humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei.
Ora, como todas as leis da Natureza são obra eterna da sabedoria e da
presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de
Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade
imutável. Quando, por conseguinte, a Humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por
Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a
maturação dos frutos e sua colheita.
24. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as
ideias humanitárias compatı́veis com o grau de adiantamento a que houver
chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas
se deparará nas ideias espı́ritas poderosa alavanca e o Espiritismo achará,
nos novos homens, espı́ritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse
estado de coisas, que poderão fazer os que entendam de opor-se-lhe?
25. O Espiritismo não cria a renovação social; a madureza da Humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas,
pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto, do
que qualquer outra doutrina, a secundar o movimento de regeneração; por
isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia
ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se
viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis; houvera inevitavelmente sucumbido, porque, satisfeitos com o que tinham, os homens
ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje, nascido com as ideias
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que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espı́ritos
cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes
abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema.
26. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários; mas, que
podem eles contra a onda que se alteia, senão atirar-lhe algumas pedras?
Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se somem com a geração
que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles
defenderão palmo a palmo o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável,
mas luta desigual, porque é a do passado decrépito, a cair em frangalhos,
contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da
criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos
por ele determinados.

6.1.2

A Geração Nova

28. A época atual é de transição; confundem-se os elementos das duas
gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à
chegada da outra, já se assinalando cada uma, no mundo, pelos caracteres
que lhes são peculiares.
Têm ideias e pontos de vista opostos as duas gerações que se sucedem.
Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada
indivı́duo.
Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento
inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável
de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente
de Espı́ritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido,
se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a
secundar o movimento de regeneração.
O que, ao contrário, distingue os Espı́ritos atrasados é, em primeiro
lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos; a propensão instintiva para as paixões
degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoı́smo, de orgulho, de
inveja, de ciúme; enfim, o apego a tudo o que é material: a sensualidade, a
cupidez, a avareza.
Desses vı́cios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento
dos que se obstinam em não emendar-se; porque são incompatı́veis com o
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reinado da fraternidade e porque o contacto com eles constituirá sempre um
sofrimento para os homens de bem. Quando a Terra se achar livre deles, os
homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado,
mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança,
enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos
mundos superiores.
Allan Kardec

6.2

Introdução de A caminho da luz

Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido
sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir.
Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo
novo, e natural é que recordemos o ascendente mı́stico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes perı́odos evolutivos da Humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para
afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios
da matéria.
Esse esforço de sı́ntese será o da fé reclamando a sua posição em face
da ciência dos homens, e ante as religiões da separatividade, como a bússola
da verdadeira sabedoria.
Diante dos nossos olhos de espı́rito passam os fantasmas das civilizações
mortas, como se permanecêssemos diante de um ”écran”maravilhoso. As
almas mudam a indumentária carnal, no curso incessante dos séculos; constroem o edifı́cio milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições.
Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio
divino do espı́rito, renova as inquietações e angústias de cada século, no
sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças
e as gerações, as lı́nguas e os povos, os paı́ses e as fronteiras, as ciências
e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem equilibrando todos os
fenômenos e movimentos do edifı́cio planetário, vitalizando os laços eternos
que reúnem a sua grande famı́lia.
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Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências
terrestres, reunindo-as, harmoniosamente, umas às outras, a fim de que
constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão
para o Infinito.
As raças são substituı́das pelas almas e as gerações constituem fases do
seu aprendizado e aproveitamento; as lı́nguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor, e os povos são
os membros dispersos de uma grande famı́lia trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes,
no plano dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema, que
legisla no Alto para todos os mundos do Universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, no esforço abençoado de missões
regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas.
Na tela mágica de nossos estudos, destacam-se esses missionários que o
mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas,
em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que
diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações, e, mais acima,
ofuscando o ”écran”das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a
fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse
fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose
de movimento e divinas claridades.
Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É
Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo do princı́pio.
Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode
transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres.
Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e
angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caı́ram os tronos dos
reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os prı́ncipes do mundo voltaram
ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e,
em vão, os ditadores conclamaram, e conclamam ainda, os povos da Terra,
para o morticı́nio e para a destruição.
O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o Universo e a alma
humana emerge e todas as catástrofes em busca de uma vida melhor.
Só Jesus não passou, na caminhada dolorosa das raças, objetivando a
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CAPÍTULO 6. A GERAÇÃO NOVA
dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a Luz do
Princı́pio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo.
Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a Humanidade terrestre.
Sua mensagem de amor, no Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição
e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas
passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a Luz de
todas as vidas terrestres, inacessı́vel ao tempo e à destruição.
Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores
da atualidade, n que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos
voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorandolhe paz e amor para todos os corações.
Emmanuel

6.3

O Evangelho e o Futuro

(A caminho da Luz, capı́tulo 25: O Evangelho e o Futuro)
Um modesto escorço da História faz entrever os laços eternos que ligam
todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta.
Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas
renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando,
nas lutas purificadoras, para a perfeição d’Aquele que é a Luz do princı́pio.
Nos primórdios da Humanidade, o homem terrestre foi naturalmente
conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para
a solução do problema vital, mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações
romanas.
Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do
Céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação
do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do Cristianismo não conseguiu manter-se intacta, tão logo regressaram
ao Plano Invisı́vel os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre
para a glorificação dos tempos apostólicos, o assédio das trevas avassalou o
coração das criaturas.
Decorridos três séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé adaptando-se às conveniências dos poderes polı́ticos do
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mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princı́pios, por favorecer doutrinas de
violência oficializada.
Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discı́pulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas
multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados
a capitular diante da ignorância, esperando o juı́zo longı́nquo da posteridade.
Desde essa época, em que a mensagem evangélica dilatava a esfera
da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento
das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem
espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o
homem fı́sico na sua marcha pelas estradas do conhecimento.
É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia,
que ligam todos os continentes e paı́ses da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização
insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermı́nio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome
do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos paı́ses ditos cristãos.
A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na
França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha
e a cadeira elétrica na própria América da fraternidade e da concórdia,
isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta.
A Itália não realizou a sua agressão à Abissı́nia, em nome da civilização
cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos
abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do
Cristo espalharam-se, nestes vinte séculos, todas as discórdias e todas as
amarguras do mundo.
Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos “ais”
do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem
fı́sico, conduzindo-as para o bem de toda a Humanidade.
O Espiritismo, na sua missão de Consolador, é o amparo do mundo
neste século de declives da sua História; só ele pode, na sua feição de Cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da
força e da ambição, do egoı́smo e do domı́nio, apontando ao homem os seus
verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do Céu, preparando-se as
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almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal
serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domı́nio nos
ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma
reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticı́nios sombrios
que pesam sobre o seu império perecı́vel.
Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem
de um pesadelo.
A vitória da força é uma claridade de fogos de artifı́cio.
Toda a realidade é a do Espı́rito e toda a paz é a do entendimento do
Reino de Deus e de sua justiça.
O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho.
O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a
dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor.
Uma tempestade de amarguras varrerá toda a Terra. Os filhos da
Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de
lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências
enegrecidas.
Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e polı́ticos,
a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências, com vistas à
civilização do porvir.
Vive-se agora, na Terra, um crepúsculo, ao qual sucederá profunda
noite; e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos
espantosos.
Todavia, os operários humildes do Cristo ouçamos a sua voz no âmago
de nossa alma:
“Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence!
Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados! Bemaventuradas os aflitos, porque chegará o dia da consolação! Bem-aventurados
os pacı́ficos, porque irão a Deus!”
Sim, porque depois da treva surgirá umha nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O
homem espiritual estará unido ao homem fı́sico para a sua marcha gloriosa
no Ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a
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alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço
acolhedor do Cristianismo restaurado.
Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no
deserto das consciências.
Todos somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime
dever é responder aos apelos do Escolhido.
Revendo os quadros da História do mundo, sentimos um frio cortante
neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e, no bojo de
suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia
infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de
paz, de fraternidade e de redenção.
Emmanuel

6.4

Missão do Espiritismo

(Roteiro, capı́tulo 38: Missão do Espiritismo)
A missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do Cristianismo,
não será destruir as escolas de fé, até agora existentes.
Cristo acolheu a revelação de Moisés.
A Doutrina dos Espı́ritos apoia os princı́pios superiores de todos os
sistemas religiosos.
Jesus não critica a nenhum dos Profetas do Velho Testamento. O Consolador Prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela
forma de crer em Deus.
O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências,
a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos.
Há milênios, a mente humana gravita em derredor de patrimônios
efêmeros, quais sejam os da precária posse fı́sica, atormentada por pesadelos carnais de variada espécie. Guerras de todos os matizes consomemlhe as forças. Flagelos de múltiplas expressões situam-lhe a existência em
limitações aflitivas e dolorosas.
Com a morte do corpo, não atinge a liberação. Além-túmulo, prossegue atenta às imagens que a ilusão lhe armou ao caminho, escravizada a
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interesses inconfessáveis. Em plena vida livre, guarda, ordinariamente, a
posição da criatura que venda os olhos e marcha, impermeável e cega, sob
pesadas cargas a lhe dobrarem os ombros.
A obstinação em disputar satisfações egoı́sticas, entre os companheiros da carne, constitui-lhe deplorável inibição e os preconceitos ruinosos, os
terrı́veis enganos do sentimento, os pontos de vista pessoais, as opiniões preconcebidas, as paixões desvairadas, os laços enfermiços, as concepções cristalizadas, os propósitos menos dignos, a imaginação intoxicada e os hábitos
perniciosos representam fardos enormes que constrangem a alma ao passo
vacilante, de atenção voltada para as experiências inferiores.
A nova fé vem alargar-lhe a senda para mais elevadas formas de evolução.
Chave de luz para os ensinamentos do Cristo, explica o Evangelho não como
um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho humano, mas como
a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento,
abrangendo as leis mais simples da vida.
Aparece-nos, então, Jesus, em maior extensão de sua glória. Não
mais como um varão de angústia, insinuando a necessidade de amarguras e
lágrimas e sim na altura do herói da bondade e do amor, educando para a
felicidade integral, entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade é
o júbilo de viver.
Nesse aspecto, vemo-lo como o maior padrão de solidariedade e gentileza, apagando-se na manjedoura, irmanando-se com todos na praça pública
e amparando os malfeitores, na cruz, à extrema hora, de passagem para a
divina ressurreição.
O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do Cristianismo em
ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida.
O Espaço Infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é,
sem dúvida, o clima natural de nossas almas, entretanto, não podemos
esquecer que somos filhos, devedores, operários ou companheiros da Terra,
cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno.
Esqueçamos, por agora, o paraı́so distante para ajudar na construção
do nosso próprio Céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e
cogitemos mais de nosso próprio reajuste, perante a Lei do Bem Eterno, e,
servindo incessantemente com a nossa fé à vida que nos rodeia, a vida, por
sua vez, nos servirá, infatigável, convertendo a Terra em estação celestial
de harmonia e luz para o acesso de nosso Espı́rito à Vida Superior.
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Emmanuel

6.5

Diante da Terra

(Roteiro, capı́tulo 39: Diante da Terra)
Diante da luta humana, o Espı́rito que amadureceu o raciocı́nio e despertou o coração, sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos
compreendido.
Por vagas crescentes de renovação, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhe conflitos sentimentais e lutas acerbas.
Estranha sede de harmonia invade-lhe a alma.
Habitualmente, identifica-se por estrangeiro na esfera da própria famı́lia.
Ilhado pela corrente escura das desilusões, a se sucederem, ininterruptas, confia-se ao tédio infinito, guardando enrijecido o coração.
Essa, porém, não é a hora da desistência ou do desânimo.
O fruto amadurecido é a riqueza do futuro.
Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na
ignorância.
Que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre,
fugir do educandário, a pretexto de não suportar a insipiência e a rudeza
dos novos aprendizes? E, quem estará assim tão habilitado, perante o Infinito, ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da
Sabedoria?
A Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento.
Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos e, alcançando
o grande entendimento, cabe-nos auxiliar as vidas iniciantes, por nossa vez.
Por isso, na plenitude do discernimento, reclamamos uma fé que nos
reaqueça a alma e nos soerga a visão, a fim de que a madureza de espı́rito
seja reconhecida por nós como o mais belo e o mais valioso perı́odo de
nossa romagem no mundo, ensinando-nos a agir sem apego e a servir sem
recompensa.
Situados no cimo da grande compreensão, não prescindimos da grande
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serenidade.
Se, com o decurso do tempo, registramos o nosso isolamento ı́ntimo,
quando alimentados pelo ideal superior, depressa observamos a nossa profunda ligação com a Humanidade inteira.
Informamo-nos, pouco a pouco, de que ninguém é tão indigente que não
possa concorrer para o progresso comum e tomamos, com firmeza, o lugar
que nos compete no edifı́cio da harmonia geral, distribuindo fragmentos de
nós mesmos, no culto da fraternidade bem vivida.
Valendo-nos da ressurreição de hoje para combater a morte de ontem,
encontramos na luta o esmeril que polirá o espelho de nossa consciência, a
fim de nos convertermos em fiéis refletores da beleza divina.
O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espı́rito a escola
de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos, um dia. Os companheiros de jornada que o habitam, conosco, por mais ingratos e impassı́veis,
são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa
melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço,
podem transformar-nos em heróis.
Não há medida para o homem, fora da sociedade em que ele vive. Se
é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou
destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis.
A comunidade julgar-nos-á sempre pela nossa atitude dentro dela, conduzindonos ao altar do reconhecimento, ao tribunal da justiça ou à sombra do esquecimento.
O Espiritismo, sob a luz do Cristianismo, vem ao mundo para acordarnos.
A Terra é o nosso temporário domicı́lio.
A Humanidade é a nossa famı́lia real.
Todos estamos destinados por Deus a gloriosa destinação.
Em razão disso, Jesus, o Divino Emissário do Amor para todos os
séculos, proclamou com a realidade irretorquı́vel: — “Das ovelhas que o Pai
me confiou nenhuma se perderá”.
Emmanuel
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