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Serviço urgente
Em verdade, o ensinamento do bem somente vale quando
a criatura lhe substancializa a orientação.

O esquema de estudo, no recinto da escola, é o mesmo tesouro de luz
para a coletividade dos aprendizes; cada aluno, porém, revela
assimilação diferente.
O regimento de uma fábrica relaciona instruções gerais para a
dignificação do trabalho; mas, a eficiência da indústria exige o
concurso criterioso de cada cooperador

As disposições do trânsito representam sugestões respeitáveis
daqueles que se desvelam pela tranquilidade pública; a segurança
comum, todavia, depende do acatamento com que as observem
pedestres e motoristas.
Valemo-nos dos símiles para considerar que a Doutrina Espírita é
instituição funcional na Terra e em qualquer outra estância do
Universo, por englobar princípios idênticos para todos os seres, com
vistas à emancipação, equilíbrio, burilamento e felicidade das
consciências, assemelhando-se à fonte desatada, de cujas águas cada
um pode tomar a quantidade compatível com o recipiente que carrega.
Nas diretrizes em que se define, expede amparo e esclarecimento,
favores e bênçãos, em todas as direções, sem personalização ou
prerrogativa.

Capacitemo-nos de que o nosso aproveitamento dos valores da vida,
empregando os recursos que ela nos oferece, guarda o tamanho de
nosso esforço.
Aperfeiçoamento em nós mesmos — serviço urgente.
A Doutrina Espírita administra a educação com benemerência e
grandeza, auxiliando indistintamente. Recebê-la e aplicá-la constituem
tarefas da nossa vontade em ação.

Emmanuel / F. C. Xavier, Hoje. Cap. Serviço urgente.
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AUTORIDADE DA DOUTRINA ESPÍRITA.
CONTROLE UNIVERSAL DO ENSINO DOS ESPÍRITOS

Concordância ou unidade
doutrinária:

A única garantia séria do ensino dos Espíritos
está na concordância que exista entre as
revelações que eles façam espontaneamente, por
meio de grande número de médiuns estranhos uns
aos outros, e em diversos lugares.
✔Compreende-se que não se trata aqui das comunicações relativas
a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios
princípios da Doutrina. Prova a experiência que, quando um
princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente
em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não
quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo [...].

✔O princípio da concordância é também uma
garantia contra as alterações que, em
proveito próprio, pretendessem introduzir
no Espiritismo as seitas que dele quisessem
apoderar-se, acomodando-o à sua vontade.
Quem quer que tentasse desviá-lo do seu
objetivo providencial fracassaria, pela
razão muito simples de que os Espíritos, em
virtude da universalidade de seus ensinos,
farão cair por terra qualquer modificação
que se afaste da verdade.

✔Esse controle universal é uma garantia para a unidade
futura do Espiritismo e anulará todas as teorias
contraditórias. É aí que, no futuro, se encontrará o critério
da verdade [...].
Assim sucederá a todas as ideias
que, emanando dos Espíritos ou
dos homens, não possam suportar
a prova desse controle, cujo poder
ninguém pode contestar.

Por grande, justa e bela que seja
uma ideia, é impossível que
congregue, desde o início, todas as
opiniões. Os conflitos que daí
decorrem são consequência
inevitável do movimento que se
opera; eles são mesmo necessários
para maior realce da verdade e
convém que se produzam desde
logo, para que as ideias falsas
prontamente sejam postas de lado
[...].

Todas as pretensões
isoladas cairão, pela força
das coisas, diante do
grande e poderoso
critério do controle
universal

A revelação espírita é contínua e progressista:

✔[...] pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode
fazer que desapareçam as coletividades; podem queimar-se os
livros, mas não se podem queimar os Espíritos. Ora, ainda que se
queimassem todos os livros nem por isso a fonte da Doutrina
deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela razão mesma
de não estar na Terra, de surgir em toda parte e de poderem
todos dessedentar-se nela. Na falta de homens [encarnados]
para difundi-la, haverá sempre os Espíritos, que atingem a
todos e aos quais ninguém pode atingir.

Racionalidade da fé:

“Fé inabalável só o é a que
pode encarar frente à
frente a razão, em todas as
épocas da humanidade.”
Allan Kardec, O Evangelho Segundo o
Espiritismo. Cap. XIX, item 7.

✔O primeiro controle é, incontestavelmente, o da razão, ao qual é
preciso submeter, sem exceção, tudo o que venha dos Espíritos.

✔Toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma lógica
rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada,
por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura.

Esse controle, porém, em muitos casos
ficará incompleto, em razão da
insuficiência de conhecimentos de certas
pessoas e da tendência de muitos a
tomar a própria opinião como juízes
únicos da verdade [...].

Os Espíritos Superiores procedem em suas revelações com extrema
sabedoria:
Abordam as grandes questões da Doutrina gradualmente, à medida
que a inteligência está apta a compreender verdades de ordem
mais elevada e quando as circunstâncias são propícias à emissão de
uma ideia nova.
É por isso que eles não disseram tudo desde o começo, e ainda não
o disseram até hoje, jamais cedendo à impaciência de pessoas
muito apressadas que querem colher os frutos antes que
amadureçam.
Os Espíritos levianos, porém, pouco se preocupando com a verdade,
respondem a tudo; é por isso que, sobre todas as questões
prematuras, há sempre respostas contraditórias.

Síntese da autoridade da Doutrina Espírita
a. Não está submetida à vontade humana, visto ser de
origem divina.

a. Não é dependente das qualidades de nenhum indivíduo,
visto que resulta do trabalho coletivo dos Espíritos.
a. Os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas.
a. Os princípios espíritas têm por base as leis naturais.

e) O Espiritismo utiliza a razão para o seu desenvolvimento
ante o avanço da Humanidade.
e) O Espiritismo é a fonte segura do progresso e abarca
todos os interesses humanos nos seus aspectos
filosóficos, científicos e religiosos ou morais.
e) Cabe ao espírita o esforço permanente do estudo, prática
e divulgação dos princípios espíritas.

REFLEXÃO
Enquanto buscais a revelação da verdade, em nossa companhia,
procuramos convosco o auxílio fraterno para fazer mais luz, no
engrandecimento comum.

Eis porque, enquanto buscais a verdade
em nossas palavras, procuramos o
trabalho em vossas mãos.
Emmanuel / Francisco Cândido Xavier. Livro: Doutrina de Luz,
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