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 Analisar os fundamentos e as

características da Revelação Espírita
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“Os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos Céus, qual imenso exército
que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se
por toda a superfície da Terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm
iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos.
Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as
coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar
as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos
dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o
divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num
hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do
Universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós.
Amai-vos, também, uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo
as vontades do Pai que está no Céu: Senhor! Senhor!... E podereis entrar
no reino dos Céus.”
O ESPÍRITO DE VERDADE

Prefácio de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
Instrução recebida por via mediúnica que resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo.
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Lembrando que a palavra Espiritismo é um
neologismo criado por Allan Kardec, e utilizado pela
primeira vez na Introdução de O Livro dos Espíritos
(1857)...

Ser espiritualista é ser espírita?
O termo espiritualista tem o mesmo
significado de espiritista ou espírita?

ESPIRITUALISTA
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Princípio oposto ao
materialismo.
Crê existir no homem alguma
coisa além da matéria.
Crê que a alma é um ser
independente da matéria e que
conserva sua individualidade
após a morte.
Não há consenso na crença da
comunicação /interrelação dos
espíritos com o mundo material
ou esta se faz sob regimes
especiais.
Seus adeptos encontram-se em
diversas vertentes religiosas.

ESPÍRITA








Princípio oposto ao
materialismo.
Crê existir no homem alguma
coisa além da matéria.
Crê que a alma é o ser imaterial
e individual que em nós,
encarnados, reside e sobrevive
ao corpo.
Tem por princípio incontestável
as relações e comunicação dos
Espíritos com o mundo material.
Seus adeptos professam a
Doutrina Espírita e por sua
orientação pautam sua vida e
seus atos.

Introdução - LE – Allan Kardec
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O ESPIRITISMO pode ser considerado uma
REVELAÇÃO?

Considerando seu TRÍPLICE ASPECTO, a
DOUTRINA ESPÍRITA é uma REVELAÇÃO
apenas no que diz respeito ao caráter
teológico ou também nos aspectos
científico e filosófico?
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REVELAÇÃO


Sentido literal: do latim revelare, sair de sob o véu.



Sentido figurado: dar a conhecer uma coisa secreta
ou desconhecida.



Sentido vulgar: qualquer coisa ou ideia nova que
nos põe ao corrente do que não sabíamos.
Allan Kardec – A Gênese – Cap. I

FEB – EADE – Roteiro 4 – A revelação espírita

DOUTRINA ESPÍRITA OU ESPIRITISMO

O QUE É?


É o conjunto de princípios e leis a que está submetida a Criação,
revelados pelos Espíritos Superiores e registrados por Allan Kardec nas
obras que constituem a Codificação Espírita: O Livro dos Espíritos, O
Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o
Inferno e A Gênese.



É o Consolador prometido, que veio, no seu devido tempo, recordar e
complementar o que Jesus ensinou, “restabelecendo todas as coisas no
seu verdadeiro sentido”, trazendo, assim, à Humanidade, as bases reais
para sua espiritualização.
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O QUE REVELA?


Revela conceitos novos e mais aprofundados a
respeito de Deus, do Universo, dos Homens, dos
Espíritos e das leis que regem a vida na matéria e
fora dela.



Revela, ainda, o que somos, de onde viemos, para
onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e
qual a razão da dor e do sofrimento.
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QUAL A SUA ABRANGÊNCIA?


“Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o
que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do
conhecimento, das atividades e do comportamento
humano.”



“Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em
todos os aspectos fundamentais da vida, tais como,
científico, filosófico, religioso, ético, moral,
educacional, social-cultural e ecológico.”
Richard Simonetti – Espiritismo, Uma Nova Era – pg.7
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O ESPIRITISMO pode ser considerado uma
REVELAÇÃO?

Considerando seu TRÍPLICE ASPECTO, a
DOUTRINA ESPÍRITA é uma REVELAÇÃO
apenas no que diz respeito ao caráter
teológico ou também nos aspectos
científico e filosófico?
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Quais as CARACTERÍSTICAS GERAIS de uma
REVELAÇÃO que identificamos na Doutrina
Espírita?
1. O caráter INCESSANTE
“A revelação ou comunicação espiritual é necessária a toda a
Humanidade, e o Ordenador do Universo não a vinculou a
determinadas classes.
[...]
É sempre progressiva e na razão do estado de necessidade da
Humanidade; suas fases são tão variadas como as do gênero
humano na sucessão dos séculos.”
D. José Amigó y Pellícer – Roma e o Evangelho – FEB -Parte segunda – Cap. II – pg.87

2. Ser VERDADEIRA e INALTERÁVEL
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O Espiritismo é uma doutrina revelada por Espíritos das Esferas Iluminadas,
responsáveis por transmitir a Verdade procedente da Inteligência Suprema.
“ Todas as manifestações da Verdade procedem do mesmo foco, do mesmo centro – a
Divina Inteligência.
[...]
A comunicação espiritual, sanção dos princípios que constituem o credo do Espiritismo,
[...] é a continuação da Revelação Divina.
[...]
Sendo necessária a Revelação para o progresso das sociedades, ela tem vindo do Alto,
em todos os tempos, na medida das necessidades humanas e do cultivo e
aperfeiçoamento das almas.”
D. José Amigó y Pellícer – Roma e o Evangelho – FEB – Parte primeira – Cap.I e XX

“Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão,
em todas as épocas da humanidade.”
Allan Kardec – Abertura de O Evangelho Segundo o Espiritismo

FEB – EADE – Roteiro 4 – A revelação espírita

3. Foi antecedida por REVELADORES.
“Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas,
porque não se há de admitir que Espíritos capazes, por sua energia e
superioridade de conhecimento, de fazerem que a Humanidade avance,
encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em
determinado sentido?
[...]
No sentido da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das
coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência,
nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus
mensageiros.”
Allan Kardec – A Gênese – Cap. I – itens 6 e 7
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“Também chamados de gênios, profetas, enviados, messias ou
missionários.
[...]
“Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode,
com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que
constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os
filósofos cujas ideias atravessam os séculos.
[...]
Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe
estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de
ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio
em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam
e aos quais eram relativamente superiores.”
Allan Kardec – A Gênese – Cap. I – itens 6,7 e 8
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Quais as CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS da
REVELAÇÃO ESPÍRITA?
1) A UNIVERSALIDADE
O Espiritismo abriu à Humanidade, sem privilégios de qualquer
ordem, o conhecimento da vida extra física e as Leis que regem as
relações desta com o Universo e com o homem encarnado.
“De todos os tempos, esta comunicação (dos espíritos) existiu, pois é tão antiga
como o mundo; porém, até aos tempos atuais, não aparecera no mundo como
corpo organizado, como um sistema completo, filosófico e religioso, apoiado na
ciência e de consequências incalculáveis pela doutrina que decorre das relações
dos encarnados com os desencarnados, tendo por fim dar a certeza ao homem
da existência, preexistência e imortalidade da alma e de seu destino futuro.”
Angel Aguarod – Grande e Pequenos Problemas – FEB – cap. 1 – pg. 27

FEB – EADE – Roteiro 4 – A revelação espírita

”Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só
homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister
acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o
ensino. [...]
Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido
caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os Espíritos de levá-la de
um pólo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a
ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra.[...]
Constitui isso uma garantia para cada um e para todos.
[...]
Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os
recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e
transmitindo aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de
que não haja deserdados.
[...]
Nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do
Espiritismo e, também, a causa de sua tão rápida propagação.”

Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – pg. 27
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Qual a importância desta característica para
o progresso da Humanidade?
“O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar,
generalizando-se, profunda modificação nos costumes,
caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande
influência exerceram sobre as relações sociais.
É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução
tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve
a um povo, nem a uma casta, visto que atinge
simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as
nacionalidades, todos os cultos.”
Allan Kardec – A Gênese – cap. I – item 20
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2) A origem Divina
“Foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa, nem de
um desígnio premeditado do homem; porque os pontos fundamentais da
doutrina provêm do ensino que deram os Espíritos encarregados por Deus
de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não
podiam aprender por si mesmos e que lhes importava conhecer, hoje que
estão aptos a compreendê-las.”
Allan Kardec – A Gênese – Cap. I – item 13

“Se a Doutrina Espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria
por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora,
ninguém, neste mundo, poderia alimentar fundadamente a pretensão de
possuir, com exclusividade, a verdade absoluta.”
Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – pg. 27
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3) O caráter Científico da participação humana.
Aqueles que o recebem não estão isentos do trabalho de
observação, pesquisa, análise, comparação, raciocínio e livrearbítrio através de cujo exercício e experimentação possa o próprio
homem chegar a conclusões e aplicações do que investigou.
“O espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Remontando
dos efeitos às causas, chega à lei que os rege; depois deduz-lhes as
consequências e busca as aplicações úteis.
[...]
Concluiu-se pela existência dos Espíritos, quando esta existência ressaltou
evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos
outros princípios.
[...]
É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de
observação.”
Allan Kardec – A Gênese – Cap. I – itens 13 e 14
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“A revelação espírita, porque o Espiritismo é uma revelação, a mais transcendental
que os séculos têm registrado, vem satisfazer às necessidades dos espíritos analíticos
do presente, dos positivistas destes tempos, de todos os que, enamorados da Ciência
e de seus métodos de experimentação, não aceitam coisa alguma que não caiba nesse
terreno e possa sujeitar-se às condições que a investigação científica impõe.
Nesse sentido, o espiritismo satisfaz aos mais exigentes, desde que não sejam
espíritos refratários por sistema e que cerram os olhos ante a evidência.”
Angel Aguarod – Grandes e Pequenos Problemas – FEB – cap. 1 – pg. 25

“O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão ao qual cumpre
se submeta, sem exceção, a tudo o que venha dos Espíritos. Toda teoria em manifesta
contradição com o bom-senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já
adquiridos, deve ser rejeitada.”
[...]
No que diz respeito a aos princípios básicos da Doutrina “uma só garantia séria existe
para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles
façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns
aos outros e em vários lugares.”
Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – pg. 27
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4) Apresentou Jesus como modelo e guia da
Humanidade
Q. 625 LE (Terceira Parte, Cap.I, Da Lei Divina ou Natural): Qual o tipo mais

perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e
modelo?

“JESUS”

“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 ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam
inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio
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.”

Allan Kardec – A Gênese – Cap.I – item 41
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5) É o Cristianismo Redivivo, O Consolador prometido
por Jesus.
Que acréscimo trouxe a Doutrina moral dos Espíritos uma
vez que não difere da do Cristo?
Quais os pontos comuns que ligam as três Revelações entre si?
Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de
todos os cultos, qual a base principal que faz a Doutrina
Espírita ser a religião símbolo do Evangelho Redivivo?
Porque a necessidade, no futuro, de um ”Consolador” entre os
homens?
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Que acréscimo trouxe a doutrina moral dos
Espíritos, uma vez que não difere da do Cristo?
“O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o
conhecimento dos princípios que regem as relações entre os
mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que
se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por
sanção à doutrina cristã as próprias leis da Natureza.
Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos
espargem, o homem se reconhece solidário com todos os seres e
compreende essa solidariedade; a caridade a fraternidade se
tornam uma necessidade social; ele passa a fazer por convicção o
que fazia unicamente por dever, e o faz melhor.”

Allan Kardec – A Gênese – Introdução – Cap.I - Item 56
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1ª Revelação


Profeta -> Moisés



Confirmou perante os homens a existência de um Deus único,
Soberano Senhor e Orientador e Criador de todas as coisas.



Promulgou a Lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé.



Introduziu o sentimento do Amor como dever primeiro dos homens
para com o Criador e para com o próximo.



A Lei foi apresentada com um caráter despótico, não admitia
discussão, sendo imposta ao povo pela força ameaçadora de castigos
e punições.



Direcionada a um povo de hábitos, moral e vida muito primitiva e
materialista.



Sua propagação era limitada por resultar de um ensino direto e
dependente principalmente pela imposição através da fé.
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2ª Revelação


Messias: Jesus



Surgiu 18 séculos após a primeira revelação, ao mesmo povo, no mesmo
meio, porém, apresentando agora sinais de sensibilidade aos assuntos de
ordem espiritual.



Jesus veio dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento e à Lei
de Deus, dando-lhe o verdadeiro sentido e adaptando-a ao grau de
adiantamento dos homens. Acrescentou ao Decálogo a revelação da vida
futura, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem
depois da morte.



Sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu Espírito e da sua missão
Divina.



A doutrina de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se
impõe pela persuasão do exemplo e da coerência dos efeitos e das
consequências.



De propagação lenta, também dependente de um ensino direto sob a
autoridade da palavra do Mestre e/ou de seus discípulos.
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3ª Revelação


Não se personificou em indivíduo algum. Ninguém pode identificar-se
como seu profeta exclusivo. É fruto de um ensino coletivo.



Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, e por uma
multidão de intermediários, que se tornaram centros ou focos de
irradiação que estrategicamente colaborou para sua rápida
propagação.



O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este
partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Veio para
confirmar, explicar e desenvolver o Evangelho com novas luzes.



Surgiu 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 dos homens.
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Quais os pontos comuns que ligam as três
Revelações entre si?


Todas tomam por base o Deus único, Soberano Senhor e
Orientador de tudo e de todas as coisas.



Coloca o Amor como sentimento maior a ligar os homens
à Deus e entre si.



Atravessou e atravessará os séculos porque tem como
característica primeira ter origem Divina e por refletir a
Verdade, capaz de encarar frente a frente a razão em
todas as épocas da Humanidade.
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Sendo Deus o eixo de todas as crenças
religiosas e o objetivo de todos os cultos,
qual a base principal que faz a Doutrina
Espírita ser a religião símbolo do
Evangelho Redivivo?
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O pedra angular de toda a doutrina do Cristo se firma
no caráter que Ele atribui a Divindade:
Um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e
misericordioso, cheio de mansidão, que perdoa ao pecador
arrependido e dá a cada um segundo as suas obras e que
fez do Amor a Deus e da caridade para com o próximo a
condição indeclinável da salvação.

Qual a frase símbolo da Doutrina Espírita?
“Fora da Caridade não há salvação”
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Jesus nos apresenta Deus como Pai único de todo o
gênero humano, que estende a sua proteção por
sobre todos os seus filhos e os chama a si,
convidando-os a Amar.



Sob esta crença: “Amai a Deus sobre todas as coisas e
ao vosso próximo como a vós mesmos; nisto estão toda
a Lei e os profetas, não existe outra Lei”; Ele assegurou
o princípio da igualdade dos homens perante Deus e a
necessidade da fraternidade universal.
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Qual o mais relevante princípio Doutrinário
revelado pelo Espiritismo e sob cuja Lei
estamos submetidos em prol da fraternidade
universal?
O princípio da Pluralidade das Existências.
Pela reencarnação, todos os homens são solidários no
passado e no futuro e, como as suas relações se
perpetuam, tanto no mundo espiritual como no
corporal, a fraternidade tem por base as próprias Leis da
Natureza, revelando que o bem tem um objetivo e o mal
consequências inevitáveis.
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Porque a necessidade, no futuro, de um
”Consolador” entre os homens?
“Muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis
e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis; por
isso é que vos falo por parábolas; mais tarde, porém,
enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de Verdade, que
restabelecerá todas as coisas e vo-las explicará todas.”
Jo,14:16;
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Incontestavelmente o testemunho de Jesus dos verdadeiros atributos da
Divindade, de par com revelação trazida por Ele da imortalidade da alma e
da vida futura, modificava profundamente as relações humanas, impondo
aos homens novas obrigações, fazendo-os encarar a vida presente sob
outro aspecto e tendo, por isso mesmo, de reagir contra os costumes
materialistas e as relações sociais da época, focadas exclusivamente no
poder.
Tratava-se de uma modificação de valores e comportamento que, para aquele
momento da Humanidade, poucos estavam preparados por não ter sido
suficientemente compreendida ou aceita a mensagem que teve em Jesus o
Guia e Modelo Divino.

Jesus previa que os homens teriam necessidade de consolações.
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É o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus?
Se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que
faltavam aos homens conhecimentos que eles só poderiam adquirir com
o tempo e sem os quais não o compreenderiam.
O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das
de Moisés, é consequência direta da sua Doutrina, e elucida os pontos
obscuros do ensino cristão.
Por esta Revelação Divina, o homem sabe que todas as almas, tendo um
mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para
progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. Sabe que a alma progride
incessantemente, através de uma série de existências sucessivas e que
todas tem o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos
rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Sabe porque está na Terra,
porque sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus.
Reconhece-se, pela fé e pela razão, que o Espiritismo realiza todas as
promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado.

FEB – EADE – Roteiro 4 – A revelação espírita

Considerações Finais
Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo terá
compreendido que ele abre à Humanidade uma estrada nova e lhe
desvenda os horizontes ao infinito.Iniciando-a nos mistérios do
mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação,
papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual, como
no estado corporal.
Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de
uma existência transitória; que a vida espiritual não se interrompe
por efeito da morte; que já viveu e tornará a viver e que nada se
perde do que haja ganho em perfeição.
Em suas existências anteriores depara com a razão do que é hoje e
reconhece que: do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá
deduzir o que virá a ser um dia.
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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 na Terra; por isso, é esta Revelação contemporânea deste
movimento.
Tornada adulta, a Humanidade tem novas necessidades, aspirações mais
vastas e mais elevadas.Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a
vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente.
Por isso mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir num ou
noutro o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora
certeza: Todas as ações tem uma finalidade, porquanto, trabalhando para
todos, cada um trabalha para si e, assim, a fraternidade passará a ser a
pedra angular da nova ordem social, base segura que imprimirá ao mundo
o movimento de ascensão coletiva que assinalará a nova fase da evolução
humana.
Texto inspirado e adaptado baseado nos Caps. I (62 itens) e XVIII (35 itens) de A Gênese – Allan Kardec.

