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SEM KARDEC NÃO HÁ ESPIRITISMO
Revista a Senda - Antonio Cesar Perri de Carvalho

Um século e meio após a publicação das obras do
Codificador e de sua desencarnação, surgem
opiniões pessoais e até adjetivações às palavras
Espiritismo e espírita. A diversidade de maneiras
de pensar é uma realidade no contexto social, mas
é cabível a reflexão sobre o limite entre as várias
interpretações, tais como: propostas para se
“revisar” a Codificação; posições radicais em torno
de trechos isolados, desfocados do conjunto das
obras; grupos que somente aceitam as obras de
Kardec, desmerecendo contribuições coerentes de
autores encarnados e desencarnados. Nas redes
sociais, há espíritas defendendo posições morais,
sociais e políticas, em flagrante conflito com
princípios espíritas. A tentativa de diálogo
geralmente é infrutífera em função de posições
extremadas. Seriam essas posições emanadas da
falta de análise e debate amplo? Há proliferação
de “modismos” na literatura espírita: romances no
estilo
de
novelistas,
interpretações
pseudocientíficas, miscelânea de “autoajudas”,
detalhamentos linguísticos de antigos idiomas e
influências político-partidárias. Essas produções
são elaboradas e divulgadas por pessoas que nem
sempre têm efetiva qualificação para tal. Ocorrem
exposições sem citação ao Espiritismo e a Kardec,
à semelhança de outras agremiações religiosas.
Por outro lado, há frequentadores e
colaboradores que se afastam de instituições,
frente a cenários que favorecem isolamentos e
animosidades nas Instituições e no Movimento,
como: critérios formais, hierárquicos e endógenos
para o desempenho de funções; prevalência de
opiniões pessoais e autoritarismo de dirigentes.
Essas nuances vem crescendo e as temos
analisado.¹ Em 2017, Divaldo Pereira Franco, fez
alertas: em setembro, na 64ª Semana Espírita de
Vitória da Conquista (Bahia), citou excessos

mediunidade, a proliferação de livros não
sintonizados com a Codificação e a disputa pelo
“poder” nas Instituições e no Movimento
espírita; em outubro, no Congresso Espírita
Colombiano (Bogotá), no seminário “Desafio dos
trabalhadores espíritas”, realçou a falta de
cuidados em vários países, para seleção de
expositores, gerando a disseminação de práticas
estranhas.² A nosso ver, são oportunas as
transcrições de alguns trechos do Codificador
relacionados com os cenários expostos. As obras
de Kardec contém os princípios do Espiritismo e
ele define na Revista Espírita de 1866:
“Inscrevendo no frontispício do Espiritismo a
suprema lei do Cristo, abrimos o caminho para o
Espiritismo cristão; assim, dedicamo-nos a
desenvolver os seus princípios, bem como os
caracteres do verdadeiro espírita sob esse ponto
de vista”. 7

Propagação das ideias espíritas

Entre os que se convenceram por um estudo
direto, podem destacar-se:
1º Os que creem pura e simplesmente nas
manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas
uma ciência de observação, uma série de fatos
mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos
espíritas experimentadores.
2º Os que no Espiritismo veem mais do que
fatos, compreendem-lhe a parte filosófica;
admiram a moral daí decorrente, mas não a
praticam. Consideram a caridade cristã apenas
uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos.
3º Os que não se contentam com admirar a
moral espírita, que a praticam e lhe aceitam
todas as consequências. A caridade é, em tudo, a
regra de proceder a que obedecem. São os
verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas
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4º Há, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie
humana seria perfeita se sempre tomasse o lado
bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial.6
Além desses momentos ou etapas, transcrevemos a
preocupação de Kardec: Todos devem concorrer,
ainda que por vias diferentes, para o objetivo
comum, que é a pesquisa e a propaganda da
verdade. Os antagonismos, que não são mais do
que efeito de orgulho superexcitado, fornecendo
armas aos detratores, só poderão prejudicar a
causa, que uns e outros pretendem defender.6

Continuação na próxima edição….
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CAMPANHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devido ao momento que estamos vivenciando o
auxílio para montagem de cestas básicas está
ocorrendo com base nas doações financeiras
que recebemos de acordo com as campanhas.

ATIVIDADES PRESENCIAIS DA CASA TEMPORARIAMENTE SUSPENSAS DEVIDO À
COVID-19
1º horário: abertura da Casa / 2º horário: início das atividades

Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Curso ESDE - ONLINE
Terça-feira
19:00 / 20:00 - Atividades presenciais suspensas
Quarta-feira
19:00 / 20:00 - Palestra Espírita - ONLINE
20:00 / 20:30 - Estudo do Evangelho - ONLINE
Quinta-feira
13:30 / 14:30 - Atividades presenciais suspensas
19:00 / 20:00 - Atividades presenciais suspensas
Sexta-feira
19:00 / 19:15 - Atividades presenciais suspensas
Sábado
10:00 / 10:30 - Evangelização Infantil e Mocidade - ONLINE
Domingo
08:00 / 09:00 - Atividades presenciais suspensas

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 09/2020
Doações e contribuições

10.739,08

Total de entradas

10.739,08

Despesas com administração

-163,98

Despesas com assistência social

-7.734,47

Despesas com funcionária

-2.778,47

Despesas com imóvel

- 311,13

Tarifas bancárias

-157,06

Total de saídas
Resultado do mês

-11.256,03
-606,03
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Caminhada na Doutrina Espírita
Luciana L.

Vamos dar continuidade a edição de Setembro,
falando sobre autoconhecimento, como prometido:
Santo Agostinho nos aconselha a nos
questionarmos ao final do dia como foi nosso
comportamento, se não faltamos a algum dever e
se alguém teria algum motivo para se queixar de
nós.
Vamos ver o que mais ele nos diz .
“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave
do progresso individual. Mas, direis, como há de
alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão
do amor-próprio para atenuar as faltas e torná-las
desculpáveis? O avarento se considera apenas
econômico e previdente; o orgulhoso julga que em
si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um
meio de verificação que não pode iludir-vos.
Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma
de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis, se
praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem,
não poderia ter por legítima quando fordes o seu
autor, pois que Deus não usa de duas medidas na
aplicação de Sua justiça. Procurai também saber o
que dela pensam os vossos semelhantes e não
desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto
esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade
e Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como
um espelho, a fim de que sejais advertidos com
mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute,
conseguintemente, a sua consciência aquele que se
sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim
de extirpar de si os maus pendores, como do seu
jardim arranca as ervas daninhas; dê balanço no
seu dia moral para, a exemplo do comerciante,
avaliar suas perdas e seus lucros e eu vos asseguro
que a conta destes será mais avultada que a
daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia,
poderá dormir em paz e aguardar sem receio o
despertar na outra vida.”
“Formulai, pois, de vós para convosco, questões
nítidas e precisas e não temais multiplicá-las.

Justo é que se gastem alguns minutos para
conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais
todos os dias com o fito de juntar haveres que
vos garantam repouso na velhice? Não constitui
esse repouso o objeto de todos os vossos desejos,
o fim que vos faz suportar fadigas e privações
temporárias? Pois bem! Que é esse descanso de
alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades
do corpo, em comparação com o que espera o
homem de bem? Não valerá este outro a pena
de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem
ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora,
esta é exatamente a idéia que estamos
encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto
desejarmos fazer que compreendais esse futuro,
de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa
alma. Por isso foi que primeiro chamamos a
vossa atenção por meio de fenômenos capazes
de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos
instruções, que cada um de vós se acha
encarregado de espalhar. Com este objetivo é
que ditamos O Livro dos Espíritos.” (Perguntas
919 e 919-a) – O Livro dos Espíritos.
Como é grandioso esses apontamentos não é
mesmo? E para completar Allan Kardec resume
o assunto conforme o texto abaixo:
“Muitas faltas que cometemos nos passam
despercebidas. Se, efetivamente, seguindo o
conselho de Santo Agostinho, interrogássemos
mais amiúde a nossa consciência, veríamos
quantas vezes falimos sem que o suspeitemos,
unicamente por não perscrutarmos a natureza e
o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa
tem alguma coisa de mais preciso do que
qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de
aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas
categóricas, por um sim ou não, que não abrem
lugar para qualquer alternativa e que são outros
tantos argumentos pessoais. E, pela soma que
derem as respostas, poderemos computar a
soma de bem ou de mal que existe em nós.”
(Livro dos Espíritos – questões 909)
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Quanto ao autoconhecimento, acho que ficou
claro, mas para fecharmos esse assunto do
autoconhecimento e da melhoria individual de
cada um de nós, gostaria de destacar uma
questão que eu mesma já ouvi de muitos
espíritas e que Allan Kardec fez questão de
colocar para os espíritos.

Bom, é isso meus queridos, na próxima edição
daremos continuidade às questões básicas sobre
a Doutrina Espírita.

“195. A possibilidade de se melhorarem noutra
existência não será de molde a fazer que certas
pessoas perseverem no mau caminho,
dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se
mais tarde?”
“Aquele que assim pensa em nada crê e a ideia
de um castigo eterno não o refrearia mais do
que qualquer outra, porque sua razão a repele,
e semelhante ideia induz à incredulidade a
respeito de tudo. Se unicamente meios racionais
se tivessem empregado para guiar os homens,
não haveria tantos cépticos. De fato, um Espírito
imperfeito poderá, durante a vida corporal,
pensar como dizes; mas, liberto que se veja da
matéria, pensará de outro modo, pois logo
verificará que fez cálculo errado e, então,
sentimento oposto a esse trará ele para a sua
nova existência. É assim que se efetua o
progresso e essa a razão por que, na Terra os
homens são desigualmente adiantados. Uns já
dispõe de experiência que a outros falta, mas
que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o
acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se
indefinidamente.” (Questão 195 – Livro dos
Espíritos)

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!
Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta
de despesas como água, luz, tarifas públicas,
produtos de limpeza, descartáveis, serviços de
manutenção, sem falarmos dos encargos para
manter nossos trabalhos sociais.
É somente através das doações espontâneas
de todos que conseguimos manter a qualidade de
nosso atendimento.
Caso queira colaborar conosco, sua doação
poderá ser feita diretamente em nossa
Secretaria em espécie, cheque,
cartão de débito ou através de
depósito em conta bancária:
Itaú (341)
Agência 0644
Conta corrente no 06889-2
CNPJ: 46.515.862/0001-58
Razão social: Núcleo Espírita Assistencial Paz e
Amor.
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