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A teoria desconhecida de Allan Kardec 

  



 “Nada nunca está pronto.” 

Um espírito.  

 

 

 

  



A revolução espírita 

 

O maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua 

superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, 

apesar da exiguidade dos seus meios de ação. 

 

Se, em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro 

espiritual do Homem, Jesus só tivesse para oferecer à posteridade alguns 

fatos maravilhosos, hoje talvez apenas o conhecêssemos de nome. 

 

Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário 

deixar certas verdades na penumbra, até que os homens pudessem 

compreendê-las. Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era 

incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-lo. 

Ele previra, assim, que os homens se equivocariam com as suas palavras, que 

se desviariam dos seus ensinamentos, numa palavra, que desfariam o que ele 

fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas: ora, só se 

restabelece aquilo que foi desfeito! 

 

A possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual é um novo 

domínio que se revela para nós e que tem ainda mais importância, porquanto 

ele alcança todos os homens, sem exceção. 

 

É uma revolução que se realiza nas ideias, revolução tanto maior, 

quanto mais poderosa, quanto mais atinge, simultaneamente, pelo coração, 

todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. 

 

Os frutos que o homem deve retirar dela não são somente para a vida futura; 

ele os colherá sobre a Terra, pela transformação que essas novas crenças 

devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas 

tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Pondo fim ao 

reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o do Bem, 

que é o reino de Deus. 

 

A gênese – os milagres e as predições segundo o 

espiritismo 

 Allan Kardec, janeiro de 1868. 
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 Prefácio 

Por Rita Foelker 

 

Viver como espírito encarnado é um tipo de condicionamento. 

Ficamos condicionados, por exemplo, a perceber tudo em termos de 

espaço/tempo e, para isso, usamos um pensamento geralmente linear que 

diz “isto aqui, aquilo ali”, “isto primeiro, aquilo depois...”. 

Segundo Emmanuel Kant (1724-1804), o conteúdo da experiência 

sensível – cores, cheiros, sons etc., nos quais estamos mergulhados – 

somente pode ser conhecido e adquire algum sentido para nós quando é 

visto com referência ao espaço e ao tempo. E esta experiência vai 

constituindo a nossa ciência terrena. 

Mas o que sabemos da experiência na matéria chamada „densa‟ 

aplica-se ao mundo espiritual? Não. Nosso condicionamento, porém, nos 

leva a imaginar que tudo lá, assim como aqui, pode ser narrado como uma 

sucessão de eventos lineares. E também que a dimensão espiritual está 

localizada em certo lugar, onde se „entra‟ e de onde se „sai‟, que pode estar 

„em cima‟ ou „embaixo‟, o que não ocorre exatamente como em nosso 

mundo. 

Podemos transformar nossa visão da vida espiritual? Sim, 

compreendendo que vivemos naquilo a que chamamos „realidade‟. A 

„nossa‟ realidade, que reúne as circunstâncias percebidas por nós e sobre 

as quais operamos. Mas existem outras realidades, além daquelas 

captadas pelos cinco sentidos do corpo físico. 

Ora, os espíritos nos falaram de uma realidade distinta da nossa, ao 

nos revelarem sua própria sobrevivência à morte, a sua evolução, seu 

estado na erraticidade, seus sofrimentos e sua felicidade. Falaram-nos de 

suas experiências e observações, da vida espiritual. 

Durante muito tempo, na história da humanidade, isso tudo foi 

tema da religião, sendo recebido como revelação divina ou espiritual, 

aceito pela crença cega ou pela confiança na autoridade de um profeta. 

Com o espiritismo, conhecemos uma nova realidade: a de que os espíritos 

podem fazer experimentos e observações científicas sobre a realidade 

espiritual. 

Isso nos conduz ao contato com o conhecimento dos espíritos 

desencarnados, que estudam a sua própria realidade e da qual eles nos 



falam, mas que temos dificuldade em compreender, quando não dispomos 

de orientações metodológicas adequadas. 

Allan Kardec, nos anos de pesquisa e dedicação ao desenvolvimento 

da doutrina espírita, prestou-nos um inestimável serviço: ofereceu-nos 

uma orientação metodológica sobre como lidar cientificamente com a 

realidade espiritual, retirando, deste sólido alicerce, relevantes reflexões 

filosóficas e consequências morais, as quais podem nortear nossos 

comportamentos na Terra ou no espaço. 

Consequências que podem nos proporcionar uma vida melhor, 

desde que as incorporemos aos nossos pensamentos e à nossa prática 

cotidiana. 

Que, vivenciadas junto aos seres que compartilham conosco o lar, a 

cidade e o planeta, podem construir uma sociedade melhor, mais fraterna 

e harmoniosa. 

Que, aplicadas à educação, podem orientar os espíritos, desde a 

mais tenra infância, pelo caminho tranquilo e seguro, rumo à evolução 

intelecto-moral e ao desenvolvimento das virtudes. 

Infelizmente, muitos estudiosos do espiritismo até hoje continuam 

pensando na doutrina como mais uma bela filosofia, ou como uma religião 

à qual aderimos por simpatia e sem estudo aprofundado. 

... Mas não o meu querido irmão de alma, o Paulo Henrique. Em 

Revolução espírita, ele nos traz uma sólida base de pesquisa e reflexão, 

que mostram como Kardec pensou e produziu um conjunto de obras 

correlacionadas à ciência e filosofia mais avançadas do seu tempo. E como 

ele enxergou o alcance dessa doutrina dos espíritos, desde que estudada e 

vivenciada por espíritas conscientes das leis espirituais e da essência 

contida nos ensinamentos de Jesus. 

  



 Introdução 

“(...) uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na 

ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara.” 

 Allan Kardec. (OQE, 210). 

 

O que teria entusiasmado um intelectual francês do século 19 a 

reconhecer na teoria espírita o potencial de revolucionar o mundo? 

O reconhecido professor Hippolyte L. D. Rivail adotou o 

pseudônimo Allan Kardec em O livro dos espíritos para não confundir os 

leitores, já que seu nome real era amplamente conhecido por diversas 

obras na vanguarda do pensamento educacional. Rivail defendia a 

educação pela liberdade, como pensada por Rousseau e proposta por 

Pestalozzi. É intrigante o fato de que o professor, estudando os 

ensinamentos dos espíritos superiores, viu neles tão importante inovação 

que os caracterizou como “uma revolução moral, porque muda totalmente 

o curso das ideias e das crenças mais enraizadas” (RE64, 212), concluindo 

que “isto tão-só pelo conhecimento de uma nova lei da Natureza, que dá 

outro curso às ideias, uma finalidade a esta vida, um objetivo às aspirações 

do futuro, fazendo encarar as coisas de outro ponto de vista” (VE62, 77). 

Quanto às crenças enraizadas do velho mundo, o espiritismo 

responde que não faz sentido o dogma do fim do mundo, Deus não vai 

destruir a sua obra. O universo onde tudo vive e por toda parte se habita 

não teve começo e não haverá aniquilamento da vida. Por outro lado, a 

teoria espírita nega as doutrinas modernas que preconizam como 

necessária uma última revolução sangrenta para a criação de uma 

sociedade igualitária. 

Sendo assim, o grande aperfeiçoamento da humanidade não se dará 

por um julgamento final definitivo, nem mesmo por convulsões sociais, 

lutas e enfrentamento. Surpreendentemente “a regeneração da 

Humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos Espíritos: 

basta uma modificação em suas disposições morais” (G, 420). 

Mas qual é essa mudança conceitual do indivíduo que tem o 

potencial de transformar toda a humanidade? 

Pretendemos demonstrar nesta obra que a doutrina dos espíritos 

defende e fundamenta uma revolucionária moralidade descoberta na era 

moderna, a autonomia moral ou o autogoverno. Durante milênios, as 



religiões tradicionais e seu clero sustentaram a moral como sinônimo de 

submissão a um deus que castiga e condena por toda a eternidade aqueles 

que ousam enfrentar suas ordens, perdoando e deixando todas as 

recompensas aos obedientes e submissos, quando chegasse o fim do 

mundo. Essa é a tese da heteronomia. Todavia, afirma o espiritismo, a 

transformação do nosso mundo, superando o predomínio do mal e 

abrindo nova era para a humanidade, não se dará por uma intervenção 

divina, mas pela adesão voluntária e consciente de cada ser humano. A 

autonomia estará estabelecida quando os indivíduos se reconhecerem 

livres e responsáveis, agindo de forma solidária ao seguir à lei presente em 

sua consciência, e não obedecendo aos outros homens. Essa mudança de 

paradigma representa aquela modificação na disposição moral capaz de 

regenerar a humanidade, como previu Kardec.  

Surgida na época em que os dogmas caiam no descrédito, a teoria 

espírita é moderna, progressista, liberal, adequada para extinguir os 

equívocos do velho mundo, de tal forma que “não é o Espiritismo que cria 

a renovação social, é a maturidade da Humanidade que faz dessa 

renovação uma necessidade.” (RE66, 196). Assim, a regeneração da 

humanidade ocorrerá progressivamente, pela conscientização do homem 

novo. 

Deste modo, a vocação revolucionária do espiritismo está nessa 

mudança de paradigma quanto ao princípio moral. No entanto, o 

entusiasmo de Kardec não corresponde ao que hoje se divulga como sendo 

sua doutrina. Como bem viu o filósofo Herculano Pires, o espiritismo tem 

sido considerado como uma “seita comum, carregada de superstições. 

Muitos o veem como uma tentativa de sistematização de crendices 

populares, onde todos os absurdos podem ser encontrados”, concluindo 

que, “na verdade os seus próprios adeptos não o conhecem (...). O 

espiritismo, nascido ontem, nos meados do século passado, é hoje o 

grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam e dos que o 

atacam e o criticam” (PIRES, 1979, p.11). Sejam opositores ou 

simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro 

espiritismo. 

A teoria revolucionária dos espíritos está esquecida. 

Tendo surgido num cenário histórico e cultural complexo e muito 

diferente do atual, o pensamento liberal espiritualista do século 19, 

contemporâneo da doutrina espírita, almejava a real conquista de uma 

sociedade solidária, livre e igualitária estabelecida pela educação 

universal. Pretendia superar em definitivo os preconceitos de raça, gênero 

e classes sociais, pela igualdade de oportunidade para todos. Propunham 

um novo espiritualismo, que não abria mão da racionalidade. Pensadores 



como Jean Jacques Rousseau e Emmanuel Kant foram os principais 

inspiradores teóricos dessa nova moralidade que sustentava o projeto de 

regeneração da humanidade. Para Kant, como descobridor da autonomia, 

essa força do dever pela soberania da vontade individual na aplicação da 

lei moral será o instrumento de superação das antigas doutrinas 

heterônomas do velho mundo: 

“Um dos aspectos que atestam a radicalidade da reflexão kantiana sobre a 

autonomia moral reside em que essa noção reflete, entre outras 

preocupações, a de recusar todo e qualquer fundamento externo à própria 

razão para a necessidade prática que se impõe a nós na moral. (...) Em 

mais de uma ocasião, Kant deixa claro que considera estar inovando ao 

situar a raiz moral na autonomia do sujeito e que julga que toda a história 

do pensamento moral antes dele não constitui senão uma sequencia de 

variantes da heteronomia”1. 

Kant designa por heterônoma quando a vontade é determinada 

pelos objetos do desejo, condição em que o indivíduo submisso deixa-se 

governar cegamente por leis externas que lhe são impostas, atitude 

infligida às massas por todas as religiões tradicionais e também pela teoria 

materialista moderna como meio de dominação. É heterônoma a fé cega 

em dogmas. Nela se obedece por medo do castigo ou pelo interesse pela 

recompensa. Também é heterônoma a moral do egoísmo, dos desejos sem 

limites, dos privilégios e preconceitos. Já a autonomia moral representa a 

condição do ser que se governa por leis determinadas pela sua razão, a 

partir dos princípios morais que encontra em si mesmo, na sua 

consciência. O indivíduo moralmente autônomo atua voluntariamente no 

bem, no alcance de seu entendimento, escolhendo sempre a melhor forma 

de agir a cada circunstância que a vida lhe apresenta, visando o melhor 

bem possível para o maior número de pessoas. Essa lei moral universal 

abnegativa tem como finalidade a si mesma e não atuar como um 

instrumento da vontade em seus interesses. 

Como vamos ver na segunda parte desta obra, para Kant, arrebatado 

pela leitura de Rousseau, em especial a obra O Emílio, a revolução no 

campo da moral provocada pelo filósofo genebrino se compara ao ocorrido 

nas ciências com as descobertas de Newton: 

“Em primeiro lugar, Newton viu ordem e regularidade ligadas com grande 

simplicidade onde antes dele só havia desordem e diversidade mal 

                                                             
1
   CRUZ, José Humberto de Brito. Os “limites da mera razão”: 

autonomia e juízo individual na concepção kantiana das relações entre moral e 
religião. Discurso, [S.l.], n. 34, p. 33-86, out. 2004. ISSN 2318-8863. 

 



combinada, e desde então os cometas percorrem orbitas geométricas. Em 

primeiro lugar, Rousseau descobriu em meio à diversidade das supostas 

figuras humanas a natureza oculta no fundo dos homens e a lei escondida 

segundo a qual a Providência se justifica pelas suas observações”2. 

A lei natural que rege a moral não é exerna, está presente na 

consciência de cada ser, como definiu Rousseau em O Emílio: 

”Consciência! Juiz infalível do Bem e do Mal, que tornas o homem 

semelhante a Deus, és tu que fazes a excelência de sua natureza e a 

moralidade de suas ações”. 

Enquanto pensadores como Karl Marx imaginaram reformar a 

humanidade por meio de lutas de classes sangrentas para criar uma nova 

estrutura social, tanto Rousseau quanto Kant reconheciam a necessidade 

de se criar um novo homem para a regeneração da humanidade, capaz de 

reverter o estado de submissão das grandes massas trabalhadoras e servis 

a uma pequena elite que gozava de poder e privilégios. Essa exploração 

tem se mantido por milênios desde o início da civilização, sustentada por 

estruturas sociais rígidas e doutrinas politicas e religiosas cujos 

ensinamentos transferem para deus a ganância, egoísmo e orgulho 

próprias dessa minoria.  

Desde a civilização, como tão poucos conseguiram manter a 

esmagadora maioria dos homens sofrendo por tantos milênios de forma 

submissa? 

Vamos observar na terceira parte deste livro que a cultura de nossa 

civilização, desde seu início, se estabeleceu como se impor castigos e 

proteger com recompensas fossem atos naturais do comportamento 

divino. Essa fantasia foi criada quando transferiram para a divindade o 

egoísmo humano que rege as desigualdades, privilégios e preconceitos. 

Como vamos demonstrar, confrontar esse equívoco é exatamente o papel 

da revolução espírita. 

As grandes tradições religiosas do passado foram fundadas a partir 

do conceito moral de heteronomia, – como se a divindade agisse por meio 

de castigos e recompensas –, e adotando o princípio da degradação 

das almas. No  velho testamento, a gênese da humanidade está 

simbolizada pelas figuras de Adão e Eva, que foram repreendidos pelo erro 

de comer o fruto proibido e castigados com a expulsão do paraíso, o parto 

com dor, a mortalidade; transmitindo o pecado origina para toda a sua 

descendência, conforme a interpretação do clero. Segundo essa tradição, 

                                                             
2
  KANT, Emmanuel. Werke (Hartenstein), VIII, p.630, apud CASSIRER, 1999, 

p.70. 
 



para fugir da condenação eterna, é preciso sujeitar-se cegamente à 

vontade de Deus. Essas leis ditas divinas são externas ao indivíduo. Nessa 

concepção, a maior virtude humana seria a obediência. Os valores morais 

dessa cartilha são condicionamento, pecado e castigo, sujeição e 

recompensa, submissão e fé cega.  

Nas doutrinas reencarnacionistas do oriente, a mitologia é outra, 

mas os valores inerentes são os mesmos. Em suas narrativas, 

originalmente a alma é boa como criação de Deus, mas ao manchar-se 

pelo pecado provocado pela desobediência e pelos erros cometidos, 

determinam a reencarnação como castigo, recebendo a pena de viver 

como animais, insetos, mulheres ou párias, conforme a gravidade do 

delito. De acordo com o hinduísmo, por exemplo, as almas criadas 

perfeitas caíram pelo erro e foram encarnadas no mundo como punição, 

sendo mantidas na roda das reencarnações até que se purifiquem e voltem 

ao todo universal. Na Grécia antiga, os mitos descreviam a queda da alma 

que vivia junto aos deuses quando sucumbiu ao orgulho e egoísmo, 

ocasionando sua degeneração e condenação a encarnar como homem ou 

animal, penalidade que se estenderia até a superação de todos os seus 

pecados. De acordo com esses mitos, quanto mais simples, pobre e 

trabalhador braçal for o indivíduo, mais culpado e pecador teria sido no 

passado. Deveria andar de cabeça baixa, sofrer calado sua condenação, 

submisso à misericórdia divina, como escravos do pensamento. Essa 

representação fantasiosa da massa humana trabalhadora interessava 

diretamente aos poderosos governantes, sacerdotes, abastados e nobres. 

Essas ideias ancestrais se perpetuaram pela tradição como revelações 

divinas sobrenaturais. 

Mas não foram somente as tradições religiosas que propagaram a 

moral heterônoma. Por sua vez, as teorias materialistas surgidas no século 

19 abandonaram os mitos e superstições, mas mantiveram o conceito da 

heteronomia que submete os homens às leis externas da sociedade, ou à 

lei do mais forte determinada pelas diferenças orgânicas. Segundo 

Auguste Comte, por exemplo, as grandes massas de operários e todas as 

mulheres não possuíam o desenvolvimento adequado de seu cérebro e 

estavam assim organicamente impedidos pela natureza de fazer uso 

adequado da razão, devendo se submeter ao comando de uma minoria, 

uma elite de homens guarnecida de um sistema nervoso privilegiado, 

capaz de torna-los cientistas, dirigentes, comandantes da massa ignóbil. 

Essas delirantes fantasias do positivismo comtiano foram bem aceitas em 

seu tempo. Ideias semelhantes dominaram os séculos seguintes e ainda 

persistem. 



Parafraseando o conto da águia criada entre as galinhas, narrado 

por Leonardo Boff3, o período histórico no qual se estabeleceu o espiritismo pode 

ser representado pela águia ignorante de sua natureza por ter vivido em um 

galinheiro como se fosse uma delas, sem saber o que fazer ao pé de um precipício. 

Mergulhar no abismo do niilismo seria a opção do materialismo; retroceder como 

uma galinha, de asas encolhidas, pé ante pé, seria a escolha da restauração 

monárquica e clerical, retornando aos escombros do velho mundo; por fim, mirar as 

nuvens, enfrentar o novo, abrir as asas e voar perseguindo o seu destino como 

nobre ave é o que propunha o espiritualismo racional. 

Se ao animal é natural o condicionamento, permitindo os benefícios da 

evolução das espécies e de sua conservação; a natureza do espírito humano é o 

livre-arbítrio. O livre pensamento faz do homem um ser inteligente, proativo, com 

opinião própria. Desse modo, a teoria da autonomia é a base fundamental da 

transformação que germina na humanidade, representando sua regeneração pela 

construção de um mundo novo. O filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget, estudando 

o juízo moral na criança, estabeleceu uma associação entre – moral heterônoma, 

coação e submissão – e – moral autônoma, cooperação e respeito mútuo –, 

vejamos: 

“Reconhecemos, com efeito, a existência de duas morais na criança, a da 

coação e da cooperação. A moral da coação é a moral do dever puro e da 

heteronomia: a criança aceita do adulto um certo número de ordens às 

quais deve submeter-se, quaisquer que sejam as circunstâncias. O bem é o 

que está de acordo, o mal o que não está de acordo com estas ordens: a 

intenção só desempenha pequeno papel nesta concepção, e a 

responsabilidade é objetiva. Mas, à margem desta moral, depois em 

oposição a ela, desenvolve-se, pouco a pouco, uma moral da cooperação, 

que tem por princípio a solidariedade, que acentua a autonomia da 

consciência, a intencionalidade e, por consequência, a responsabilidade 

subjetiva” (PIAGET, 1994, p.134). 

Segundo Piaget, é possível transpor para a sociedade esse processo 

psicológico natural da criança, sucedendo no transcorrer das gerações, 

num sentido de complexidade, uma sucessão natural da coação para a 

solidariedade, da moral heterônoma para a autônoma. Nas sociedades 

conformistas, onde o povo é explorado, a coação determina a submissão e 

passividade. Já onde a liberdade é promovida, surge a ação solidária, a 

responsabilidade do indivíduo para com o todo, e vice-versa.  

                                                             
3
   BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição 

humana. São Paulo: Editora vozes, 1997. 
 



Bem compreendida, a autonomia da consciência é o fundamento da 

boa nova trazida por Jesus e encoberta pelo interesse de dominação das 

igrejas e cleros. Ideia moderna, intuída por Rousseau e teorizada por Kant, 

a moral pela educação libertária influenciou as gerações francesas depois 

da grande revolução. Nesse momento, os espiritualistas racionais tinham 

como objetivo superar a luta de opostos radicais, representada pelos 

filósofos materialistas de um lado, e pelos autoritários e saudosistas 

restauradores do poder papal e da monarquia de outro. Os espiritualistas 

criaram um terceiro caminho quando tomaram a universidade de 

humanas (na época, ciências morais) e fundaram uma filosofia 

libertadora, baseada no conceito de educação pela liberdade e pela 

autonomia moral, sustentada por pensadores como Royer-Collard, Maine 

de Biran, Victor Cousin, Theodore Jouffroy. Essa filosofia espiritualista 

moderna foi ensinada nas escolas, sendo responsável pela educação moral 

da geração que veria surgir o espiritismo na França. 

Além do espiritualismo racional, vamos esclarecer na quarta parte 

da obra, a importância fundamental do magnetismo animal como ciência 

precursora do espiritismo. Na mesma época da revolução francesa, dois 

grandes visionários, percebendo a falência do modelo de medicina milenar 

e ultrapassado de seu tempo que considerava a doença como uma 

degeneração orgânica ou invasão do mal no corpo. Essa medicina antiga 

estava representada pelo teoria humoral que prevaleceu por séculos, onde 

o excesso de sangue, bile amarela ou negra ou fleuma precisava ser 

supostamente extraídos do corpo por meio de sangrias, aplicação de 

substâncias causticantes, perfuração de bolhas e outros métodos 

perniciosos. Esses visionários, Franz Anton Mesmer e Samuel 

Hahnemann, criadores das ciências do magnetismo animal e da 

homeopatia, trouxeram para a cura o conceito de autonomia, – 

considerando a doença como perturbação da harmonia orgânica e a 

recuperação da saúde como sendo um esforço natural da economia 

animal, patrocinada pela vis medicatrix naturae.   

Segundo essas duas ciências médicas, o corpo recupera sua saúde 

pela força vital que a anima, estimulada pela doença artificial induzida 

pelos medicamentos homeopáticos ou pelo passe magnético. Ambas as 

teorias possuem a mesma base conceitual, ainda hoje mal compreendida. 

Além disso, Mesmer descobriu que a ação do passe provocava um 

estado alterado de consciência, que ficou conhecido posteriormente como 

sonambulismo provocado. Os pacientes nessa condição especial (crisíacos 

ou sonâmbulos), adquiriam capacidades extraordinárias, como ver à 

distância, examinar os órgãos interiores, uma intuição da cura e do 

tratamento adequado à sua condição patológica. Esses fenômenos seriam 



derivados de uma lucidez sonambúlica, ou um sexto sentido, como propôs 

Mesmer. Ocorria uma revolução grandiosa na psicologia experimental, 

influenciando médicos, psicólogos, pensadores, filósofos e cientistas. 

Franz Mesmer via em sua teoria de medicina a oportunidade de 

colocar a arte de curar ao alcance das famílias, dos simples, de todos. Suas 

ideias de fraternidade e igualdade afrontavam a rigidez da estrutura social 

do antigo regime. Sua doutrina da harmonia universal foi seguida por 

importantes líderes da revolução francesa. Trazendo em si o espírito de 

transformação social, causou importante influência conceitual no 

movimento revolucionário. 

Pois bem, o professor Rivail estudou a ciência do Magnetismo 

animal, teórico e prático, tanto no âmbito da cura como também quanto a 

todas as fases do sonambulismo por 35 anos antes de elaborar a ciência 

espírita. 

Esses diversos precursores, iluminismo, espiritualismo racional, a 

teoria moral de Rousseau e Kant, a ciência do Magnetismo animal e da 

homeopatia além das doutrinas sociais fundadas na ideia de liberdade, 

igualdade e fraternidade; tinham em comum a fundamentação teórica no 

conceito moderno de autonomia intelectual e moral. E o professor Rivail, 

educado pelos princípios de Rousseau e Pestalozzi, tornando-se 

importante especialista desse tema, compreendia muito bem esses 

conceitos fundamentais. 

Quando Kardec estabeleceu o diálogo com os espíritos, adotando 

critérios rigorosos para atestar a origem e validade dos seus ensinamentos 

inequívocos, uma teoria bem definida foi surgindo, de forma evolutiva e 

sustentada, uma mensagem apropriada ao seu tempo e que apontava para 

a transformação moral da humanidade. Pretendemos elucidar essa teoria 

esquecida, demonstrando que a moral espírita valida a tese da 

autonomia moral ao denunciar a falsidade da degeneração da alma pela 

queda, como causa de castigo divino. Na realidade, é lei universal a 

perfectibilidade, onde todos os espíritos iniciam suas primeiras vidas 

humanas simples e ignorantes, evoluindo intelecto-moralmente por seu 

esforço e vontade, a partir das leis presentes em sua consciência, quando 

racionalmente compreendidas, como bem definiu Kardec: “A encarnação 

é, pois, uma necessidade para o Espírito, realizando a sua missão 

providencial, trabalha seu próprio adiantamento pela atividade e pela 

inteligência, que deve desenvolver, a fim de prover à sua vida e ao seu 

bem-estar”, e então conclui: “o que é errado é admitir em princípio a 

encarnação como um castigo” (RE63, 231-2). 

De forma inédita, os espíritos superiores vão ensinar que a 

autonomia fundamenta uma lei natural da criação universal. Ainda na 



parte quarta, veremos que o espiritismo revela e explica a admirável lei 

natural da escolha das provas, que sustenta sua teoria moral, cujos 

fundamentos e consequências vamos explorar minuciosamente nesta 

obra. Segundo essa lei revelada pelo espiritismo, não há acaso nem 

punição nas situações penosas da vida, pois “o Espírito as escolheu 

voluntariamente na erraticidade, antes de sua encarnação, como 

provações para o seu adiantamento; elas são, pois, produto do livre-

arbítrio, e não da fatalidade” (RE68, 284). 

O que vamos evidenciar neste livro, enfim, percorrendo o caminho 

da história e filosofia da ciência espírita, é que a doutrina moderna da 

autonomia moral e intelectual, seja representada pelo livre exame, 

liberdade de consciência ou fé raciocinada; é o alicerce fundamental do 

espiritismo. Como explica Kardec quanto ao livre pensamento: 

Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, 

complemento da independência física; ele não quer mais escravos do 

pensamento do que escravos do corpo, porque o que caracteriza o livre 

pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros, em outras 

palavras, que sua opinião lhe pertence particularmente. Pode, pois, haver 

livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Neste 

sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem; dele faz um ser 

ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer.” (RE67, p.26). 

Para a fundamentação da moral em suas obras, o filósofo Kant 

definiu os conceitos de educação pela liberdade, moral autônoma, livre-

arbítrio, religião natural e fé racional. Na concepção desse autor, liberdade 

e autonomia estão essencialmente vinculadas. Nesse sentido, iluminismo 

ou esclarecimento é pensar por si mesmo, agindo moralmente segundo os 

valores de sua consciência, mesmo em prejuízo de nossos interesses 

próprios, e independente de regras convencionais ou das religiões formais. 

Não foi por acaso que o professor Rivail adotou esses conceitos e 

significados para definir o Espiritismo em suas obras. Para ele, o 

espiritismo tem “tendências liberais e antirretrógradas, (...) tal é, com 

efeito, a impressão que ela produzirá sobre todos aqueles que se derem ao 

trabalho de estudá-la” (RE68, p.43). Diante daqueles que viam uma nova 

seita no movimento espírita que surgia, Kardec vai demonstrar sem 

rodeios tratar-se de um grande erro, porquanto “sua ignorância das 

tendências do espiritismo é tal que não sabem mesmo que é uma 

doutrina liberal”, sendo também “emancipadora da inteligência, 

inimiga da fé cega, que vem proclamar a liberdade de consciência e o livre 

exame como base essencial de toda crença séria” (Id.).  



O espiritismo é uma doutrina liberal no sentido do movimento 

iluminista e do espiritualismo racional de seu tempo, aos quais se vincula, 

como afirmou o professor: “toda defesa do espiritualismo racional 

abre o caminho do espiritismo, que dele é o desenvolvimento, combatendo 

os seus mais tenazes adversários: o materialismo e o fanatismo” (RE68, 

p.223). 

Infelizmente, essa revolucionária teoria moral espírita está hoje 

quase esquecida. No lugar da autonomia, tem sido divulgado como 

espírita o falso conceito de que erros cometidos no passado são 

responsáveis pela reencarnação como um castigo imposto por uma lei 

universal determinante. Essa ideia retrograda e heterônoma está 

originalmente presente em doutrinas milenares como o código de Manu 

criado pelos sacerdotes hindus, que classificaram para cada pecado uma 

reencarnação expiatória, castigo mais assustador quanto pior fosse o 

delito, chegando a condenar as almas a viverem como insetos, animais 

peçonhentos e demônios.  

O pensamento heterônomo está arraigado na tradição do 

pensamento religioso e social, exigindo um esforço pessoal de cada um 

para que seja superado. Para contribuir com esse esforço, a teoria original 

do Espiritismo pode e deve ser recuperada. Para serem compreendidos, os 

bons espíritos que dialogavam com Kardec tomaram como meio de 

comparação conceitos da ciência do Magnetismo animal, da Homeopatia, 

das ciências filosóficas representantes do espiritualismo racional, e toda 

essa trajetória está registrada nas páginas de seus livros e também na 

coleção das edições mensais da Revista Espírita, desde 1858 até 1869, 

devendo ser reconstruída por meio dos instrumentos atuais da História e 

filosofia das ciências. 

O escritor espírita Hermínio Miranda dizia que toda obra tem sua 

história. Esta teve início quando nos deparamos com o seguinte 

comentário do professor Rivail em sua revista: “o magnetismo animal e o 

Espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se 

explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se 

imobilizar, não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua 

congênere; isoladas uma da outra, elas se detêm num impasse” (RE69, 7). 

Foi um forte impacto a profundidade do sentido de cada uma dessas 

frases. Vejamos. Primeiro Rivail considerou tão próximo as duas ciências 

que as qualificou como gêmeas. Em seguida, ponderou que elas 

necessariamente se explicam mutuamente. Por fim, fez uma determinante 

declaração de que a que se isolasse da outra cairia num impasse. Mas, 

pensamos, a ciência do magnetismo animal é completamente 

desconhecida pelos espíritas! Então o espiritismo teria caído num 



impasse? Seu entendimento estaria incompleto? Não poderia ser 

explicado adequadamente sem seu par gêmeo perdido? 

Procuramos então as obras de Franz Anton Mesmer, o criador da 

ciência do magnetismo, e nada havia em nossa língua. Vasculhamos 

bibliotecas e sebos em busca de sua teoria, e nada. Pedimos então cópias 

de suas obras na biblioteca nacional da França, escritas originalmente em 

francês, mas publicada com tipos de difícil leitura, típicos do final do 

século 18. Terminada a transcrição, apresentemos o projeto aos 

participantes de nosso grupo de estudos de Espiritismo. Pois o simpático e 

articulado doutor Álvaro se dispôs a ajudar. Soubemos então que era o 

médico e escritor Álvaro Glerean, nascido em 1930, professor do 

departamento de histologia da Universidade de São Paulo e da Escola 

Paulista de medicina. Agnóstico e materialista por décadas, como era 

comum em seu meio, tornou-se espiritualista e por fim espírita. Traduziu 

não só as obras completas de Mesmer como também duas dezenas de 

obras de autores do Magnetismo como Puységur, Du Potet, Ricard, 

Lafontaine, Cahagnet, Albert de Rochas. Foi quando nos deparamos com 

ideias, termos e hipóteses presentes nas obras de Kardec, mas escritas por 

Mesmer desde 1779, como fluido universal, sonambulismo provocado, 

êxtase, passe magnético, lucidez sonambúlica, transmissão do 

pensamento, visão à distância, entre tantos outros. 

Para compreender o ineditismo e vanguarda da obra de Mesmer, foi 

necessária uma recuperação da história e filosofia das ciências médicas e 

também da física, pois o criador dessa nova ciência elaborou um novo 

paradigma, uma teoria diferente da aceita em seu tempo para adequar a 

teoria aos fenômenos com os quais se deparou em sua investigação. Esse 

esforço de pesquisa resultou na obra Mesmer, a ciência negada e os textos 

escondidos, em 2007. Tal trabalho sobre a ciência do Magnetismo animal 

permitiu a compreensão da base conceitual tanto da teoria da cura 

fundamentada no princípio da autonomia, como também de sua hipótese 

de física do fluido universal, que contrariando a física de sua época o fez 

aproximar-se dos atuais conceitos da física moderna, como bem notaram 

os conceituados acadêmicos brasileiros José Maria Filardo Bassalo e 

Robson Fernandes de Farias, ao examinar as obras de Mesmer: 

“Embora devamos lembrar que essas proposições foram efetuadas em 

outro contexto científico/histórico, devendo-se, por conseguinte, ter o 

cuidado de não lhes atribuir um significado diferente do que imaginou 

Mesmer, é inegável que ele (muito embora, possa-se dizer, de forma 

apenas intuitiva), em busca do entendimento da ação do magnetismo 

animal, vislumbrou muitos aspectos relativos ao comportamento físico da 



matéria que estavam (ou estão) em perfeita harmonia com as proposições 

da Física”4. 

Esses estudos sobre a ciência do Magnetismo animal confirmam a 

previsão de Kardec, pois eles permitem compreender o Espiritismo em 

seus valores originais. Para explicar adequadamente ao professor Rivail e 

demais pesquisadores espíritas a doutrina espírita, os espíritos superiores 

fizeram uso da teoria do magnetismo animal para explicar a física 

espiritual e os fenômenos naturais que encontram na espiritualidade. 

Desse modo, a física espiritual proposta pelo Espiritismo, além de negar a 

falsa teoria da física aceita pela comunidade científica na época de seu 

surgimento, está conceitualmente adequada à física moderna, como 

vamos esclarecer no decorrer desta obra. 

A publicação de nosso livro Mesmer – a ciência negada foi apenas 

um primeiro passo. Demos continuidade à pesquisa quase exclusivamente 

em fontes primárias, muitas delas inéditas, acessando obras, documentos, 

jornais, revistas e folhetos do século 19, tanto no acervo físico e digital da 

Biblioteca nacional da França, como também em cartórios, sociedades 

cientificas e arquivos municipais de Paris, Lion, Bourg-en-Bresse e outras 

cidades. Também nos valemos dos acervos e bases de dados digitais das 

mais diversas bibliotecas e museus de todo o mundo, como Open library, 

Scielo, DPLA, Worldcat, Google books, Bndigital, entre outros.  

Almejamos demonstrar que a travessia no espaço e no tempo das 

ideias de Kardec desde a França no final do século 19 ao Brasil desde o 

século 20 foi tortuosa e sofreu sérios desvios. No caminho, as gerações de 

adeptos esqueceram progressivamente a originalidade revolucionária do 

espiritismo, terminando por ser visto atualmente, como denunciou 

Herculano Pires há 35 anos, “como uma seita religiosa comum, carregada 

de superstições”. A isso devemos acrescentar que a atual divulgação, 

sobretudo por ingenuidade ou desconhecimento, vem adulterando a teoria 

espírita originalmente fundamentada na autonomia moral e intelectual, 

substituindo-a por conceitos heterônomos desgastados, ultrapassados e 

equivocados como o da reencarnação como castigo, deus punitivo e 

vingador, lei impositiva do carma, a submissão do homem a uma salvação 

exterior e o culto do sofrimento. Em verdade esses conceitos são 

mistificações ou apropriações indevidas de doutrinas divergentes, que 

jamais pertenceram à verdadeira doutrina espírita. 

                                                             
4
   BASSALO, José Maria Filardo, Robson Fernandes de Faria. Para 

gostar de ler a história da física. Campinas, SP: Editora Átomo, 2010. Pág. 29-30. 
 



A revolução espírita representa uma mudança de paradigma no 

sentido da autonomia por meio da conscientização dos indivíduos – essa é 

a tarefa do espiritismo e dos verdadeiros espíritas, – que se executa pela 

educação, pela ação social e pelo estabelecimento de uma moral racional 

guiada pelas leis naturais presentes na consciência de cada um de nós. A 

humanidade está em transformação e passará inevitavelmente pela 

revolução moral que a teoria espírita prevê e acompanha. 

Corrupção, privilégios, indiferença ao sofrimento, preconceito 

quanto às minorias, submissão das massas, abuso dos animais, 

degradação do meio ambiente, selvageria exploratória da economia, 

guerras sustentadas pelo interesse financeiro. Todas as enfermidades da 

humanidade têm em comum uma única causa: o egoísmo e o orgulho do 

homem. Com o potencial de superar progressiva e definitivamente essas 

chagas, o espiritismo resgatado tal como foi proposto originalmente por 

Allan Kardec é a solução definitiva para a contemporânea crise moral da 

humanidade. 

 

Paulo Henrique de Figueiredo 
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 Parte 1: o grande desconhecido 

 

 

 

 

 

O Espiritismo é o Grande Desconhecido. Se os espíritas conscientes 

não se dispuserem a uma tentativa de reconstrução, de reerguimento 

desse edifício em perigo, ficaremos na condição de nababos que 

desprezam as suas riquezas por incompetência para geri-las. Nós 

mesmos abrimos o portal da muralha e recolhemos, alegres e 

estultos, o Cavalo de Tróia em nossa fortaleza inexpugnável.  

Herculano Pires (PIRES, 1979,  p.104). 
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1.1 Uma sólida construção 

Paris, 1848. Operários desempregados, artesões, estudantes e 

mulheres tomaram as ruas com centenas de barricadas. Paralelepípedos, 

móveis, entulho, tudo amontoado, formando barreiras. Em meio a prisões e 

fuzilamentos, 50 mil manifestantes vivam terror e entusiasmo. O povo 

mobilizado ostentava bandeiras e exigia: ‒  Fora o rei! Queremos República! 

Democracia! Igualdade! 

Numa praia de mar revolto, a onda encobre os banhistas. Depois se 

recolhe, catam-se coisas, estendem-se as esteiras e tudo volta ao normal. Mas 

depois a onda volta atrevida. Desde a Revolução Francesa de 1789, as 

insurreições pareciam respeitar um ciclo natural, voltando de tempos em 

tempos como ondas. 

Nessa primavera dos povos, o professor Rivail morava com sua esposa 

Amélie Boudet na rua Mauconseil, uma das mais agitadas desde o início das 

jornadas populares. No primeiro anoitecer, uma algazarra percorreu a rua. 

Um tiro foi ouvido. Depois da meia noite, fez-se silêncio. No segundo dia, 

naquela curta e mal defendida rua, as tropas abriram fogo. Protegidos por 

barricadas improvisadas, cinco operários foram baleados ‒  três mulheres e 

duas crianças. Na manhã do terceiro dia, dois estudantes que lutavam ao lado 

dos trabalhadores foram mortos.5 

Nessa época, Rivail era uma autoridade em educação, com diversos 

livros publicados e uma larga experiência como diretor de instituições de 

ensino. Sua existência fora dedicada à ciência de educar. Esse foi o seu 

mundo. Sem nunca ter se envolvido com política, a vida de sua família, 

porém, foi marcada pelas reviravoltas do poder. Eles viveram luta e tragédia, 

durante a Revolução Francesa e o consulado de Napoleão. Rivail nasceu 

durante o Império e se formou quando a monarquia voltava. Em seus 

primeiros anos em Paris, viveu a Revolução de 30. E agora, em 1848, via 

novamente as barricadas à porta de sua casa. 

Cada um desses ambiciosos governantes iludia a si mesmo e ao povo 

francês com suas promessas, pois todos sofriam com suas derrotas. O 

próximo reconstruía tudo a seu modo, para se ver ruir novamente. 

Num discurso aos alunos de sua instituição de ensino, Rivail, depois 

de décadas pesquisando a formação de crianças e jovens, revelou seu grande 

                                                             
5 SARRANS, Bernard. Histoire de la Révolution de février 1848, vol. 1, 

França: Administration de Librairie, 1851, p.329. 
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segredo: “Se não se consagra um tempo suficiente para estabelecer com 

solidez os fundamentos de uma casa, o edifício será construído prontamente; 

mas se ele cair, será necessário recomeçá-lo e a soma total do tempo 

empregado será muito maior do que se não se tivesse sido tão apressado no 

começo”. A chave está em construir sobre terreno firme e não sobre areia 

movediça. Ela vale tanto para educar uma criança como uma nação. 

O problema social histórico da França ainda hoje é capital em todo o 

planeta. Nos jornais diários revelam-se instituições apodrecidas pela 

corrupção, autoridade a serviço de interesses pessoais, desprezo aos simples e 

suas necessidades. Quando Rivail tomou o pseudônimo de Allan Kardec, 

escreveu: 

Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, 

eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para a explorarem em 

proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas 

instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em 

conservá-las (OP, p.383). 

Ou seja, a solução dos problemas sociais está no aperfeiçoamento 

moral das massas pela conscientização dos indivíduos. As leis podem inibir 

um comportamento indesejado, pelo medo da punição, mas não eliminam sua 

causa moral, presente no homem: “É pela educação, mais do que pela 

instrução, que se transformará a humanidade” (OP, 384). Pois se pela 

instrução se desenvolve a inteligência e o conhecimento, pela educação se 

forma o caráter. 

Se os governantes parassem para meditar sobre tão importante 

conselho ‒  ao invés de reconstruir cidades ao seu gosto, mergulhar os países 

em guerras, disputar o poder como salvadores da pátria, ou massificar o povo 

para manobrá-lo como um objeto, mantendo-o dependente ‒ , investiriam na 

educação moral e intelectual de todas as crianças, de todas as classes sociais, 

de todos os povos; percebendo o ser humano com individualizado, autônomo 

e consciente de suas potencialidades. Dando a ele o poder de transformar a si 

mesmo de forma livre e plena. Aprendendo a lidar com a liberdade desde 

criança, os adultos futuros saberão oferecer o mesmo à sua próxima geração. 

E assim, sobre uma base sólida, o edifício de um novo mundo permanecerá 

sólido para sempre. 

1.2 As passagens de Paris 

A monarquia caiu pelo fio da guilhotina, na grande Revolução de 

1789. 
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Dez anos depois, Napoleão deu um golpe e se fez imperador, era o fim 

da Primeira República. 

Restaurando a monarquia, um novo rei da dinastia Bourbon, Luís 

XVIII, retomou o trono quando o general Napoleão perdeu sua última batalha 

em 1815. 

Por sua vez, o rei Luís foi derrotado pela falta de saúde, com 

obesidade, gota e gangrena em 1824. Morto o rei, viva o rei! Assumiu seu 

irmão, Carlos X. 

Em 1830, uma nova onda revolucionária invadia a França, pelas 

deploráveis condições dos operários, má colheita e a fome. Com o povo na rua 

e diversos levantes, um monarca, Luís Filipe I substituiu outro, Carlos X, que 

foi exilado. 

“De agora em diante”, afirmou Lafitte, que ajudou a colocar Luís 

Filipe no trono, “os banqueiros reinarão na França”. Com o “rei burguês”, 

financistas, industriais e comerciantes estavam mais ricos, enquanto os 

operários ainda enfrentavam miséria, fome e desemprego ‒  para estes, tudo 

piorava. Numa população de um milhão e duzentos mil habitantes da maior 

cidade industrial da Europa, quatrocentos mil eram operários. Nas fábricas, 

trabalhavam mulheres e crianças sem descanso; e, entre os homens, 

desemprego. Salários baixos, preços altos. 

Os doze distritos de Paris ainda estavam confinados dentro de seus 

muros, cercada para a cobrança dos impostos Ferme générale na passagem 

dos seus 55 portões. A maior parte da cidade era cortada por vielas. Por 

algumas, passava um por vez de cada lado de um córrego sujo. Nos bairros 

distantes, os pobres amontoavam-se em casebres insalubres e a classe média 

fugia, assustada com a degradação. 

Nos bairros centrais, havia uma tradicional convivência entre mais 

abastados e pobres nos mesmos prédios. Pobres no térreo, em meio ao 

barulho, mau cheiro e umidade da rua. Nos andares mais altos, outros pobres 

enfrentavam as infiltrações, desciam as escadas, carregando esgoto que era 

jogado nas vielas a céu aberto, e subiam de volta trazendo água, pois não 

havia encanamentos. Os mais abastados moravam com menos desconforto 

nos segundos e terceiros andares. 

Desde o dia 22 de fevereiro de 1848, cinquenta mil pessoas nas ruas 

queriam a queda do rei Luís Filipe, de seus ministros, do sistema que os 

explorava. As barricadas tomavam o centro de Paris. Sem reação, o rei 

abdicou do trono. Surgia a Segunda República! 

Um governo provisório foi eleito e os operários apoiavam, com 

esperança de que sua miséria seria vencida. Para aliviar a crise econômica, 

foram criadas fábricas de capital estatal dirigidas por operários, as oficinas 

nacionais, empregando mais de cem mil. Mas logo se mostraram 
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improdutivas e deficitárias. Alguns imaginavam resolver tudo acabando com a 

propriedade privada. Socialistas, comunistas, anarquistas, cada um tinha sua 

solução. Mas faltava experiência administrativa aos governantes, que 

tomavam decisões confusas e precipitadas. 

A burguesia estava com medo e iniciou uma reação. As oficinas foram 

fechadas. Liderado pelos socialistas, o povo retomou as barricadas em junho 

de 1848, mas foi atacado pela guarda. Por quatro dias, caíram mil e 

quinhentos à bala. Julgados sem defesa, dezesseis mil foram presos ou 

deportados para a colônia da Argélia. Jornais suspensos e reuniões proibidas. 

Pela nova Constituição de novembro, ficara estabelecida a República 

presidencialista. 

Luís Napoleão Bonaparte ganhou mais de cinco milhões de votos, 

sobretudo, pela consideração dos camponeses ao seu tio. Depois de quatro 

anos, como não haveria reeleição, um golpe de estado em dois de dezembro de 

1851 deu à França seu segundo imperador. 

Napoleão III queria que Paris fosse a mais grandiosa capital do 

planeta. Por vinte anos, os banqueiros financiaram e o „artista demolidor‟ 

barão Georges-Eugène Haussmann, nomeado administrador da cidade, 

destruiu ruas e casas, acabando com as pequenas vielas. Levantou prédios 

padronizados com mais espaço, acabando com os apartamentos alugados 

pelos pobres. Rasgou a cidade com largas ruas para que ficasse à prova de 

barricadas. As indústrias do centro foram para terras agrícolas, ao redor da 

cidade, e os trabalhadores foram junto para a periferia, onde os muros da 

cidade antiga tinham sido derrubados. Ao construir novos prédios, parques, 

jardins e remodelar o centro, dizia o barão: “Paris pertence à França e não aos 

parisienses que aqui vivem, sobretudo esse povo flutuante das casas de 

aluguel” (BRESCIANI, 1982, p. 68). 350 mil pessoas mudaram de endereço. 

A nova cidade estava sendo preparada contra pestes e revoluções. O 

que parecia simplesmente um embelezamento e uma medida de Saúde 

Pública era, em verdade, organização da cidade contra revoltas e a sua divisão 

segundo as novas classes sociais. Ricos, classe média e pobres, cada um tinha 

seu lugar. No Antigo Regime, os privilégios eram medidos pelos graus de 

nobreza. A partir de agora, valia a quantidade de dinheiro e posses. 

Em meio às obras, a imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, 

punha em voga os desvarios consumistas do luxo e da etiqueta, na 

exuberância das joias, perfumes e vestidos de alta-costura. Maria Antonieta 

era sua musa. Para exibir todo glamour, davam-se festas, bailes e banquetes. 

Em verdade, o casal tinha verniz burguês e entranhas aristocráticas. 

Paris se transformava. Desde 1820, as antigas passagens parisienses 

eram criadas para servir de vias exclusivas para pedestres, cortando grandes 

quarteirões. Mas a partir do Segundo Império, milhares de pessoas 
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abarrotavam suas lojas enfileiradas dos dois lados. A inspiração vinha dos 

corredores clássicos do Palais Royal. Mas agora eram projetos modernos e 

mais baratos, cobertos com telhados de vidro e aço para oferecer luz e abrigar 

do frio, iluminadas a gás, as passagens foram a marca de um novo tempo. Os 

novos burgueses, seguindo o exemplo do palácio, queriam estar na moda, iam 

às compras de dia e se divertiam à noite. 

Antes desse tempo, os mais ricos mandavam um empregado fazer 

compras ou recebiam os comerciantes em casa. Pegar uma carruagem até as 

passagens, percorrer suas vitrines, vendo e sendo visto, tornou-se um novo 

prazer. Longe das ruas perigosas e sujas. 

Hoje é difícil compreender o impacto desse comportamento, pois a 

massificação do consumo incorporou-se no modo de vida das classes médias e 

populares, sendo atualmente, um hábito consolidado em todo o mundo. 

Vejamos então o depoimento do escritor português Júlio Machado em 

1863, homem acostumado com os barbeiros da provinciana Lisboa, onde 

navalha, espelho e cadeira eram suficientes. Viajou por curiosidade e, quando 

entrou num cabeleireiro de uma passagem francesa, levou um susto. Ao 

entrar, ouviu do amável cabeleireiro: 

‒  Une petite seconde, monsieur, et nous sommes à vous!6 

Depois de esperar duas horas por sua vez, percebeu que estava num 

mundo à parte. O barbeiro fazia a barba, desenhava bigodes, frisava cabelos 

ou os engomava com pomada de coco. Ao lado, um recinto cheia de gravatas, 

colarinhos (de duas tiras, ingleses, erguidos, ponta dobrada etc.), bengalas, 

luvas, óculos de teatro e perucas, as mais diversas. Em longas prateleiras, uma 

grande variedade de toilette: frascos de cold-cream, pommade des Princes, 

agua d’Inglaterra, poudre callidermique, sais aromáticos. Em outra sala, 

empregados com escovinhas limpavam as botas tirando o mais entranhado 

torrão de barro, enquanto se liam jornais e folhetins. Depois de caminhar pela 

cidade vendo anúncios gigantescos e pilhas de mercadorias, o português 

exclamou com seu típico sotaque: 

Mas que terra é esta em que toda gente vende! Onde está aqui quem 

compra? Será esta uma cidade entregue aos credores, que vão 

passando com seus carros para ir buscar pregoeiros e fazer leilões? 

Será que tudo isso vai acabar? Esta gentil Paris, que tem sido a 

capital do mundo... ó solene desfecho de uma grande cidade! 

(MACHADO, 1863, p. 33). 

Em 1858, havia mais de cem passagens e galerias em Paris. Uma das 

mais ricas, pela decoração de mármore, colunas, metais dourados e espelhos 

dos corredores e o luxo de suas lojas, era a galeria Colbert. Com música todas 

                                                             
6 Um só segundo, e estaremos para ti! 
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as noites, as damas desfilavam em apertados espartilhos, grandes chapéus e 

vestidos armados por crinolinas. Tudo desconfortável, mas chique. Lacaios 

suíços despachavam indesejáveis intrusos que não se encaixavam no feitio 

burguês. 

A mais extensa era a passagem Choiseul, com lojas populares e bem 

abastecidas. Era hábito olhar vitrines, folhear livros, beber café creme ou 

chocolate, e comprar por impulso. Fica lá uma das entradas do teatro Bouffes 

Parisiens (Comédias Parisienses). Podia-se passar o dia num gabinete de 

leitura; jornais, revistas e livros, por trocados. Surgia um novo verbo, „flanar‟: 

caminhar lentamente e observar em seus detalhes o movimento na multidão. 

Depois vieram grandes bulevares, os gigantescos magazines ou lojas 

de departamento. Pavilhões de compras e lazer. 

O que quase nenhum parisiense perguntava era de onde vinham as 

montanhas de artigos, tecidos e bebidas, antes disponíveis para poucos. Mas 

todos temiam a Paris chamada „inferno‟. Na madrugada, gatunos, vagabundos 

e famintos se espalhavam como ratos pela cidade vazia. Bairros operários 

sombrios e isolados. Aonde o Sol não chegava e águas pestilentas desciam 

entre casebres. Nas regiões industriais, crianças e mulheres trabalhavam sem 

dormir tecendo panos em fábricas degradantes, apertadas, quentes, mal 

iluminadas e sem segurança. Jornadas desumanas de quatorze a dezesseis 

horas. O algodão vinha das colônias, Brasil e Estados Unidos, colhido por 

escravos negros, que gemiam nos troncos e dormiam acorrentados nas 

senzalas. Café e açúcar tinham a mesma origem. 

Baudelaire cantou em seus versos o contraste de Paris: 

Paris muda! Mas nada em minha nostalgia 

Mudou! Novos palácios, andaimes, lajedos, 

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria, 

E essas lembranças pesam mais do que rochedos. 

E penso nessa negra, enferma e emagrecida, 

Pés sob a lama, procurando, o olhar febril, 

Os velhos coqueirais de uma África esquecida 

Por detrás das muralhas do nevoeiro hostil; 

Em alguém que perdeu o que o tempo não traz 

Nunca mais, nunca mais! Nos que mamam da Dor 

E das lágrimas bebem qual loba voraz! 

Nos órfãos que definham mais do que uma flor! 

Assim, a alma exilada à sombra de uma faia, 

Uma lembrança antiga me ressoa infinda! 

Penso em marujos esquecidos numa praia, 
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Nos párias, nos galés, nos vencidos... e em outros 

mais ainda! (BAUDELAIRE, 2012, p.40). 

 

Há aqui um processo de alienação, a mais completa. Quem tem poder 

de compra, vive um esvaziamento por definir-se pela posse de objetos, hábitos 

e indumentária que identifiquem o indivíduo pelo seu exterior, em busca de 

privilégio e aparência. A mercadoria é tudo o que se vê, e não segundo o valor 

de uso do que se consome, mas pelas ilusões que gera. Enquanto contempla, o 

homem deixa de criticar, pensar e agir. Já os pobres trabalhadores perdem 

sua identidade, quando sua vida se resume a suprir somente a existência 

material (comer, dormir, morar), tornando-se engrenagens da estrutura do 

produzir. O operário mergulhado na vida corpórea, sem liberdade, age como 

máquina sem vontade. As individualidades, assim, se diluem em elites e 

massas, onde todos são alienados. 

1.3 A questão social 

Tratava-se da „questão social‟, quando uma parte da humanidade 

usufruía dos bens do progresso, enquanto a maioria enfrentava uma pobreza 

crescente. Como combater essa enfermidade que não permite enxergar uma 

nova era? 

Fourier, Saint-Simon e Robert Owen imaginaram uma estrutura 

social onde todos trabalhariam e o benefício seria repartido igualmente, numa 

sociedade rica, organizada e feliz. Idealizaram comunidades modelo, como os 

falanstérios, pensados em detalhes mínimos: seus hábitos, festas, hinos, 

roupas, costumes, atividades, disposição das casas, tudo perfeitamente 

organizado. Com o sucesso, se espalhariam como células de um grande 

organismo, o mundo inteiro. Com trabalho e um lugar para todos, as 

revoluções perderiam o sentido. Para Saint-Simon, a Era Industrial superaria 

a sociedade tensa das lutas de classes do Antigo Regime em favor de um novo 

mundo idealizado, onde o dom natural daria poder de mando a uma elite 

técnica, de industriais e cientistas. Em sua visão, a revolução industrial seria o 

despertar de uma era de paz. 

Karl Marx pensava diferente. Quando os burgueses derrubaram a 

monarquia tornaram-se uma classe dominante e conservadora: “A 

necessidade de mercados mais extensos para seus produtos impele a 

burguesia para todo o globo terrestre (...), instala-se em toda parte” (MARX, 

2011, p.44). Segundo ele, no Manifesto comunista, a burguesia forjou no 

proletário as armas que lhe trariam a morte: “A burguesia produz, acima de 

tudo, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são 
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igualmente inevitáveis” (Ibidem, p.55). Quando as coisas estivessem 

insuportáveis, a radical e violenta revolução proletária iria impor uma 

ditadura, extinguindo por opressão o regime de classes e a propriedade 

privada. No pensamento de Marx, os burgueses derrubaram o Antigo Regime 

e, na última das revoluções, os proletários derrubariam a burguesia e um 

mundo sem classe e sem estado seria instaurado para sempre. 

Já para Auguste Comte, a minoria governar a maioria estava na lei 

natural. Teria sido útil a Revolução derrubar a monarquia, mas igualdade e 

liberdade seriam ilusões criadas por loucos como Rousseau e Kant, afirmava 

Comte. Para o positivismo comteano, a ciência descobrira que uma elite da 

humanidade tinha o cérebro aparelhado para criar as leis e mandar executá-

las. Seriam cientistas e industriais. Para a maioria dos homens e a totalidade 

das mulheres, faltava uma região cerebral apropriada para que pensassem por 

si mesmos!7 Em seu plano minucioso, o trabalho penoso, o salário baixo e o 

entretenimento alienante deveriam mantê-los ocupados. Enquanto isso, a 

polícia e uma nova religião da humanidade garantiriam a paz, mantendo o 

povo nas rédeas. Comte seria o sumo pontífice e seriam veneradas as 

mulheres, pela imagem de sua falecida esposa Clotilde ou a Madona Sistina, 

de Rafael. Mas, veja bem, Comte não era feminista. Segundo ele, como as 

mulheres aceitavam resignadamente sua limitação,8 serviriam de exemplo 

para a massa de trabalhadores limitados e inquietos. Seria um plano para 

conquistar a liberdade, mas sem igualdade. E para Comte, o louco era 

Rousseau... 

As ideias de Comte conduziram boa parte da história política 

brasileira. O lema em nossa bandeira, “ordem e progresso”, vem da religião de 

Comte.  

Alguns falanstérios foram instalados, como a colônia do Saí, no sul do 

Brasil, com resultados desastrosos. O regime comunista foi tentado por 

ditaduras na URSS, na China, Cuba, Coreia do Norte, mas o que seriam fases 

transitórias de ditadura tornaram-se permanentes. No capitalismo 

                                                             
7 Sobre a origem fisiológica das diferenças intelecto-morais, Kardec não vê 

sentido: “Onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a 

vida? Dir-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior 

quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume 

maior e mais saboroso do que outro” (G, p.18). 
8 Já para Allan Kardec, quanto às mulheres: “Não se sabe que os espíritos só 

têm sexo para a encarnação? Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser 

reconhecida em alguma parte, seguramente deve ser entre os espíritas, e a propagação 

do espiritismo apressará, infalivelmente, a abolição dos privilégios que o homem a si 

mesmo concedeu pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da 

emancipação legal da mulher. ” (VE, p.41). 
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estadunidense, o governo dispõe de trilhões de dólares para sua defesa, 

enquanto parte de seu povo não tem onde morar, mergulhado em dívidas. As 

previsões de Marx se revelaram incorretas enquanto o capitalismo nunca 

superou suas contradições. Até agora, nenhum desses planos de reforma 

social trouxe esperanças do mundo melhor que prometiam. 

As antigas passagens francesas eram os shoppings de hoje. Eles foram 

estudados pela doutora em ciências sociais, Valquíria Padilha, autora do livro 

Shopping center: a catedral das mercadorias.9 O objetivo principal desses 

espaços é criar uma cidade perfeita, bela, segura, iluminada, limpa e 

confortável, alienando os que lá frequentam da realidade sofrida e miserável 

mantida longe de seus olhos. Num artigo, ela afirma: 

Concluímos que esse mundo de sonhos que é o shopping center 

acaba reforçando nas pessoas uma visão individualista da vida, onde 

os valores propagados são todos relacionados às necessidades e aos 

desejos individuais – „eu quero, eu posso, eu compro‟. Assim, 

colabora para uma deterioração do ser social e o retardamento do 

projeto de emancipação de seres mais conscientes, autônomos, 

prontos para a sociabilidade coletiva – que exige a capacidade da 

troca desinteressada, da tolerância, da relação verdadeiramente 

humana entre o eu e o outro, entre iguais e entre diferentes, 

tornando-se um lugar ideal para encontros de uma sociedade 

distinta (PADILHA, 2012, p. 35). 

O shopping center é a catedral do consumo, obra privada que supre a 

ausência de áreas de lazer nos grandes centros urbanos ‒  obrigação 

negligenciada pelo Poder Público. É o símbolo maior das instituições sociais, 

que ao contrário de romper com velhos hábitos, entronizam o egoísmo e a 

alienação10.  

Entre os pensadores do século dezenove preocupados com a questão 

social, Allan Kardec não via em sistemas, como os de Marx, Comte ou Fourier 

uma solução: 

Alguns homens bem-intencionados julgaram encontrar o remédio 

para o mal em certos sistemas de reforma social. Vida comunitária 

por ser a menos onerosa; comunidade de bens, para que todos 

tenham sua parte; participação de todos para a obra comum; nada de 

grandes riquezas, mas, também, nada de miséria. Isto era muito 

sedutor para quem, nada tendo, já via a bolsa do rico entrar no fundo 

social, sem calcular que a totalidade das riquezas, postas em comum, 

                                                             
9 São Paulo: Editora Bontempo, 2006. 
10 O hábito de flanar, olhar por horas o movimento e as vitrines nas galerias, 

atualmente se ampliou para a televisão. Por meio dessa mídia, a publicidade e o 

merchandising criam ilusões de necessidade para levar o espectador ao consumo.  



Revolução Espírita                        16 

criaria uma miséria geral, em vez de uma miséria parcial; que a 

igualdade hoje estabelecida seria rompida amanhã pela mobilidade 

da população e pela diferença entre as aptidões; que a igualdade 

permanente dos bens supõe a igualdade de capacidades e de 

trabalho. Mas, não é esta a questão; não entra em minhas cogitações 

examinar o lado positivo e negativo desses sistemas. Faço abstração 

das impossibilidades que acabo de citar e me proponho considerá-los 

de um outro ponto de vista que, parece-me, ainda não preocupou a 

ninguém e que se relaciona com o nosso assunto” (VE, p.26). 

Antes de propor o seu caminho para a solução da questão social, 

Kardec considera que os falanstérios e comunidades artificiais também não a 

resolvem: 

Alguns deixaram o torrão natal para ir fundar, à distância, colônias 

sob o regime da fraternidade; quiseram fugir do egoísmo que os 

esmagava, mas o egoísmo os seguiu e lá, onde se acham, 

encontraram exploradores e explorados, pois lhes falta a caridade. 

Imaginaram que fosse suficiente conduzir o maior número possível 

de criaturas, sem pensar que, ao mesmo tempo, levavam os vermes 

roedores de sua instituição, arruinada tão mais rapidamente porque 

não tinham em si nem força moral, nem força material suficientes 

(VE, p.26). 

O que se deveria buscar, numa futura comunidade sustentável, é o 

auxílio mútuo, fundamento da fraternidade que só pode ser exercido 

voluntariamente como um dever moral; ou repetindo a doutora Valquíria,11 

por indivíduos “prontos para a sociabilidade coletiva – que exige a capacidade 

da troca desinteressada, da tolerância, da relação verdadeiramente humana 

entre o eu e o outro”. Por sua vez, esclarece Kardec que “a fraternidade, assim 

como a caridade, não se impõe nem se decreta; é preciso que esteja no coração 

e não será um sistema que a fará nascer, se lá ela não estiver; caso contrário o 

sistema ruirá”( VE62, p.26). 

A base da ação moral autônoma é a crença na existência de uma lei 

universal criada por Deus e na de uma vida futura. Por outro lado, justamente 

a falta de crença é que conduz ao materialismo. E como o materialismo leva ao 

egoísmo, estabelece-se um círculo vicioso. Sustentam-se mutuamente, 

egoísmo e materialismo. 

Sabendo disso, Kardec viu que a saída não estava apenas em estudar 

sistemas econômicos, políticos e sociais, mas principalmente compreender a 

psicologia humana, no sentido etimológico da palavra: ciência da alma. A 

solução estaria no melhoramento moral das massas, pela educação que 

                                                             
11 Não conhecemos a orientação política ou religiosa dessa autora, mas o que 

aqui nos interessa é o posicionamento moral apresentado em seu artigo. 
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liberta. Naquele tempo, Maine de Biran (1766-1824) era o mais conceituado 

psicólogo francês. Em sua obra ele definiu que “o homem é um espírito 

encarnado”. Um ser triplo, que deve lidar equilibradamente com os apelos 

animais de seu corpo, agir pela razão, e elevar-se às alturas morais por sua 

natureza espiritual. Allan Kardec, partindo desse espiritualismo racional e o 

completando, vai demonstrar outro lado da natureza humana que o completa, 

o “espírito desencarnado”: 

O espiritismo, ao demonstrar, não por hipótese, mas por fatos, a 

existência do mundo invisível e o futuro que nos aguarda, muda 

completamente o curso das ideias. Demonstrando a ação do 

elemento espiritual sobre o mundo material, amplia o domínio da 

Ciência e, por isto mesmo, abre nova via ao progresso material. 

Então terá o homem uma base sólida para o estabelecimento da 

ordem moral na Terra (VE, p.77). 

A doutrina espírita observa o homem pela psicologia, com o apoio do 

espiritualismo racional12. Ao propor uma teoria lógica e progressiva, e 

estudando a moral no campo do conhecimento, não concorre com as religiões 

instituídas e seus dogmas, pois “ele não vem derrubar os cultos nem 

estabelecer um novo; proclama e prova verdades comuns a todos, base de 

todas as religiões, sem se preocupar com detalhes”. Mas há uma 

incompatibilidade com o espiritismo, pois ele vem destruir apenas uma coisa, 

o materialismo, negação de toda religião, “e vem derrubar apenas um templo: 

o do egoísmo e do orgulho; mas também vem dar uma sanção prática a estas 

palavras do Cristo, que são toda a sua lei: Amai ao vosso próximo como a vós 

mesmos”. (VE, p.77). 

Allan Kardec conclui o seu raciocínio anunciando que “o espiritismo 

conduz inevitavelmente a esta reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-

se-á a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do 

mundo” (VE, p.77). A ciência e a indústria transformaram a sociedade do 

ponto de vista material. Criando novos hábitos e necessidades, modificando 

crenças e relações sociais o espiritismo fará essa transformação do ponto de 

vista moral: 

A „questão social‟ não tem, pois, por ponto de partida a forma de tal 

ou qual instituição; ela está toda no melhoramento moral dos 

indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira 

chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens não 

mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se 

                                                             
12 Quando Kardec escreveu sobre o título de seu primeiro livro, O livro dos 

espíritos, o termo „filosofia espiritualista‟, queria dizer que essa obra estava inserida no 

tema do espiritualismo racional. 
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cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção 

(OP, 384). 

Na previsão da doutrina espírita, não haverá um cataclismo das 

instituições sociais, mas uma mudança lenta e regular, geração após geração, 

pela adesão moral voluntária e consciente de cada espírito deste mundo. 

Mas o que é enfim o espiritismo, essa nova e transformadora teoria? O 

professor Hippolyte Rivail, tendo trabalhado por quase quinze anos com 

absoluta dedicação, depois de todo o esforço, chegou à conclusão de que, 

sendo o “espiritismo uma palavra tão ampla, tão grandiosa, por tudo quanto 

contém, me parece que um homem que pudesse compreender toda sua 

profundidade não a poderia pronunciar sem respeito” (RE68, p.92). 

O espiritismo, como vamos ver, é hoje um grande desconhecido.   

1.4 Uma dedicação integral 

Existem quatro acessos para a galeria Choiseul. Um deles é o corredor 

de pedestres da rua Sainte-Anne. Quase todos os dias o professor Rivail estava 

por lá, onde muitas vezes virou do dia para a noite, e da noite para o dia. 

Só em ocasiões especiais o professor alugava uma charrete, quatro ou 

cinco vezes ao ano. Caminhando de sua residência na vila Ségur, Rivail levava 

uma hora para chegar ao prédio da passagem Sainte-Anne, 59, a sede da 

Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Um agradável caminho numa 

cidade toda plana. Ao atravessar uma das pontes do rio Sena, escolhia pelo 

florido jardim das Tulherias, aberto todos os dias, e a praça Vendôme com 

grandiosos prédios, ou contornando o palácio do Louvre. Pela linha „F‟ do 

omnibus,13 chegava na metade do tempo. 

Passando o saguão de acesso, ao pé da escada em espiral um letreiro 

anunciava: Revista Espírita, 2º andar. Mais abaixo: sala de cursos ‒  que 

nunca ocorreram, pois ali o professor presidia às sessões espíritas, escrevia, 

pesquisava os arquivos, respondia cartas e recebia visitantes. Afora poucas 

viagens, estava lá de 1860 até sua morte em março de 1869, enquanto 

encaixotava a mudança para a nova sede da rua de Lille, número 7. 

Antes desse período, Kardec atendia em sua casa. Mas a doutrina 

exigiu um lugar reservado só para as sessões e para que os visitantes, cada vez 

em maior número, não se confundissem num ambiente doméstico. Além 

disso, os estrangeiros e franceses que vinham de longe chegavam a qualquer 

                                                             
13 Primeiro transporte público de Paris desde 1828, o omnibus (“para todos” 

em latim) era puxado por dois cavalos, percorrendo dezenas de linhas. 
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hora do dia e precisavam de quem os recebesse: “Escolhi este local, que reunia 

as vantagens da conveniência e da posição central”. 

O casal de professores Denizard Rivail14 e Amélie-Gabrielle Boudet 

não acompanhavam a moda consumista. Tinham hábitos discretos, jamais 

esperavam tão grande repercussão do espiritismo: “Quando concebi a ideia de 

O livro dos espíritos, minha intenção era de não me pôr em evidência e 

permanecer desconhecido; mas, prontamente sobrecarregado, isso não me foi 

possível” (RE65, p.222). 

Rivail não perdia tempo em visitas ou cerimônias, sacrificando seu 

repouso e sua saúde, sem esquecer-se de prestar tributo à sua esposa: 

Minha mulher, que não é nem mais ambiciosa, nem mais interessada 

do que eu, entrou plenamente em meus objetivos e me secundou em 

minha tarefa laboriosa, como ela o faz ainda, por um trabalho 

frequentemente acima de suas forças, sacrificando sem lamento os 

prazeres e as distrações do mundo, aos quais sua posição de família a 

haviam habituado (RE65, p.2). 

Uma dedicação integral foi possível porque o casal não tinha filhos e 

seus herdeiros eram mais ricos do que eles. O professor tinha uma pequena 

renda, somada à venda das obras publicadas antes do espiritismo e um 

modesto emprego de contador, abandonado quando a Doutrina absorveu todo 

o seu tempo. 

Pela descrição dos que o conheceram, Rivail era um francês de 

estatura média e olhos castanhos claros. Discursava com liberdade de gestos e 

animação. Mas existem poucas pistas para decifrar sua personalidade em suas 

obras. Quando fez uma série de viagens de divulgação pela França em 1862, 

na companhia de sua esposa, dois incidentes ajudam a conhecê-lo. A rejeição 

de um banquete e uma reunião cancelada. 

Um grupo queria fazer uma arrecadação entre os espíritas de 

Bordeaux para custear um banquete de recepção. Mas Kardec, para não ser 

ríspido manteve-se jocoso ao esclarecer a importância de sua recusa: 

 Crede bem que me terei por mais honrado com uma franca e cordial 

acolhida na forma mais simples, do que de uma recepção 

cerimoniosa que não convém nem ao meu caráter, nem aos meus 

hábitos, nem aos meus princípios. (...) Vocês podem cotizar, pois, em 

minha intenção, se quiserem, e me permitam juntar-lhe meu óbolo; 

mas, em lugar de comer o dinheiro, que a arrecadação sirva para 

alimentar àqueles a quem falte o necessário. Então teremos a festa 

                                                             
14 Allan Kardec nasceu Hippolyte Léon-Denizard Rivail, a 3 de outubro de 

1804, em Lyon, França. Amélie-Gabrielle Boudet em Thiais, Departamento do Sena a 

23 de novembro de 1795, falecendo em Paris, a 21 de janeiro de 1883. 
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do coração, e não a do estômago. Mais vale ser bendito pelos infelizes 

do que pelos cozinheiros (RE62, p.15). 

Rivail foi firme e espirituoso, sem ser rude. 

Já uma reunião num grande recinto em Tours foi cancelada e 

transferida para uma residência. Kardec noticiou numa única frase: “Uma 

circunstância imprevista não tendo permitido o aproveitamento da sala que 

havia sido escolhida, reuniu-se, em uma magnífica noite, no jardim de um dos 

membros da sociedade” (RE67, p. 2). Para conhecer os detalhes daquela noite, 

recorremos a Léon Denis, testemunha do episódio em Tours. Tinha-se 

alugado um salão, mas a autorização solicitada à prefeitura foi recusada em 

cima da hora. (Durante o Império uma lei severa proibia qualquer 

concentração com mais de vinte pessoas): “Fui encarregado de ficar à porta do 

local, para prevenir os convidados, a fim de se dirigirem para a casa do senhor 

Leandre Rebondin, na rua do Sentier, onde a reunião se fazia no jardim”.15 

Eram uns trezentos ouvintes, apertados nos canteiros, ou apoiados 

nas árvores: “Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec 

se elevava. Sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada 

colocada sobre uma mesa, no centro do jardim, produzia um aspecto 

fantástico. Ele nos falava sobre obsessão. Foram-lhe feitas perguntas às quais 

respondia com fisionomia sorridente. Os canteiros ficaram bem pisoteados, 

mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança”. No dia seguinte, 

Denis retornou à casa para visitar o professor. Encontrou-o sobre uma 

banqueta, junto a uma grande cerejeira, colhendo frutos que atirava para a 

senhora Amélie Boudet. Uma cena bucólica que contrastava alegremente com 

os sérios assuntos ali tratados. 

Quem se habitua a ler as obras de Kardec não adentra um terreno 

árido; encontra descrições límpidas e cheias de imagens, raciocínios criativos 

e comparações de fácil entendimento. Algumas passagens soam como um 

poema. Em O Evangelho: A “ciência espírita, de sobre muitos mistérios 

levanta o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz, têm interesse em 

combatê-la; mas, a verdade é como o Sol: dissipa os mais densos nevoeiros” 

(ESE, p.270). 

Ou no início de O céu e o inferno: “Vivemos, pensamos e operamos ‒  

eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas, deixando a 

Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou 

pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou 

para nunca mais; ou tudo ou nada: Viveremos eternamente, ou tudo se 

aniquilara de vez? É uma tese, essa, que se impõe”(CI, p.11). Parafraseando 

                                                             
15 LUCE, Gaston. Léon Denis - o apóstolo do espiritismo, sua vida, sua obra. 

1ª edição. Rio de Janeiro: Edições CELD, 2003. 
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Shakespeare, Kardec inicia o livro de depoimentos dos espíritos sobre a vida 

após a morte, resolvendo o dilema de Hamlet, príncipe da Dinamarca: “Ser ou 

não ser, eis a questão: será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e 

flechas, com que a Fortuna, enfurecida, nos alveja, ou insurgir-nos contra um 

mar de provocações e em luta pôr lhes fim? Morrer para dormir... é uma 

consumação que bem merece e desejamos com fervor”.16 Quem morre ainda 

vive, descobriu certamente o príncipe. 

1.5 A profecia de 1867 sobre o plano inimigo 

Acompanhando os hábitos de Rivail e Amélie, a sede da Sociedade era 

simples e funcional. Ao final do corredor, logo à entrada havia uma pequena 

sala de recepção, com moveis antigos e uma lareira para os dias frios e 

cinzentos do inverno parisiense. A cada ano passavam por ela mil e 

quinhentos visitantes nacionais e estrangeiros. Ninguém tinha preferência, 

todos aguardavam sua vez. 

Junto à recepção, um grande salão com fileiras de cadeiras.17 Uma 

mesa coberta por uma toalha verde e cadeiras à sua volta para os médiuns, 

sócios da sociedade e seu presidente. Chegavam a comparecer ao menos oito 

médiuns, às sextas-feiras. Perto da mesa, repousava num suporte uma 

estatueta de São Luiz, vestido como rei, presidente espiritual da Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas. Nas paredes, uma coleção de desenhos e 

quadros mediúnicos. As janelas eram viradas para os fundos do prédio, 

afastadas do burburinho da rua e da concorrida passagem. 

Depois de dez anos de pesquisa, Kardec já tinha presenciado milhares 

de manifestações de espíritos, viu materializações, curas e intrigantes 

fenômenos. Mas na noite de domingo, dia dez de fevereiro de 1867, aconteceu 

algo de novo. Sem que lhe dirigissem uma palavra, o médium entrou num 

estado profundo de sonambulismo, e em êxtase falou por quase uma hora sem 

parar. Uma profecia moderna prevendo o futuro do espiritismo. 

Seria revelado o plano dos inimigos do espiritismo para destruir a 

revolução que se iniciava. Kardec anotou as principais passagens: 

‒  Os progressos do espiritismo causam a seus inimigos um pavor 

que não podem dissimular. No começo brincaram com as mesas 

girantes, sem sonharem que acariciavam uma criança que deveria 

crescer... A criança cresceu... Ela resistiu a todos os ataques, aos 

                                                             
16 SHAKESPEARE, Willian. A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. 

Tradução Péricles Eugênio da Silva Ramos. São Paulo: Abril Cultural, 1976, p.108. 
17 Posteriormente, o apartamento foi reformado, recebeu divisões, 

adequando-se a uma moradia, com sala, cozinha, quarto e banheiro. 
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anátemas, às perseguições, mesmo à zombaria. Semelhante a certos 

grãos que o vento carrega, produziu inumeráveis rebentos; (...) por 

um que se destruísse, produzia cem outros deles (RE67, p.167). 

No início, as primeiras armas contra o espiritismo eram antigas e não 

serviam para o mundo moderno. Ameaças com demônios, fogo, enxofre e 

tridentes já não tinha efeito, pois “tudo mudou, os costumes, as ideias, o 

caráter, as crenças; o diabo, tão temido por nossos avós, não faz mais medo, 

dele se ri”. 

Os ataques dos púlpitos foram um tiro pela culatra, causando ainda 

mais interesse do público. A obra se agigantava, e os inimigos não sabiam 

mais como atacá-la, a vitória parecia inevitável. Mas os ardilosos combatentes 

buscaram novas armas: “Não podendo, pois, triunfar pela violência, 

recorreram à astúcia, a arma daqueles que têm consciência de sua fraqueza... 

os lobos se fizeram ovelhas para se introduzirem no curral, ali semearam 

desordem, a divisão, a confusão”. 

Os inimigos pensaram: “antes que ele não esteja inteiramente 

realizado, tratemos de desviá-la em nosso proveito”. 

Cansados de atacá-lo de fora, decidiram invadi-lo: 

‒  O plano de campanha está, pois, mudado (...) Vereis se formarem 

reuniões espíritas, cujo objetivo declarado será a defesa da doutrina, 

e o secreto será a sua destruição; supostos médiuns terão as 

comunicações de comando apropriadas ao oculto objetivo que se 

propõem; publicações que, sob o manto do espiritismo, se esforçarão 

por demoli-lo; doutrinas que lhe emprestarão algumas ideias, mas 

com o pensamento de suplantá-lo. Eis a luta, a verdadeira luta a ser 

sustentada, e que será perseguida com obstinação, mas da qual sairá 

vitorioso o mais forte (Id., p.168). 

Depois da morte de Kardec, as fileiras espíritas foram iludidas pouco 

a pouco por falsos médiuns, distribuindo aos milhares suas falsas obras, 

abafando a ideia original com suas pilhas inúteis, caça-níqueis da ingenuidade 

alheia. O movimento espírita iria confirmar passo a passo o plano de ataque 

profetizado em 1867. 

Na sala da Sociedade, Kardec acompanhava atentamente a narrativa 

quando, então, o médium parou, dominado por uma emoção indizível e 

esgotado de fadiga. Depois de alguns minutos de repouso, saindo do êxtase 

que se encontrava provocado pelos espíritos superiores presentes, atingiu um 

grau mais leve de transe, e, voltando a si mesmo, perguntou: 

‒  “O que eu dizia, então?”. 

E Kardec respondeu: 

‒ ”Falava do novo plano de campanha dos adversários do espiritismo, 

depois considerou a era nova. E nesse ponto cessou”. 
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 A cabeça do médium pendeu para trás, depois retornou lentamente. 

Os espíritos comunicantes passaram a esclarecer qual era o ponto fraco 

identificado pelos inimigos para traçar seus planos de destruição, atrasando 

os benefícios do espiritismo: “tenta-se agora as armas que são onipotentes 

neste século de egoísmo, de orgulho e de cupidez: „o ouro, a sedução do amor-

próprio‟”. Os médiuns e pesquisadores espíritas seriam explorados por sua 

vaidade e necessidades materiais: 

 Há os que caem na armadilha da boa-fé, porque a mão que o levanta 

se esconde... Alguns, ai!... mas estes jamais foram espíritas de 

coração... preferem o ouro da Terra ao ouro do céu; ficam, pela 

forma, ligados à doutrina e, sob este manto, nisto não servem senão 

à causa de seus inimigos... é uma triste troca que aí fazem, e que 

pagarão bem caro!” (Id.). 

As últimas palavras naquela noite, com o médium já exaurido em suas 

forças, explicavam a Kardec o próprio fenômeno que ali ocorria: 

‒  Deus envia essa faculdade vidente, nesses momentos de crise e de 

transição, para dar aos seus fiéis servidores um meio para desfazer as 

tramas de seus inimigos, porque os maus pensamentos, que se creem 

escondidos na sombra das dobras da consciência, repercutem nessas 

almas sensitivas, como num espelho, e se descobrem por si mesmas. 

Aquele que não exale senão bons pensamentos, não teme que sejam 

conhecidos (Id., p.169). 

E a profecia de 1867 finalizava assim: 

 ‒  “Feliz aquele que pode dizer: Lede em minha alma como num livro 

aberto”. 

1.6 Pássaros sem asas 

Curiosamente, a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 

tinha acesso por uma das entradas da simbólica passagem Choiseul. Enquanto 

milhares de pessoas passavam por ali para comprar e se divertir nas largas 

alamedas durante a semana; no mesmo período, em média quarenta 

visitantes percorriam o estreito corredor no fim do qual Kardec os receberia. 

Essa descrição lembra Mateus, quando escreveu em seu Evangelho: “Quão 

pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz! E quão 

poucos a encontram!” (MATEUS, cap. 7, vv. 13-14). 

Comércio, lazer e arte não são “as portas da perdição”. 

Mas grande parte da vida contemporânea é gasta em ócio e lazeres 

não criativos, imediatistas e alienantes. Basta olhar paralisado, como na 

„cultura de massa‟ da televisão, repetir movimentos exaustivamente nos jogos 
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eletrônicos e brinquedos „prontos‟, ou vagar a esmo nos já citados shoppings. 

Não há espaço para a interação social, raciocínio, imaginação ou diálogo. 

O problema está em tornar o „ter‟, a finalidade da vida. Não se 

comprando o necessário, mas apenas objetos de adoração. Aqueles que 

alcançaram o poder econômico de consumir o que querem, vivem em função 

disso. Mas vivem infelizes, com medo de perder o que têm ou de serem 

roubados. A maior parte do restante, luta a vida toda com a esperança de 

também conquistar aquela condição. E vivem infelizes por não alcançá-la. O 

desânimo atinge a todos e é por isso que a depressão, o pânico e a hipertensão 

não respeitam divisão de classes. Kardec mostra uma saída: 

Agora, que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a 

arte de bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se 

tornaram dominantes, quer Deus que os espíritos sejam 

reconduzidos aos interesses da alma. Quer que o aperfeiçoamento do 

homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da 

vida (LM, p.388). 

Allan Kardec comenta sobre a alienação causada pelas ideias 

materialistas na arte, que, ao concentrar todos os pensamentos do homem na 

vida carnal, destrói toda esperança que ultrapassa essa existência, como se 

fossem pássaros sem asas: “O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, 

que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades” (OP, 

p.156). Ou seja, as artes sairão do marasmo em que se encontram somente por 

meio das ideias espiritualistas. O mesmo se pode dizer do lazer, costumes, 

instituições sociais, ações públicas. 

No entanto, na elaboração e divulgação do espiritismo, esse 

desprendimento moral tem vital importância quanto aos médiuns: “A 

mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se 

uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos; faltando estes, já 

não há mediunidade. (...) Explorar alguém a mediunidade é, por 

consequência, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono” (ESE, 

p.308). 

Com sua experiência, Allan Kardec ensinava que os médiuns passam 

em seu início por duas tentações perigosas: a primeira são os espíritos 

enganadores que os fazem crer missionários eleitos, exaltando seu orgulho e 

sua credulidade. A segunda é a do favorecimento: “Certos médiuns 

exploradores creem salvar as aparências em se fazendo pagar apenas pelos 

ricos, ou deles aceitando uma retribuição voluntária. Isso não é menos um 

ofício, a exploração de uma coisa santa, e um lucro tirado daquilo que se 

recebe gratuitamente” (RE64, p.16). 

No início do espiritualismo moderno, principalmente na América, 

havia quem exigisse remuneração. Quanto ao espiritismo, essa prática é 
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absolutamente inaceitável. Por essa razão, Kardec destaca a importância de se 

estabelecer a doutrina espírita por meio de pequenos grupos familiares, onde 

a ambição, o orgulho e a disputa não tivessem lugar. O êxito do espiritismo se 

dá pelo esforço coletivo, a fim de estabelecer entre homens e espíritos uma 

“solidariedade cooperativa” (RE67, p.190), que não existe em nenhuma 

das doutrinas saídas de uma única fonte. Um sábio ditado africano ensina: “Se 

quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá junto”. 

Além disso, os bons espíritos se afastam quando falta coerência e 

firmeza de propósito, pois, como vimos na profecia de 1867, “os maus 

pensamentos que se creem escondidos na sombra das dobras da consciência 

repercutem nessas almas sensitivas, como num espelho”. Para os espíritos 

superiores, nada fica escondido. O desinteresse dos médiuns é uma premissa 

fundamental para o resultado que se buscava na Sociedade Parisiense de 

Estudos Espíritas e nos grupos que a auxiliavam. 

1.7 Jobard e os médiuns mercenários 

Certa vez, em 1864, uma sonâmbula disse ter recebido uma 

comunicação do espírito do senhor Jobard, à qual aconselhava cobrar dos 

ricos por suas consultas, para ofertá-las gratuitamente aos pobres e operários. 

Vale a pena conhecer um pouco sobre a personalidade extraordinária 

que foi Jobard, colaborador de Kardec na Sociedade Parisiense, da qual 

chegou a ser presidente honorário. 

Jean Baptiste Ambroise Marcellin Jobard nasceu em 1792, num 

pequeno vilarejo francês, Baissey, de onde seu pai, simples agricultor, fora 

prefeito por trinta anos. Um dia ele juntou os três filhos e lhes disse: “não 

posso ajudar nas suas escolhas, mas vocês devem decidir entre o caminho da 

riqueza e o da sabedoria”. Naquela época surgiam as indústrias, e com uma 

habilidade incomum para a invenção, com apenas dezoito anos Jobard 

ganhava nove mil francos por ano, enorme soma para a época. Mas sua 

vocação era a educação. Homem talentoso, criou máquinas pra o 

desenvolvimento da indústria; abriu mão de ser comerciante, o que 

provavelmente o levaria à fortuna, para canalizar sua capacidade ao ensino 

dos novos engenheiros, mecânicos e inventores. Décadas depois, ele refletiu: 

“Eu era ignorante e ganhava nove mil francos. Hoje dediquei cinquenta anos 

aos estudos e ganho metade disso. Se pudesse ser o homem mais sábio do 

mundo, não me importaria se tivesse que me reduzir à fome!” (PIÉRART, 

1860-4, p.393). 

Em 1828 recebeu a medalha de ouro da Sociedade de Incentivo à 

Indústria Nacional de Paris e de Cavaleiro da Legião de Honra, ordem 
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máxima da nação francesa. Naturalizou-se e viveu na Bélgica. Tinha o mais 

importante estabelecimento de litografias e foi o primeiro fotógrafo daquele 

país. Publicou livros, escrevia artigos em jornais e revistas sobre economia, 

educação e ciência. Foi nomeado curador do Museu da Indústria de Bruxelas e 

membro de diversas sociedades científicas. Além disso, era poeta, economista, 

inventor e jornalista. 

Quando lançou a Revista Espírita em 1858, Kardec recebeu muitas 

cartas de incentivo e admiração dos seus leitores. Uma das mais 

entusiasmadas foi a de Jobard: 

Recebi e li com avidez sua Revista Espírita, e recomendei aos meus 

amigos, não a simples leitura, mas o estudo aprofundado de seu O 

livro dos espíritos. A ideia de que a vida não é senão uma purificação 

de almas, uma prova e uma expiação, é grande, consoladora, 

progressista e natural. Aqueles que a ela se ligam são felizes em todas 

as posições. Conto logo atravessar Paris, onde tenho tantos amigos 

para ver e tantas coisas a fazer; mas deixarei tudo para tentar ir 

apertar a sua mão (RE58, p.137). 

Kardec comentou: “Uma adesão tão clara e tão franca, da parte de um 

homem do valor do sr. Jobard é, sem dúvida alguma, uma preciosa 

conquista”. Numa próxima carta, agradecendo o convite para tornar-se 

membro honorário e correspondente da Sociedade, Jobard contou uma 

particularidade de sua vida: 

“O que me faz suportar sem dor as injúrias, as injustiças, os roubos 

de que fui vítima privilegiada, foi a ideia de que aqui não existe nem 

felicidade, nem infelicidade com que possamos nos alegrar ou nos 

afligir. Trabalhei, trabalhei, trabalhei, o que me deu forças para 

fustigar os adversários mais encarniçados e impor respeito aos 

demais, de sorte que agora sou mais feliz e mais tranquilo do que as 

pessoas que me escamotearam uma herança de vinte milhões. Eu os 

lastimo, pois não lhes invejo a posição no mundo dos espíritos. Se 

lamento essa fortuna não o é por mim – afinal de contas, não tenho 

apetite para digerir vinte milhões – mas pelo bem que deixei de 

fazer. Que alavanca poderosa, nas mãos de um homem que soubesse 

empregá-la utilmente! Quanto impulso poderia proporcionar à 

Ciência e ao progresso! Aqueles que têm fortuna ignoram, 

frequentemente, as verdadeiras alegrias que se poderiam permitir” 

(RE58, p.138). 

Jobard participaria ativamente das pesquisas de Kardec, com ideias, 

artigos, visitas e cartas, até 27 de outubro de 1861, quando morreu 

subitamente aos 69 anos. Mas sua tarefa junto à doutrina não acabou nesse 

dia! Seu trabalho seguiu do outro lado. Continuou a frequentar a Sociedade 

como espírito, ativamente. Sabendo disso foi que a médium escreveu a Kardec 
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pedindo sua opinião sobre a veracidade daquela comunicação, que a orientava 

a aceitar contribuição dos mais ricos, mesmo que voluntária, para sua ação 

assistencial, distribuindo benefícios a pobres e operários. 

Kardec, de forma inesperada, dirigiu a seis médiuns da Sociedade a 

seguinte mensagem: “Queira perguntar ao espírito do senhor Jobard se ele 

ditou à senhora X..., convidando-a a explorar a sua faculdade. Preciso desta 

resposta para amanhã” (RE64, 12). Cada um dos médiuns acreditava que iria 

resolver, sozinho, a questão. 

Quando recebeu as psicografias, em todas elas o espírito de Jobard 

denunciava a comunicação como falsa, reforçando o fato de que qualquer 

cobrança, por mais disfarçada, seria inadequada. Destacamos somente alguns 

trechos: 

Médium, sr. Rui: 

Como se poderia crer que justamente aquele, que em todas as suas 

comunicações recomendou a caridade e o desinteresse, viesse hoje se 

contradizer? É uma prova para a sonâmbula, e eu a convido a não se 

deixar seduzir pelos maus espíritos que ambicionam, por essa 

pequena especulação de além-túmulo, lançar o desfavor sobre os 

médiuns em geral, além do médium sobre o qual é questão em 

particular. 

Médium, sr. Leymarie: 

Olhai ao vosso redor: são ricos, são pobres, aqueles que fazem ofício 

de um dom providencial? Eles vendem a ciência dos espíritos, e o 

óbolo que recolhem é a gangrena de seu espiritualismo. Fizeram bem 

dizer espiritualismo,18 porque os Espíritas reprovam, todos sabem, 

qualquer venda moral. Rejeitamos de nosso seio todas essas escórias 

mentirosas que fazem rir os assistentes introduzidos em seu negócio. 

Médium, senhora Costel: 

(...) as pessoas pobres erraram em abandonar a sua profissão para 

exercer a mediunidade no sentido lucrativo da palavra. Sei que 

muitas dentre elas se abrigam sob o título de missão, ou abandono 

de seu lar, desertado por orgulhosas satisfações e a importância 

efêmera que lhes concede a curiosidade mundana. Esses médiuns se 

enganam de boa-fé, eu o espero, mas, enfim, se enganam. A 

mediunidade é um dom sagrado e íntimo do qual não se pode abrir 

comércio. Os médiuns muito pobres, para se consagrarem ao 

exercício de sua faculdade, devem subordiná-la ao trabalho que os 

                                                             
18 Aqui, o termo „espiritualismo‟ é o genérico da crença na alma como 

substância, enquanto espiritismo é a ciência que se funda com O livro dos espíritos e 

se consolida a partir dos bons espíritos que a estabeleceram. 
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faz viver, o espiritismo nisso nada perderá, ao contrário! E a sua 

dignidade com isso muito ganhará. 

Médium, sr. Vézy: 

Mulheres ou homens que deixais a máquina de fiar ou a ferramenta 

para vos fazer pregador ou médium, e pedir um salário, não é senão 

o orgulho que vos guia. Quereis um pouco de glória em torno de 

vosso nome: o metal não tem senão feio reflexo que o tempo 

enferruja, ao passo que a verdadeira glória tem mais luz na 

abnegação. (...) Os desinteressados serão os mais recompensados; 

uma felicidade durável os espera, e seus nomes serão tanto mais 

poderosos quanto terão derramado mais lágrimas, e que suas frontes 

tiverem se coberto de mais suor e de poeira. 

Médium, sr. d'Ambel: 

Pois bem! Isto vos espanta! Mas há tantos bobos no mundo dos 

espíritos, como entre vós, sem vos ofender, que um bobo pôde dar a 

outro a comunicação sonambúlica em questão. 

Médium, senhora Delanne: 

É preciso que redobreis a atenção, porque, neste momento, uma 

incrível revolução se opera entre os desencarnados. Tendes também 

entre eles adversários que se prendem a vos suscitar entraves, mas 

Deus vela sobre sua obra. Ele colocou em vossa cabeça um chefe 

vigilante que possui o sangue-frio, a perspicácia e uma vontade 

enérgica para vos fazer triunfar dos obstáculos que os vossos 

inimigos visíveis e invisíveis levantam a cada instante sob vossos 

passos. Não, meus amigos, o espiritismo não deve ser explorado por 

espíritas sinceros e de boa-fé. (...) Compreendei bem que se Allan 

Kardec autorizasse semelhantes ideias por seu silêncio ou sua 

aprovação tácita, dentro de dois anos o espiritismo seria a vítima de 

uma multidão de exploradores, e que esta coisa santa e sagrada seria 

desacreditada pelo charlatanismo. Eis a minha opinião. Rejeito, pois, 

hoje como sempre, toda ideia de especulação, qualquer que seja o 

pretexto, que entravasse a doutrina, em lugar de ajudá-la. 

Melhor que um médium sem recursos subordine sua faculdade ao seu 

sustento, deixando-lhe apenas o tempo disponível e assim mantenha a 

dignidade. Depois de publicar as psicografias, Kardec ressaltou que “a 

necessidade do desinteresse nos médiuns é hoje, a tal ponto, passada em 

princípio, que teria sido supérfluo publicar o fato acima, se não oferecesse, 

fora da questão principal, um notável exemplo de coincidência e uma prova 

manifesta de identidade, pela semelhança dos pensamentos e a marca de 

originalidade que levam em geral todas as comunicações do nosso antigo 

colega Jobard”. 
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No entanto, passados cento e cinquenta anos, médiuns e palestrantes 

lucram, esquecendo o desinteresse. Inúmeros pesquisadores denunciaram as 

deturpações e abusos em artigos e livros, como Herculano Pires, Jorge Rizzini, 

Deolindo Amorim, Carlos Imbassahy, Júlio Abreu Filho, Nazareno Tourinho, 

Luciano Costa, entre outros. 

Um fato descreve bem essa situação. Grandes médiuns do século 

passado, que viveram com simplicidade e longe da lisonja, são lembrados por 

suas atitudes de desprendimento como figuras santificadas, de uma 

abnegação milagrosa. No entanto, deveria se considerar o desinteresse como 

simples dever, da mesma forma como a honestidade não é uma qualidade 

diferencial, mas condição básica de todo trabalhador. 

Depois do desenlace de Rivail, a rede de médiuns desinteressados e as 

centenas de grupos familiares conscientes da boa orientação se dispersaram. 

Mas nas obras fundamentais, a doutrina espírita permanece intacta. Kardec 

afirmou: “A Doutrina não é ambígua em nenhuma de suas partes; ela é clara, 

precisa, categórica em seus menores detalhes; só a ignorância e a má-fé 

podem se equivocar sobre o que ela aprova ou condena”. E deixou uma tarefa 

urgente: “É um dever para todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e 

desaprovar abertamente, em seu nome, os abusos de todos os gêneros que 

poderiam comprometê-la, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. 

Pactuar com esses abusos seria tornar-se cúmplice e fornecer armas aos 

nossos adversários” (RE65, p.20). 


