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TODOSOS DIREITOSRESERVÂDOS

Neste segundo ciclo de instruçõesestudaremosa doutrìna do Espiritismo, coteiando-a com a tradicional Doutrina
Cristã tal como foi conservadapela lgreja e por ela a nós
transmitida através dos séculos. Este confronto tem duas
vanfagens:Dá-nos o ensejo de repetir as principais verdades
de nossa santa fé e ao mesmo tempo mostra aos ouvintes a
evidentíssimae radical oposiçâoentre a doutrina espírita e
a Doutrina Cristã e, por conseguinte,permite-nostirar sempre de novo a conclusão- em que importa insistir muito de que é de todo em todo impossívelser ao mesmo tempo
católico e espirita.
Na determinaçáocla dou'trina espírita inspiramo-nos diretamente nas obras dos maiores mestres do Espiritisrno. E
o principal deles,reconhecidoe muito propagadopelos nossos espíritas,é Leão Hipôlito Denizart Rivail (1804-1869),
mais conhecidosob o pseudônimo
Kardec. Foi
de Allan
ele, na r.erdade,quem ccimpilouou, como dízem, "codificou"
a Doutrina Espíriia. E para mostrar que as lucubraçõesde
Allan Kardec continuama ter plena atualidadenos meios espíritas nacionais, será suficiente transcrever algumas declaraçõesdo órgãc oÍicia1 da FederaçãoEspírita Brasileira
íFEB), o Refornador de Setembrodo correnteano de [953,
em que; à p. 199,se diz corn ufania: "Gi"açasà FEB, ao seu
trabalhode propagauda,9!ì, 99% dos espiritasbrasíieirosaceitam a Dorrrrira de Kardec,Írrciuícia
a realidadedos erisiilamenreencarnacionistas";
tos
c mars: "Craças à FEB, aos traballros dos Íebianos,entre todos os países do mundo é o
Brasil aqueie que se acha mais kardequizado";e ainda:
"Graças à IìEB, â propagandaque ela sempre desenvclveu
em torno cias obras de Kardec,o Brasil delas editou rnuitas
e muitas vezes mais que a soma das ediçõeslançadaspor
todos os paísesdo mundo, e por preço sempre inferior, às
vezes conr 60% de diferença"; e afinal: "Graças à FEB,

Allan Kardec e Chico Xaxier estão penetrandoem 80 países,
através das suas edições em Esperanto".
Basta isso para provãr que, se quisermos conhecer a
verdadeira doutrina espírita - esta que os nossos milhares
de Centros espalhadospelo Brasil inteiro querem propagar
"por todas as formas e meios possíveis"- é preciso recorref
sobretudoàs obras de Allan Kardec. E porque corn muita frequência devemos citar este nome, usaremos apenas as iniciais AK (Allan Kardec). Para f acilitar as numerosase
inevitáveis citaçóes dos livros de AK, em vez de repetirmoe
sempre de noyo o título e a edição brasileira dos mesmos,
indicaremosapenasum número romano (que corrcspondeàs
obras segundo a ordem cronológica em que foram publicaclas pelo autor) com a respectiva página. Eis a lista dos
lívros e a ordem em que serão citados:
l. O Livro dos Espiritos (1857), 22t ediçâo brasileira;
ll. O que ë o EspiritÌsmo í1859), 10r edição brasileira;
IIL O Livro dos Médians (1861), 20Ç edição brasileira;
IV. O Euangelho segundo o Espiritísma (1864), 39' edição brasileira;
V. O Céu e o Inferno (1865), 16+ rdição brasileira;
\tI. Á Gênese (1868), edição de 1949.
YIl. Obras Póstamas, 10+ edição brasileira.
.â.ssim,por exernplo,a citação 1Ìll, 240 quer dizer: Obras
Fóstumas,10' edição da FeCeraçãoEspírita Brasileira, p. 240.
-A.lémde AK citaremos ainda outros autores espíritas
de competênciareccnhecidanos arraiais do espiritismonacional, como Leão Denis, "o f iiôsofo inconfuudíveldo Espiritismo", e Carlos Imbassahy,"o nosso maior poiemista",
etc. Não nos serviremos,porént, de autores espiritas estrangeiros ainda não importados.
O método que adotamosé muito fácil: No primeiro pottto resumimosalguma doutrina fundamentalda fé cristã e
que pode ser desenvoluida
à vontade; no segundoponto mostramos coÍno a doutrina espírita se opõe direta e frontalmente à exposta doutrina cristã, e para isso oferecernoscitações textuais dos mestresreconhecidosdo Espiritismo Brasileiro; estes textos podem rnuito bem ser lidos, para que
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os ouvintes não tenham a -impressãode que o orador está
a inventar histórias. lmpue-seern seguida a cenclusão: é
impossível ser católico e espírita ao mesmo tempo.
1) O Mlstérlo.
A fonte principal dos erros doutrinários do Espiritismo
está na orgulhosapretensãoracionalistade querer compreender tudo a ponto de considerar errado e falso o que supeÍa
ou transcendeao entendimentoda inteligênciahurnana, E'
por isso que iniciamos este segundo ciclo de instruções com
consideraçõessobre o mistério.
1) a) A palavra mistériotem sua origem do verbo grego
mjeí.n: fechar, lapar, escurecer.Etimològicamente,
portanto,
mistério significa uma coisa velada, arcana, desconhecida.
Comumenteernpregamosa palavra para designaro que nos
é inteiramentedesconhecidoou cujo conhecimentosó pode
ser adquirido com grande esforço, Ninguém nega que existem verdades e leis naturais ainda não conheçidas e
outras conhecidassó por alguns especialistasapóf longos
esfudos e complicadasinvestigaçõese gue os leigos no assunto admitemsenr compreendere só por causa da reconhecida competênciado respectivocientista (leis da matemática superior, da física ou química,etc.). - Em sentìdo es,
trilo e pròpriamenteteológico (como o entendemosaqui),
a palavra mistério cornpreendeas verdadesdivinas que superarn,transcendene ultrapassamas capacidades
naturaisda
razão humana.São-nosconhecidasapeÍraspela autoridadedivina que não se engaÍìa(porqueDeLrsé infirritamente
sábio)
neÍn ilos pode iludir (porque é inJinitamentesanto).
b) A possihilidndede tais mistériosé evidente,ta:rto da
parte de Deus como da parte dos homens.Pois nâo custa
compreenderque Deus, infinitamenteinteligente,ao qual nada escapa,possa revelar aos homens,de inteligêncialimitada, verdadesque, em si, ultrapassemas Íorças naturais da
inteligênciacriada e principalmenteverdadesque nos falem
da própria naturezadivina e da nossa vida futura e outras
Deus julgue necessárioou útil para a eteÍcujo conhecimentc
na salyaçãodos homens.Também da parte dos homensnão

distintas não só por
que há duas ordens de conhecimento,
por seu princípoí
objeto;
seu
seu princípio,mas também
e na outra
natural
pela
razão
que
conhecemos
numa
pio, visto
que
pela fé divina; e poÍ seu objeto, porque' além daquilo
mistécrer
a
propõem-se-nos
a rarão natural pode atingir,
rios escondidosem Deus, que não podemosconhecersem a
que
revelaçãodivina. E eis porque o Apóstolo,que assegura
(Rom
obras
suas
a Deus por meio das
conheceram
o, g.ntio,
-201,
discorrendo,todavia, sobre a graça e verdade Que
l,
foram anunciadospor JesusCristo (cÍr' Jo 1, 17), diz: Falamos da sabedorÌade Deus em mistérío,gue fora descoberta

vemos estudar os misteriosda-'fé:

com o fim último do homem; nunca,porém, se totna capaz
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de compreendê-loscomo compreendeas verdades que constituem o seu objeto próprio, pois os mistérios divinos, por
sua própria natureza, excedem de tal modo a inteligência
criada, que, mesmodepois de reveladose aceitospela fé, permanecemainda envoltosem um nevoeiro,enquantoduranteesta vida vivermos ausentesdo Senhor; pois andamosguiados
pela fé, e nã.oguiados pela contemplação(2 Cor 5, 6 s)".
e) "Porém, ainda que a fé esteja acima da razáo, !amais pode haver verdadeiradesarmoniaentre uma e outra,
porquanto o mesmoDeus que revela os mistériose infunde
a fé, dotou o espíritohumanoda luz da razáo; e Deus não
pode negar-sea si mesmo,nem a verdadejamais contradizer
à verdade. A vã aparênciade tal contradição nasce principalmenteou de os dogmas da fé não terem sido entendidos
e expostossegundoa mente da lgreja, ou de se terem as simpfes opiniõesem conta de axiomascertos da razáo... E não
só não pode jamais haver desarmoniaentre a fé e a razão,
mas uma serve de auxílio à outra, visto que a reia razão
demonstraos fundamentosda fé, e cultiva, iluminada com
a luz desta, a ciência das coisas divinas" (DB 1795-1799).
2) A doutrina espirita é inteiramente racionalistq e nega o mistério, O Espiritimso, declara AK, "proscrevendo
a Íé cega, quer ser compreendido.
Para ele, absolutamente
não há mistérios,mas uma fé racional,que se baseiaem fatos e que desejaa luz" e por isso "proclamao direito absoIuto à liberdadede consciência
e do livre exameem matéria
<le fé" (VIl, 201). "Não podem existir mistérios absolutos
e Jesusestá com razão quandodiz que nada há secretoque
não venha a ser conhecido"(lV, 295). Por isso AK reclama
que "a ciênciacom seu escapelo,possasondartodos os dogmas, todas as máximas,todas as manifestações;
é precísoque
a razão possa tudo analisar, tudo elucídsr, antes de nada
aceitar". DontÍe o grito racionalistapor ele repetido:"Queremos livres pensadores!"Daí também esta recomendação:
"Não admitais senão o que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência.Desde que uma opinião nova venha a ser
expendida,por pouco que vos pareça duvidosa,fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombra-
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feprovaÍem" (lll, 242
damenteo que a razâoe o bom senso
ao cadinho da raJi.-'n ì".itrË: "Frecisamossubmetertudo
superioresnòs
tâo,l $t,37). "Os Espíritos verdadeiramente
as comunicações
,aao*.ndu* de contínuo que submetamos
(lll' 149)' etc'
lógica"
rigorosa
mais
da
e
ao crisot da tazâo
espiritas abrem também
Com semelhantesprincípios os
os Evangelhos são
"Se
os sagrados livros do Evangelho:
submeter
necessário
todavia,
em muitos pontos, é,
(Denis'
Cristianis'
"..itai"i*conjunto à inspeção clo raciocínio"
;;;
a razão detes
ntpirítísmoS- àa' p' 33)' E só^porque
*i-,
de Jesus' o
Divindade
'irindade,
a
náo compteendea SS'
etc'' só por
inferno'
o
p..udo oiiginal, a redenção,a graça'
doutrinas'
essas
todas
isso eles negam e reieitam to*J luttut
racionaorgulho
o
Para mostrar até que ponto pode chegar
leu os
quem
Para
lista dos espírilas, tomemos este exemplo;
que Jesus Íalou ciarissimamentedo
*"iii.rto
Ëïeïe;ïilïdo inferno' a
inf.rão; considerando,pórém, a eternidade
e náo chemente'h'umanaencontia-não poucas diÏiculdades
gr * .o*preender bem este ensino de Jesus; conclusão:-a
os limites de
aima verdadeiramentecristã, que reconhece
bem um estado de
sua inteligência,embora não compreenda
que a revelac'ão.divi.onn"nuçat sem Íim, mas verificand'o
scmhras de dirvida o
sem
aceita
respeito,
na é clara a este
não tem
quu n*u= lhe ensinou; pode ter dificuldades'mas
é bem didúvidas.'Ora,a posição racionalistados espíritas
(Ã margem da Esferente: Num lìr'ro de Cartcs Imbassahy
o nossoespír'itado segtLinpírítisnrc,2qcd. p. 162), respoircle
que
a Bíblia elrsilla a esisprcvaclo
te mado: se lor írr€sÍno
a
rejeit''ìnlcs
' Bíblia; e sc ttos tlctência do interrlo,então
vem de l)eirs' então
qrte
Bíblia
a
mongtrarem,nã,oobstante,
Deus está rnttito
esse
i*n.gur"n,os o próprio Deus, "etttão
julgaiemos'por
nos
nós
e
abaix'oclassolas dos rrossossapatos
eles "Íaé.pata
E
isso
iruo, rnuito superior a um tal Deus!"
cional" e "cÍistão",.e a espíCortdttsão;A oposiçãoentre a atitude católica
que
espiritas
dos
rita é evidente'A mentalidaderacionatista
pode
não
de aniemão rejeita a possibilidadedo mistério' iá
é mais humilde
ser consiaeradãcristâ. O verdadeirocristão
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perante Deus e aceita os mistérios divinos porque sabe que
não são contra mas acina das luzes de sua raz-ao.Rcnovemos.
pois, a nossa fé inabalávelnos rnistériosde Deus.
2) A Sagrada Escritura
1) E'doutrina da lgreja que os livros da SagradaEs.
critura, tanto do Antigo corno do Novo Testamento, foram
escritos sob a inspiração do Espírito Santo e, portanto, têm
a Deus por autor. E' uma das verdadesfundamentaisdo Cristianismo. Em iodos os séculos, apesaÍ de outras muitas divergênciasentre os cristãos, todos sempre concordararnneste
ponto básico. Negar a Bíblia seria meter o machado à raiz
da fé cristã. E' fácil desenvolvereste ponto. Aliáq a própria
Saglada Escritura nos ofereceos necessárioselementospara afirmarmosa inspiraçãodivina da Bíblia. Eis aí algumas
indicaçõescoligidas por Mons. Salim enr sua Apologia do
Cristianismo:
a) Nos livros do Antigo Testamentovárias passagensindicam que determinadoshomens foram movidos por Deus
para escÍeveremcertas coisas. "Disse o Senhor a Moisés:
Escrcve isto num livro, para monumento" (Êx 17, 14), Em
Isaías: "E o Senhor me disse: Tona um livro grande e
€screvenele em estilo de homem..." (8, 1).
b) Nos livros do Novo TesÍamentoatribui-se às palavras
da Escritura uma autoridade absoluta, só igual à que se
costurnaconsiderarem Dens. Por isso as fórmulas "a Escritura riì2", "Êstá escÍito", etc., rltre ali ocorrem 150 vezes,
valiam,por Lrm argutrtentode eficácia incÍubitável,E o próprin Cristo argurnentavaassim. E por essasfficsmasreferências constaque a Escriturade que se trata são ou alguns textos (como ern Jo 19,36,37), ou toda a coleçãodos livros
sagrados (Lc 24,44; J!'lt 5, 17), e tanto essestextos corno
ioda a coleçãosão encaradossob a Ínesmanatureza e autoridade: "E' pÍecíso que se cumpÍam as Escrituras" (At l,
16); "não é assimque está escritoeín vossalei" {Jo 10,34).
c) A razáo disso é óbvia: a Escritura é a palavra de
Deus: "Não tendes tido o que Deus disse, falando conosco:

Eu sou o Deus de Abraão.,." (Mt ?2,31ì' PorqueÍoi Deus
quem falou pelos escritotes sagrados, Cristo pôde sentenciar: "E' mais fácil passaÍ o céu e a t€rra, do que perder-se
um til da lei" (Lc 16, 17).
d) frÍais claramente ainda São Paulo, escrevendoa Timóteo, aÍirma que "toda a Escritura, diviname'nteinspitada
assopradapor Deus), e útil para
(em grego: theopneustos;
ensinár... a fim de que o homem de Deus seja perÍeito"
(2 Tim 3, i5 s). E São Pedro confirma dizendoque "em nenhum tempo foi dada a profecia peia vontade dos homens,
mas os hornenssantos de Deus é que falaram inspirados pelo Espirito Sant'o" (2 Pd l, 20 s).
e) A persuasãode que toda a Escritura era inspirada passou dos Apóstolos para os escritores eclesiásticose os santos Padres. Seria um não mais acabar se tivéssentosque
aduzir as exaustivase convincentesdeclaraçõesdos SS' Pa'
dres em tornc desse nunca contestado dogma, reafirmado
solenementenos concilios de Florença, de Trento e do
Vaticano.

a) Negcm o ttalor do Arúigo TestçmenÍo:Embora o próprio ÂK náo fale em parte nenÌtumadiretanrentedesteproblema, ele mostra csnt'udopelo modo como trafa ou melhor
maltrata constantementea Biblia que ele a tern como obra
puramentehumana.EIe se comprâzem mostrar os "absurdos",
ãs "cantratlições" € as "monstruosidades"do Antigo Testa!'lncontestàvelmento. Falando dos erros da Bíblia, pondera:
mente, não é possívelque Deus, sendo todo verdade,induza
os homens em erro, neÍn ciente, nem inscientemente,pois,
do contrário, não seria Deus' Logo, se os fatos (da Bíbl'ia)
contradizemàs palavras que lhe são atribuídas,o que se
deve lògicarnenteconcÍuir é que ele (Deus) não as pronunciou, ou que tais paÍavras Íoram entendidasem seniido opos10

to ao que lhes é próprio" (VI, 84). Declara ainda expressa_

produto da inspiraçãodivina", mas que é ,'ds origem pura_
rnente humana, semeadade ficções e alegorias, sob as quais
o pensamentofilosóficose dissimulae desapareceo mais das
vez€s". E' esta tese que ele depois ienta provar em longas
páginaspara concluir que a Bíblia ,,não pode ser considerãda
a palavra de Deus nsm uma revelaçãosobrenatural,,(p. Zg}j,
mas "é bem a obra dos homens, o testemunhoda sua fé,
das suas aspirações,do seu saber, e tambérn dos seus elros
e superstições..
. Foi com o intuifo de dar a essesensinos
tão dil'ersos maior peso e autoridadeque foram eles apre_
sentados como emanados da soberana potência que rege os
mundos" (p.283),
b) Todos eles negam tambëm a uutorídadedo Novo Tes_
tamento: AK põe em dúvida os. próprios Evangelhos,por_
que, diz ele, os Ápôstolos interpretaraÍno pensamentode
Jesus conforme suas idéias pessoaismuitas vezes erradae,
primitivas e supersticinsas
(VI, 368). Falandodo celebreprólogo do Evangelhode São Joâo, ern que o Apdstoloafirma a
Di',rindade
dri Verbo -- doutrìna que AK não quer admitir __
observao mestreespirita: "E' de notar-se,antesde tudo, que
as palavras acima citadas são de João e não de
Jesus e
que, ainda quando se admifa que não tenhamsido alteradas,
elas não exprimem,na realidade,mais que uma opinião pes_
soal, uma indução,efil que se depara com o misticismoha_
bitual de sua linguagem"(VII, 135). euatquer texto do Evan_
gelho que apresentarmos
a AK e que não concordacom sua
doutrina espírita,será descartadocom uma d.estasquatro res-
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3) A lgreJa

cÍitos apostólicos (Atos, Epístolas, etc'), dos quais escreve
explìcitamente:"Todos os escritos posteriores(ao Evangelho)'
sen exclusão dos de S. Paulo, são apenas,e não podem
deixar de ser, simples comentários ou apreciações,reÍlexos
de opiniões pessoais,muitas vezes contraditóriasque, em
caso algum, poderiamter a autoridadeda narrativa dos que
receberamdiretamentedo Mestre as instruções" (vlÍ, ll0 s).

tural, pela força que teve na formação cultural dos povoÉ
do ocidente". E o atual lider intelectual dos nossos espíritas,
Carlos Imbassahy,tira dai a conclusáológica: "Nem a Bíproblia prova coisa.nenhuma'nem temos a Bíblia como
bante. O espiritismonão é um ramo do Cristlanismocomo
as demais seitas cristâs. Não assentaseus princípios nas Escrituras.Não rodopia iunto à BÍblia... A nossa base é o
ensino dos Espíritos, daf o nolne: Espiritisrno" (À Margem do
Espiritismo,2s ed' u" 210)'
E aí está, confessadopetos próprios espíritas: O Espiritismo não é Cristianismot
Condusão:Mais uma vez vertficamosa radical e absolu-

critura e o nosso propósito de lermos com mais frequência,
piedade e amoÍ o livro que Deus escreveupara nós'
12

l) al A lgreja era necesstiria pan coflservar, propagar e
explicar a mensagemevangélicade Cristo. Isso se infere do
próprio fracassodo "livre exams" dos racionalistase das contradições da "inspiração individual,' da dolorosa experiência
protestante.Seguetambémda naturezado homeminclinadoa viveÍ em sociedadeque, poÍ sua vez, é incapaz de manter-sesem
uma autoridadecompetente.
Foi á conclusãoa que chegou,no
Íim de sua vidai o incrédulo Agostinho Thierry quandoionfessou: "Vejo, pela história, a necessidade
manifestade uma autori-

toridade que procuro, e a eta me submeto',.
b) Cristo, de fato, lundou uma lgreja. Não é possível
desenvolver aqui todo o tratado teológico sobre a lgreja.
Álgumas indicaçõrs, ao menosl
- Cristo anunciou a vinda do Reino de Deus como obra
sua: "E'necessário que eu anuncieo reino de Deus,pois pa_
ra isso é que fui enviado" (Lc 4, 43). Em igual missão envia
também os discípulos;
- é claro que o elementoprincipal deste Reino de Deus
é o interno e invisivel; mas é também externo e visível: Cris_
to exige de seus seguidoresfé pública, prediz-lhes uma perseguição sem trégua, impõe mandamentos,prescÍeve sacra_
rnentos; falando de sua obra, compara-a corn um reino, uma
cidade, ilma cãsêr uma familia, ilma rede lançada no mar,
um rebanho coÍn fim só pastor, etc,;
- reüne seus discípulos,dos quais selecionadoze Após_
tolos que recebeminstruções especiais,aos quais promete e
depois concede poderes bem concreios e urna particular assistência do EspÍrito Santo;
- dá a esta sua sociedade explìcltamenteo norne de
Igreja (Mt lO l8; lB, l?);
- e esta sua lgreja não deve ser uma sociedade anárquica em que cada um acredita o que quer e Íaz o que entende; sua ordem é expressa: Todo poder foi-me dado no
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as nações'E eis
céu e na terra- Ide, portanto, ensinar todas
séculos (Ì\1t 28'
dos
que estou convosco até a consumação
e qflem vos reouver
quem vos ouve, a mirn 6 Oul
13-20);
'á
irmão não
algum
se
(Lc 10, 16);
ieita, mim é que rejeita
excomungado;
seja
lunii a lgreja, seja tido como pagão,
céu e tudo quanúo qrunõ ligardes na teÍra, setá ligado no
(Ì\1t 18' 17-18);
to desligardesna terra, será desligadono céu
ordens e fa- portanto, se Jesus, ao dar semelhantes
é evi\ÍeÍdade'
a
mesmo
falou
zet tâo solenes pÍoÍnessas'
integralconserve
se
doutrina
dente que Ele quer que sua
ensinamentos
mente ãté o tit do mundo e portanto coÍn os
per(batizar'
instituidos
por
Ele
por Ele dados,com os ritos
que'
mais
s€gue-se
ãoar pecados,dar a Eucaristia, etc');
no
sucedesse
lhes
quem
rnorr*rido os Apôstolos, eles teriam
sacÌaestes
oficio de ensinar aquelas verdades e administrar
com eles
mentos, pois Jesus asseverouque estaria sempre
de morhaveriam
até o fim do mundo; e como os Apóstolos
pois de
,ar, **goa-re ainda que estaria com seus sÉcessores'
ouiru Íìt*a não ficaria até "o fim do mufldo"'
'como o soÍ ao
Tudo isso é para nós, católicos,claro
entenderame
meio dia. Pois assim os prôprios Apóstolos
a lgreja'
assim
e
Cristo
praticaram as palavras * oid.n" de
de esconvicta
praticott'
durante vinte séculos,o entendeue
tar com ela Cristo.
qre as
2) Mas paÍa os espíritastuclo isso é mais negro
táo bern conhe'
rnais densastrevas rta iCaOeMé6ia (que eles
o enérgÍcoproproclanra
assiru
"E'chegiida a hora cenrl.tr.
lgreja tem .de
qile
a
em
-*
Íeta da Terceiia Revelação,AK
da maneira
confiado'
Íoi.
que
lhe
preslar contas oo depósito
que
fez da sua
uso
do
po, qu* pratiea os ensinosdo Cristc,
que levott
a
ãutoriC^,t*, entinr, do estado de increclulidade
a César
dar
de
tem
que
ela
os espíritos. A hara é vinda em
de- too qu* é de Cesar e de assumir a responsabiiidade
daqui
inapta'
dos os seus atos. Deus a iulgou e reconheceu
toda
a
que
incumbe
por diante, pata a missão de progresso
eles
dizem
isso autoridadeespiritual" (1Íll, 279)' Por
que
otiagora a época do Espiritismo e 0 magistérìo
;;-;;;
Evangelho passotl
cialmente deve guardar e interpretar o
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'para ele: "O Espiritismoé a chave com que podemosp€netrar no espírito, isto é, no pensamento da letra evangéìica. . " O Evangelho deve ser interpretado à luz do Espiritismo, pofque sem o auxilio do Espiritismo jamais .poderíamos aceitar conscientementecertas passagensevangélicas.. ,
Temos observado que atualnente ge procuía inverter a posição dos assuntos:O Espiritismo é que está sendo interpretado pelo Evangelho,quando na realidadeé o Evangelho que
deve ser interpretadopelo Espiritismo... Não é o Evangetho que explica o Espiritismo, mas o Espiritismo é que exptica o Evangelho"! (Deolindo Amorirn, em Almenara,Abril de
t953, p. 2).
E' impossível citar aqui as mil calúnias que os espíritas constantementeescÍevemcontra a lgreja, que teria falhado em sua missão desde os tempos apostólicos, Lendo os
livros e jornais espíritas, a gente tem a impressão de que
na Igreja de todos os tempos só tem havido má vontade,
ganância, sede de pÍazeres e de domínio. A obra de Cristo
teria Jiascadocompletamente.E sua pÍoÍn€ssa de estar com
a lgreia até a consumaçãodos temposnnão se teria curnprido. Para os espiritas a lgreja Católica é, entre todas as
religiôes, "a mais tirana"', "a mais negocista,a mais materiaIona, a rnais imoral", "religÌão de mentiras e comédias bufas", "seita negocista,ultra-perversa,baseadanum Deus material, à sua imagem diabólica", "ufia associação,quando muito, de irÍolatria, imitadores do paganismo gregÕ,nada mais",
"o nìãior fnco de todas as mentiras, de todas as vergonhas,
de todas as rnisérias rnnrais qüe se conheceÍn","a rnais pulha, a rnais lavrad€2, a mais assassinade quantas seÍïas se
conheceín",etc. (são textos colfrldosem obras espfritas!)...
tonclusã.o: E' evidente tambérn aqui a oposição entre
as doutrinas católica e espirita. Como pode alguém ser católico, professar-se discípulo de Jesus e ao mesmo tempo
injuriar assim a obra de Cristo? "Tu és Pedro - disse Jesus
a Simâo, filho de Jonas - e sobre esta pedra ediÍicarei a
minha lgreja e as portas do inferno não prevalecerãocontra
ela" (Mt 16, l8). Com estas palavras profetizou Nosso Senhor a vitoriosa marcha da lgreja através do,sséculose pre-
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,,poftas do inlerno" tudo Ìariam para
disse tambérn que as
prevalecer. Esta profecú d. 1.*ut se tetn realizado ao pé
âa tetra. Visivelmenteassistida por Cristo, a igreja atravessou os séculos.Nascerarn,florescerame desabaramreinos
e dinastìas,mas a lgreja e a dinastia de Pedro ficou sempre a mesna, a continuar tranquila e segura a sua marcha'
bnquanto mii heresias e as mais discrepantesÍilosofias se
levantavam e se sucediam, a Igreja continuava imperturbáve! e indefectívelsua vitoriosa caminhada.Sempre a mesma
em sua doutrina, inflexível em seus princípios recebidosde
Deus, intolerantediante do mal e intransigentefrente ao erro'
a lgreja sempreprosseguiua sua peregrinaçáode santificação
e regeneração,Ievandoconsigo os hornensmais santos e mais
sábios. Tudo Íizeram e ainda lazem as portas do inferno para derribá-la, mil emboscadasthe armaram, toda sorte de dificuldades lhe opuseram,as mais negras calúnias contra ela
levantaram; debalde,porém: a lgreja prosseguiue continuará
a sua missão divina até à consumaçáofinal. As portas do inïerno não prevaleceram,nem jamais prevalecerão-E' a $ÍâÍ1de promesia. Com essa garantia divina a lgreja continuará
a rnarcha indefectível,vencedoratambém das atuais e futuras
ínsídias que o inferno poderá urdir.
4) O PaPa
Na instrução precedenteconsicleramosa lgreia e vir$os

mais atacado.

thed.ra,isto é, quanclo,no desempenhodo ministério de pastor

e doutor de todos os cristãos,defíne com sua supremaautoridade apostólicaalguma doutrina referenteà fé e à moral
para toda a lgreja, em virtude da assistênciadivina prometida
a ela na pes$oa de São Pedro, goza daquela infalibilidade
com a qual Cristo quis munir a sua lgreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral; e que, portanto, tais
declaraçõesdo Romano PontíÍice são por si mesmas,e não
apenas em virtude do consensoda lgreia, irreformáveis. Se, porém, alguém ousar contrariar esta nossa definição, o
tlue Deus não permita, - seja excomungado" (DB 183g s),
b'1 O que não é a inlalibilidode papal: l) não é impecabilidade: o Papa pode pecar e até gravemente(por isso todas as histórias, verdadeiras umas poucas e caluniosas ou
ao menos muito exageradasoutras, que os espíritas contam
sobre os maus Papas, náo são contra a sua infatibilidade);
2) não é inspiração positiva de Deus (diz o citado Concílio
Vaticano que o Espírito Santo "não Íoi prometido aos sucessoÍesde S. Pedro para que estes,sob a revelaçãodo mesmo, pr€gassemuma nova doutrina,mas para quer com a sua
assistência,conservassemsantamentee expusessemfielmente
o depósito da fé, ou seja, a revelaçãoheriiada dos Apóstolos" (DB 1836); 3) nem quer dizer que sempreque o Papa
f ala, é infalível.
c) As quatro condiçõesparã.ü inJalìbiíidade.'0 Papa só é
infalír'el quando se realizam conjuntamenteas seguintes quatro condições: l) é necessárioque ele fale nâo como pessoa
;larticular, inas olicialmente,como Pastor e Ìl'lestresrpr€mo
de todos os fiéis de Cristo; 2) é necessárioque ele fale sobre questõesielativasà fé e à moral e não sobre coisaspuramente cientifìcasou disciplinaresque nada têm a ver cünl os
princípiosda fé e da moral; 3) é necessárioque ele fale à
Igreja tcda irrteira e não a uma dioceseou nação; 4) é necessárioque ele tenha a intenção de decidir definitivamente
uma certa questãode lé ou moral, querendoobrigar a lgreja
universala aceitar a sua decisão.- Só assim,realizadastodas as quatro condições,dizemosque o sucessorde São Pedro deve ser infalível, Faltando qualquer uma dessasquatro
condições, iá nâo há garantia de infalibilidade.
A H e r e sl a S- 2
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2) Contra o Papa, e particularm€ntecontra sua in{alibilique esdade, investemtodos os eipíritas, a começarpor AK,
pelo
mun"O Papa, príncÌpetemporal, espalhao erro
"r.u*u,
constituiu
do, em vez do Étpitito de Verdade, de que ele se
do
o emblemaartiiicial" (VII, 282)' E talando do Papa e
ignoSacro Colégio; "Todos esses homens são obstinados,
Íantes, habìtuados a todos os gozos profanos; necessitam
nosdo dinheiro para satisfazê-lo" (VIl, 2671' E eis o que o
Novo
so espírita kardecista,Dr. Yvon Costa nos conta em O
Clero: "Entregues ao desbaratamentodas coisas santas'
o$ papas de ontem, de todos os tempos, de hoje tamrcm, iao rivais no luxo, na tibertinagem e miopia da douÍriná cristã, da qual se arrogaram e arÍogam chefe intalíve!"
(p. l 3);';se no catálogodos Papas criados desdea Íundafazer duas
quiséssemos
ìão ar'igreia até ao nosso tempo,
que
desocupados
e
mendigos
primeira
secções,acharíamosna
sótrilharamaestradadovícioparadesÍrutaremosdeleites
pontifícia
do murrdo; e veríamos na segunda subir a cadeira
de cricarregados
que,
vivendo
urn bando de intrigantes,
públiexecração
da
cobertos
.mes,todos desceramao sepulcro
demais'
já
claros
que
são
ca" (F. 146). Bastam essestextos
e sempre'
Quando falam do Papa, os espÍritas, todos eles
só conhecemsemeÍhantesexpressões,
Conclusão:Reatirmentosa nossa fé na doútrina de CrisNão
to e o nosso propósito de seÍmos verdadeiros cristãos'
exageevidentes
aos
mentiras,
às
rlemos ouvido às calúnias,
Íos e à rná vontade dos espríritas' Reavivemostamhém a
ncssa fé na lgreja de Cristo e no vigárío de Crisfo' N'"lnt
e
tempo como hoje, em que há tantas icteologiascontrárias
contraclitóriasJeÍnquesurgemsemprenovastilosofiasecora confusão
rentes religiosas,em que aumetttaÏantàsticamente
assede idéias ã de religiôes,€m que somos constantemenÍe
pediados peÌa técnicada moderna propagandapelos livros,
pelo
las revistase pelosfolhetos,pelos iornais e pelo cinema,
rádio e pela televisão,é necessárioe urgente qtÌe nos orientemos segundo as diretrizes do Papa. Firmes na mesma fé
de no'ssosantepassadose na lgreja dos Santos, poderemos
também santificar-noshoie com os mesmosmeios e a mesma

doutrina secular. Mais agitado e revolto do que nos sécutos
passados,o maÍ em que vivemostransformou-Beem verdadeiro
sorvedouro e é por isso que, com maig Íirmeza ainda, deveÍnos agarrar-nos à barca de Pedro e dirigir-nos pelo farol
da doutrina de Cristo quÊ a lgreja nos conservoue transmitiu e que o Papa não se cansa de nos anunciar.
5) Deur.
1) "A Santa lgreja Católica Apostólica Romana crê e
confessa que há um só Deus verdadeiro e vivo, Criador e
Senhor do céu e da terra, onipotente,eteÍno, imenso, incompreensível,infinito em intelecto, vontade e toda a perfeição;
o qual, sendo uma substância espiritual e singular, inteiramente simples e incomunicável,é real e egsencialmente
dístinto do mundo,sunamentefeliz em si e por si Inesmo,e está
inefàvelmenteacima de tudo o que existe ou fora dele se
possa conceber". Temos nesta Íormulação do Concílio Vaticano (DB 1782) um clássico resumo dos dados de nossa
santa fé sobre Deus. lnsistamosern alguns pontos:
a) Existe um só Deus verdadeiroe vivo, que ê, onipofente:
"Há, porventura,alguma coisa que seja difícil a Deus?" (Gên
18, l4), "a Deus nada é impossível"(Lc l,37); ê eterno:
sem início, sem Íim, seÍn suc€ssãode tempos, Deus é.' "Antes que os montes fossem formados e nascessea terra e o
mundo e desde a eternidade e para sempre, tu existes ó
Deus" (Sl 89, 2l; é imenso.'seÍn limites, sem medidas, sem
circunscrição,Deus está ern toda parte: "Para onde irei, a
firn de ficar longe de teu espírito?e para onde fugirei da tua
irreserça?Se subo ao céu, tu lá estás; se me prostrar nos
infernos,neleste encontraspresente;se cu tornar as asas da
aurora e habitar nas extremidadesdo mar: ainda lá me guiará, a tua mã0" (Sl 183, 7 sI; é incompreensivellnunca a li*
mitada menfe humana poderá conhecerperfeitamentea Deus,
sua essênciaserá para nós semprg e necessàriamente
um
misiério: "Crande é o Senhor,e rnuito digno de louvor, e
a sua grandezaé insondável"(S! 144, 3\.
b) "Substânciaespiritual una e singular", Deus é "real
e essencialmentedr'sfinfodo mundo".' Anterior a toda criatu2*
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ra, independente
do mundo, infínitamentesuperior ao univer"
so limitado e mutável, Senhor absoluto e Criador de todas
as coisas existentesfora d'Ele, Deus é um ser pessoal, in'
dividual e singulàr e de modo nenhurn pode ser identificado
com o mundo, nem podemos cogitá-Lo de tal maneira dependente do universo coÍno a alma depende do coÍpo: "Se
alguém disser que a substância ou essência de Deus é a
mesmaque a substânciaou essênciade todas as coisas, seia
anáJema" (DB 1803).
, c) Deus é também "sumamente Íeliz em si e por si
mesmo". Não necessita das criaturas para sua felicidade.
Deus criou o unjverso "nâo par,a adquirir nova felicidade ou
paÍa aumentá-la" (DB l?83) e por isso dizernosque criou
com vontade plenamente livre, sem necessidadenenhuma,
mas ap€nas "para manifestar a sua perfeição pelos bens
que prodigaliza às cÍiaturas"'
2) A grande rnaioria dos nossos espíritas brasileiros todos os urnbandistas,teosofistas (que entre nós são pràticamente espíritas), ecléticos, esotéricos e quase todos os
kardecistas- cleÍendemo monismo ou o pantercma,isto é:
identiÌicamDeus com o mundo: "Deus é como uma ïolha de
papel, rasgadinhaem milhões e não sei quantas mais divisões. Lançados essespedacinhosde papel no Universo, cada
pedacinho de papel representa um homem e um ser existente, e todos ,reunidos,formando o todo, é Dèrts" (modo popular como os espíritas explicam Deus; cf. K. Rangel \reloso, PsErir/o-Sdúiosou Fa[sos Frofetas, 194T, p. 34).
não quer ser panteistae t'árias vea) F.K pessoalmente
zes fala contra semelhanteteoria (1, 53 s; VII, 179); rnas
tambérn ele tem expressõesque levam ao monismo, assim,
por exemplo,quandojulga possívetque a ncssa inteligência
seja uma "emanaçãoda Dir.indadc" (1, 58), orr quando imagina Deus como um "centro de ação, um foco principal a
inunclando o Uniuerso com seus
irradiar incessantemente,
eflúvios" (VI, 61), vivendo os espíritos "mergulhados no
Jluido divino" (VI, 63). O Deus de AK, desdetoda a eternidade criou necessàriamenie
e continua "irtadiando" incessan20

temente,porque,se não o fizesse,s€ria ,rum Deus ocioso" (cf.
I; 56, 78; VI 107).
b) Leão Denis, o "filósofo inconfundíveldo Espiritismo"
e uma espéciede sucessorde AK, é abertarnentepanteista:
Para ele Deus é um seÍ, "de que tudo emana,para o qual tudo volta, eternamente.Deus é a grande atrna universal, de
que toda alma humana é uma centelha,uma irradiação.Cada um de nós possui, em estado latente, forças emanadasdo
divino Foco" (Crrstianismo e Espiritìsmo, 5+ €d. p. 246)i
"Deus é infinito e não pode ser individualizado,isto é, separado do mundo, nem subsistir à parte,, (Depois d,a Ìrilorte,
68 ed, p. 114); "o Ser supremo não existe fora do mundo,
porque este é a sua parte integrantee essencial,'(p; tZ+);
"o Eu do Universo é Deus" (p. 3ag). Em vez do .,Deus fantástico da Bíblia", ele quer o ,,Deus imanente,sempre presente no seio das coisas" (p. 123): Deus está no mundo.
como a alma no corpo (pp. 123 ss).
c) Também o Deus do "Espiritismo Racionale Científico" se identifica com o mundo: eles desprezamrnesmoa paIavra "Deus" e preferem falar do ',Grande Foco", da ,.lnteligência Universal", do "Orande Todo", da ,\ruz Astral',.
Esse Grande Foco é "o primeiro componentedo uniÌ,erso',,
é "parceladopor toclo o Universo" e a nossa alma é uma .,partícula da InteligênciaUniversal", etc.
d) Panteistaé ainda o Espiritismode Umbanda,A quinta conclusãounânimementeaceíta pelo prirneiro Congresso
do Espiritisma de Umbanda {Río, lg41) diz assim: ,,Sua filosofia (de Umbanda) consisteno reconhecimento
do ser huÌnano como partícula da Divindade,dela emanada,lírnpida e
ilura, e nela fínalmentereintegradaao iim clo neccssáriociclo
er,olutir,o,no mesnloestadode limpideze pureza,conquistacÌo
pelo seu próprio esforço e vcntade". E nos livros ,umbandistas damoscom frasesassim:"Deus e o Todo e eu Sua parte";
"Deus dorme no mineral, sonha no vegetal,despertano animal, é conscienteno homem" (cÍ. Doutrina e Ritual de IJmhando, Rio l95l).
Conúusão: E' evidenteque a ,.teologia,'espirita não é
cristã e que os espíritassão atingidos diretamentepor essa
2l

esorigem à universalidadedas coisas, distinta em gênero'
(DB
1804)'
pe.i* u nos indivíduos - seja excomungado"
6) A Sanfisdma Trlndade'
Cremos em um só Deus verdadeiro e distinto do mundo'

28, l9); nesta fé inicia o crisiáo suas oraçõese seus trabalhos; e nesta fê queremos todos morreÍ'
l) E por que cremos na SantíssimaTrindade? Sòmente
poÍque assim o pregou Nosso Senh-orJesus Cristo, assim o
os Apóstolos e assim a Santa lgreja sempÍe o
"tutà.

(como ainda veremosem instruçõesespeciais);aí temos o
Pai, na voz do céu; aí temos o Espírito Santo, na forma
visível de Pomba.
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b) Muitíssimas vezes Jesus declarou claranrenteque ele
é o "Filho de Deus" e isso - vê-lo-emos ainda melhar em sentido próprio e natural, igualando-se inteiramente a
Deus, de tal rnodo que os iudeus queriam matá-lo, "porque
se fazía igual a Deus" (cf. Jo 5, 18; 10, 30-33). Portanto,
Deus tem um Filho. De outro lado, é manifestoque o ,'Pai",
de quem Jesusnão se cansade ,falar,é verdadeiramente
Deus.
Mas Jesus também disse: "À{eu Pai e eu somos .uma mesma
coisa" (Jo 10,30). Não são, pois, dois deuses,mas um só
Deus e duas Pessoasdistintas, Cristo, todavia, fala tarnbém
do Espírito Santo, como Terceira Pessoa, distinta .do pai e
do Filho e verdadeiramente
Deus (Jo 14, 16 s; 14, 26; 15,
26). Por conseguintetrês Pessoas distintas. Entretanto, de
toda a Sagrada Escritura consta que existe um só Deus: ,.Vede que sou eu só e qire não há outro Deus fora de mim,'
(Deut 32, 39, etc.). ConclusãorDeus que se revela na Sagrada Escritura diz-se um só em frâs pessoas..pai, Filho e
Espírito Santo. Eis o dogma cristão da SantíssimaTrindade.
c) Daí a ordem expressae clara de Jesus,que já ouvimos, mandandobatizar a todas as gentes ,em norne do pai
e do Filho e do Espírito Santo" (I\tt Zg, lg).
d) E assimos Apóstoloso entenderam,praticarame pre_
garam. E assim iambém a lgreja primitiva, como con$tapor
exemplo da Didaqué (do fim do primeiro sÉculo),do sím_
bolo apostólicoe dos SantosPadres.E por isso a lgreja não se
cansa de repetir, desde o segundo séculol ,,Clória ao pai.
ao Filho e ao Espirito Santo!,'
2) O Espiriiìsmo, porém, neg.ü o augusto núsíéríc da
SantissinzaTrÌndtdt.
a) AK prelereignorar inteiramenteeste mistério[rásicoda
doutrina e da vida cristã. Porénr,tratando-sesem drivida de
um verdadeiromistério, e não admitïndo ele nenÍrummistério (VII,201), náo concordarátambémcom o mistériode um
só Deus em três Pessoas.
b) Leão Denis, outro chefe da doutrina espírita, i
ge-se abertamente contra esta verdade, dela falando

fuma "estranha concepçãodo Ser divino, que se
mistério cla Trindade" (CristÌanìsmoe Espiritismo,
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e) E para os espíritasdo Centro Redentor,nosso Deus
seria "um bonecomanipançudo,paganizado',,um Deus .,animalizado,escravocratae vingativo", uf, ,'Deus manipançudo
que tem Mãe a quem denominamÀ{aria, um Deus portanto,
católico apostólico romano, feroz, vingativo, estúpido, que
atira os sgus filhos paÍa as caldeiras do inferno',, um ..DeusB€zerro, Deus-Chacal,Deus Yingativo, Deus que manda as
suas partículaspara as profundezasdo inferno,'etc...
Conclusão; Só podemos ,ter sentimentos de compaixão
paÍa com o cego ódio dos espíritas contra a doutrina cristã.
Eies também são nossos irmãos, embora transviados,r,ítimas
muitas vezes da ignorância ou da falsa propaganda espírita;
mas eles têm também uma alma que foi criada para o céu,
para ser ieliz com a "beatíssirnaTrindade", e enquanto ainda peregrinaremconosconesta terra, podem voltar a Deus,
Rezemospor eles, para que se convertam, afastando-sedo
orgulhoso racionalismo de que são vítimas. Unamo-nos com
Cristo nesta oração que ele pronunciou na noite antes de
morrer: "Pai Santo, guarda em teu nome os que me deste,
paÍa que sejam um, assim como o somos nós. Mas não rogo
sòmente por eles, senão também pelos que por sua palavra
chegarema cÍer em mim, para que sejam um, assim como tu,
Pai, estás em mim e eu em ti - que assim também eles se_
jam um em nós" (Jo lT, lt. ZO-AI).
7) A Criação.
l) A doutrina cristâ sobre a criação se resumenos seguintes pontos:

der, 8-3-1953).

a) O unii,ersonão é uma emanaçãode Deus (seria o
panteísmo),nem coexistecom Deus desdetoda a eternidade,
mas foi crÌado por Deus no lempo, consoanteas primeiras
palavrasda SagradaEscritura:"No princípiocriou Deus o céu
e a terra" (Cên l, 1); e mais: "porque Ele dissee tudo foi
feito; Ele mandou,e tudo existiu" (SI 32,9; 148,5); ,.tudoo
que qu€Í o faz o Senhor,no céu, na terra, no mar e em todos
os abismosdas águas" (Sl 134,6; ll3, ll; Apoc 4, ll);
"suplico-te, meu filho, que olhes para o céu e para a terra,

do Universo".
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e-que te. capacitesbem
s pada todas as coisasqrre há neles;
óntoon) a eÍes' e a
(eks
ouk
b.u* u, criou do nada
;.";;;
todoã os hornens" (2 À{acab ?, 28)'
Deus criou tarnb) Atém deste muncÍomaterial e visível'
de cuia existência
bém serespuramenteespirituais:os anjos'
deles rebelaAlguns
Bíblia'
da
nos falam quase todos iivros
frequentetambém
demôníos'
os
Íam-se contia Deus, e sáo
para
os
e
Ou-ais-Escritura
mente mencionadospela S,
-fiz
(À{t 25' 41)'
úo**o Senhor- "fái preparadoo fogo eterflo"
e imediatac) A Íorça crìadora de Deus interveio direta
primeira
da
(Adão)
e
mentc na formaçãodo primeirohamem
ÏeÍ no
em
mulher (Eva). Náo é mais cristão qrem teima
evoluçáo'
paulatina
homem apenaso resultado de urna longa e
o
pur"unOo pelos vários reinos, o mineral, o vegetal'
"anitransição imemal, e queiendo encontrar no macacoo tipo de
que é o elernento
aiaia para o homem-Pois a alma humana'
e espiritual
sirnples
ser
um
é
humano,
princiiat do composto
longo traum
de
final
tetmo
como
e não pode ser concebido
balho de evolução.
sâa íithos de
d) Todos os homens aiuaknente existentes
e não mitos
Adão e Eva, que eÍam pessoasreais e históricas
a S' Escritura
ou símbolos.E' o que nos relata singelamente
só homem'
um
"De
palavras:
nestas
e São Paulo resume-o
que
habitasse
para
humano,
(Deus) fez sair todo o gênero
torla a Íace da terra" (At I?, 26)'
2) Tudo isso, ponto por ponto, é negadopelos espÍritas:
da atrsaluta maioria
a) Já r'imos o ,nu=uo panteísno
são "irradiações do
espíriia. Para eles, os seres de universo
FocoDivino"'Elesreieitamânossadoutrinatlacriaçáo'o
teáo Denis
que AK charnade "criàção miíaculosa"{Vï' 82) e
miraexplica assim: "Não há, portanto, criação espontânea'
nem fim' O Uniculosa; a criação é continua,sem coÍneço
de força'
princípio
o
seu
veÌso sempre existiu; possui em si
renova-s€
de rnovimento,Ttaz consigo seu Íito' O Universo
(Deem suas partes; no conjunto é eterno"
incessantemente
pois da Mortt, 6n ed. p. tZ+). SegundoAK, tudo veio da
do mundo
"matéria cósmica prirnitlva" que é a "geradora
ffi

e dos ser€s" (VI, 104), a "mãe fecunda de todas as coisas,
a primeira avó r, sobretudo,a eterna geratÍiz" (Vl, 109).
b)'Anjos, no sentidocatólícoda palavra,não existempara os eBpititas:"Os anjos - explica AK - são as almas
dos homens chegados ao gráu de perfeição que a criatura
comporta"(V, 101; III, 15; VI, 28; Vll, 85). Do rnesmomodo
não existem demônios,pols aquilo que nós assim denominamos, são as almas que ainda não estão evoluídas,mas que,
pelo sistema das reencarnações,chegarão à perfeição final
de toíos os seres: "O Espiritismo - diz AK * não adrnite
os demônios... no sentido vulgar da palavra, porérn, sim,
o$ maus espíritos.. . que são seres atrasados, ainda imperfeitos,mas aos quais Deus reservaráo futuro" (lÍ, 92);
"os que se designam pelo nome de demônios,são Espíritos ainda atrasados e imperfeitos; que praticam o mal no
espaço, como o praticavarn na terra, mas que se adiantarão
e aperieiçoarão"(VI, 28; l, 98; III, 15; V, 114).
c) O homem é - segundoa doutrina espírita - resultado da er.olução."A vida orgânica e anímica vem, não tenhamos dúvida (garante-nosLeopoldo ÀÍachado),de muito
baixo e de muito longe, dos seres inorgânicos,até chegar
ao homem, ao espírito, ao anjo... A especiehumana pror.érn material e espiritualmen[eda pedra bruta, das plantas,
dos peixes, dos quadrúpedeqdo mono. E, de homem ascenderá a espíritc, anjo.. ." (Revista lnternadonal do Espirit[srruq Matão, SP, lg4l p. 193). "Da ti:ansformaçãoconstante
da matéria, essa alrna surge, Êornose fasse ainda uma centelha, da Fassag€mdc minerat ao vegetal, deste transrnigra
paÍa o animal na fornra mais rudimentar e, até atingir a
espéciehumana, terá atravessadotodas as escalasdos três
reinos da Natureza,formandoum Íeservâtóriode conhecirnentos que i,râo do chamado instinto à mais h.'rcidainteligência. . - Nascer,ÍnorreÍ e renasceré o trabaiho contÍnuoa que
está sujeito o espírito, passando por todas essas transições,
desdeo minério até o homerne, daí por diante,desdeo tipo
boçat ao gênio. Não importa saber quantos milhares de
anos foram precisospara tomar as feiçõeshumanas,o tempo que demorou na raça indígenae na preta, até chegar à
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que adotou 1u tT.u
branca, e nem as várias nacionalidades
u olyo planeta mais aditraietória.. ' E o ..pitito passará
de planeta em
antado. Daí, em escala sempre ascensional'
o Espirítismo' 2u,
;i;;;t". .."' (A. Diísi, contiibuições.-lo:o
julga muito provável
ed. Rio 1950, p- rs is)' Também AK
ao menos
que o homem descendediretamente do macaco'
parte espiritu-al'
quanto ao corpo (VI, 200 s) e quanto à
serie divinamentefaele declara que deve i"t pu'*ãdo "pela
se elabora lentarnente
tal dos seres inÌerior"r,,"nt'* os quais
cf ib' p' 204 e
111'
(VI'
a obra da sua individualização"
I, 290).
unidade do gênero hud) Os espíritas negam também a
Eva' SegundoAK' Adão
mano: Não somostitnÃ de Adão e
que personificaas prirneiras
foi "um mito ou uma alegoria
abertamenteque "Adão
idades do mundo" if, osl"" deciara
povoar a leÍra"'
náo ioi o primeiro, nem o único a
8) A Divindade de Cristo'
Cristo é verdadeiramente
SS. Trindade. Eis uma verd:
fundamentale negada a qual
por isso necessáríoinsistir n
pela heresia espirita' Fade Crïsto, que é tu*úãrn negado
tão importante e *ital asÍemos di'ersas in,i"ç6"* soËre
alguns elemeltos
sunto. considerarenou ugoru ràpidamente
p-eloseu rnodo de falar
da Evangelhoem que Cristo mclmg'
ponto)' para
a sua divindade (primeiro
e agir, testenrutrìra
oposta a estas
apreseÍìtar*rn ,*g,id' a doltrina ,espírita
pontol'
declaraçõescle Jesus (segundo
abertamenteü sus divindade:
1) /esus testemunha
sabe e
a) Apesar de muito humilde e modesto' Jesus
homers
dos
acima
declara que está acirna de todo o criado'
e Salomáo (Mt
que
do
rnaior
Jonas
e dos anjos: afirma-se
Elias' testemu12,41; ic tI,30); maior do que fr{oisése
David que
que
maior
3);
(l\{t
1?,
nhas da transtiguiação
ochamadeSenhor(Mc12,35-3?);maiorqueJoáoBade mulher (Mt
tísta, por sua vez o maior dentre os {ilhos
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11, 1-11). Nele os discípulosvêem aquilo que os profetas
e reis em vão ansiaramver (Lc 70, 24l.. E' maior também
que os anjos: Íaz-se servir por eles (Mt 4, l1), basta uma
palavra sua paÍa que o Fai lhe envie doze legiões de anios
(Iì,lt 26, 53) e a um sinal seu os anjos reunirío o mundo
todo ante o seu conspecto(À{t 13, 31; 24, 31). l\{ais do que
os hotnens e os anjos, acima de uns e de outros, ele toma
assento imediatamentejunto a seu Pai celeste (Mc 13, 32).
b) Jesus exige de seus seguidores sentimentos que se
devem sòrnentea Deus: Exìge fë absoluta em suas palavras e
nas suas obras; não crer nele, ê o pecado do mundo (Jo
16,9); assim como se crê em Deus, assim devem crer nele
(Jo 14, 1) e quem não crê nele, também não crê em Deus
(Jo 5,37 ss; 12, M); exígeuÍft amor sem lÌmites.'seusdiscípulos devem distinguir-se por seu amor a ele (Jo 8, 42;
14, 15; 21,23); "quem ama seu pai ou sua mâe mais do
que a mim, não é digno de mim" (J\{t 10,37); "se alguém
vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e
filhos e irmãos e até a sua própria vida, não pode ser
meu discípulo" (Lc 14,25 s; À'Ít 10, 35 s); "bem-atenturados
os qlle padecemperseguiçãopoÍ arnor da justiça, poÍ causa
de mim..." (${t 12, 3S).
c) Faz rnilagrespor força e em virtude própria: este poder sai dele como força e propriedade pessoal, quem quer
qrle se acerque dele tem esta sensação {ainda f alaremos
sobre isso) e Cristo concedetambórn aos cliscípuloso poder cle fazer milagÍes em nome dele (Mc 5, 9; Lc 8, 39;
Jo 5, l9; 11, 41; 14, 10).
d) Perdoa pecados,o que nenhunr profeta jamais frqualificavamde bÍasz.era.e o que os s€us contemporâneos
fêmia, opinião que ele aproyou tàcitamente.Disse ao paralítico: "Tem fé, filho, perdoadoste são os teus pecados".
E eis que alguns escribasdiziam entre si : "Ele blasfema!"
&Ias Jesus,conhecendoos seus pensamentos,
disse: "Por que
ajuizais mal em vossos corações?Pois o que é mais tácil
dizer: perdoados te são os teus pecados; ou: Levanta-te
e anda? Ora, veteis que o Filho do Homemtem na terra autoridade para perdoar pecados"; disse então ao paral{tico:
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"Levanta-te, toma a tua canta e vai para tua casa" (JUi 9,
2 ss). Jesus chegou mesmo a transmitir aos seus discipulos
a Íaculdade de perdoar pecados em seu nome (Jo 2O, 23;
Mt 18, l8).
e) Cristo. atribui-se o poder de julgar os vivos e os
mortos: o juízo e a sentençafinal são tão exclusivamente
coisa sua, que nem sequer o Pai celeste tomará parte nela
(Jo 5, 22; Mc 14, 62).
Í) Jesus fala como supÍerno Legislador, igual em tudo
ao Pai da Lei antiga'-"Foi dito aos antigos...; eu porém
vos digo..." (Mt S, Zl ss); é senhordo Sábado(Mc 2, XT)
e proibe o divórcio, toleraclo por Moisés (Mt 5' 32)g) ,A.ceitaa adotação do cego de nascença (Jo 9, l8)'
dos discipulosdepois de um miiagre (l!tt 14, 33), das santas mulheres depois de sua ressurreiçáo(À{t 28, 9-17; Lc
24, 52') e particularmente de Tomé que exclarna: "Senhor'
meu e Deüs meu!" (Jo 20, 24-29).
Bastam por ora estas consideraçõespara tirarmos â'
evidente conclusãode que Jesus não era apenas homem,
não era pura criatura, mas que ele mesmo' falando de si
e exigindo para si direitos exclttsivamentedivinos' se apresentou como verdadeiro Deus. Foi esta também a convicção
do mais sincero Cristianismo de vinte séculos.
2l iltlas os espÍriÍas negtrrn a divindade de Crtsto:
a) AK, n coclificadorcla Doutrina F.spíriia,deixou enlre suas úú;"cs PdsÍurrcs unl "Estudo sobre a ttatttrezade
paÏa "'pÍovar'
Cristo" (pp. 110-l4i), feito exclusi','amente
que
ele e os rnais
As
dificuldades
que Cristo não é Deus.
serãÜ exade
Cristo,
espíritas tevantam contra a Divindarie
minadasem instruçáoespecial.Para AK Cristo era llm grande méclium,ttada mais, era o maior dos médiuns,o "médium
de Deus" (Vl, 294), mas não era Deus.
bi TambémLeão Denis,Flarnmarion,Roustainge os mais
doutrinadoresespíritas negam unânimementea divindade de
que
Jesus. Por exemplo, para .L. Denis, Cristo "não é rnais
porta-voz
de
um
intérprete,
é,
um
isto
o profeta de Deus,
pode
especiais,
iaculdades
Deus, um EspÍrito dotadc de
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deres excepcionais,nras não superioresà natureza hurnana',
(Cristisnismo e EspÌritismo,5+ ed. p. Tgi, para ele
Jesus
"eÍa um divino missionário,dotado de poderosasfaculda_
. des, um médiumincomparável', Bl), etc.
{p.
c) Do mesmo modo os outros espíritas, também os não_
kardecistas, contestam a divindade de Cristc. para todos
eles Jesus nãd passa de "urrJ grande médirim',, de um espÍrito "evoluído bastante pelas inúm€ras encaÍnaçõespor que
passou" (L. Braga, Untbanda e euimbanda Z, ed. p. 45),
ou, como dizem os espíritas do Redentor, ,,o maior e, portanto, o mais esclarecido e liheral espírito que tem vindo
à t€rra".
d) Tão comurn e propagada já é a negação da divindade de Cristo entre os nossos espílitas populares, que um
deles nos escrelreunuma carta o seguinte: ..Agora vamos
esclarecervossa opiniáo sobre Cristo: Dizeis que Ete é
Deus; eu digo e todos os espíritas o dizem: Crìsto níÍo é
Delrs, e sim, um filho de Deus como todos nós o somos".
Conclusão: Atenção! os espíritas, embora negueÍn todos eles e renitentementea divindade de Cristo, toclayia,
quando falam ou escÍeyemde Cristo, têm sempre muito cuidado e costumarnusar de palavras elogiosasque enaltecem
a personalidadee a doutrina moral de Jesus, e com isso
eles pretendem cobrir a negação da divindade de Cristo.
JVluitosse deixam iludir com semelhantemodo de falar. Atenção, portanlo! Não se deixem os católicos ilaquear por tão
f alsa propaganda.A san,ta Íé nos diz que Cristo nâo era
apenas um grande homem, um profundo filósofo, etc., mas
que ele é também verdarleïramenteDeus. E este é o aspecto
principal de Cristo. E este ponto, básico e fundamentalpara
nossa fé, é unânimemente
contestatlopela Doutrina Espírital
9) Jesus, o Filho de Deus"
Insistamos ainda no dogma da Divindade de Cristo. Já
vinros que os espíritas contestam unânimementeurna doutrina tão imporfante e decisiva paÍa a nossa vida religiosa.
Em vista da intensa propaganda espírita entre o nosso povo, é necessáriorepetir a verdadelra doutrina sobre a na-

31

pregatureza de Cristo, doutrina que náo apenasfoi crida e
que
enfoi
mas
da durante vinte séculos de cristianismo,
instrução
na
sinada pelo próprio Cristo, como veriÌicamos
anterior e como veremos ainda na presente;

(Job l, 6; 38, 7; Sl 88, 7), os homensjustos (Sab 2, 13;
Ecti a, 11), os israelitasem geral (Êx 4, 22; Dt 14, l) e no
Novo Testamento os discíputos e fiéis (À'1t5, 9' 45; Lc 6'
35; ll, 52; I Jo 3, l; 5,2)' i\'ÍasquandoJesusaÍirma de si
que é Filho de Deus, entende esta expressãonum sentido
para
próprio, natural e essencial.Eis algumas considerações
comprovar o asserto:
a) Sempre que fala das suas relações corn' o Pai, serve-se invaríàvelmente da expressão: "il{eu Pai, Pai meu"
a
e quando fala das nossas relaçóes com Deus usa com
ele
isso
com
Pai"'
IáL
mesma insistência o termo "Vosso
distingue nìtidamentesua liliação da nossa Íiliação divina-
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d) Na Judéia declara depois ao poyo ern ge.ral: ..Em
verdade,em verdade vos digo... tudo o que o Pai iaz, o
Filho o faz igualmente... Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Fitho dá vida
àquelesa quem o quer. Porque o Pai não lulga ninguém,
mas deu todo o juízri ao Filho, para que todos honrem o
Filho como honram o Pai.. . Assim como o pai tem a vida
em si mesmo,assim também deu ao Filho que tivessevida
em si mesmo" (Jo 5, 19-22.26\. Os judeus entendiambem
a palavra de Jesus,pois esclareceo Evangelistal..Os judeus
procuravam com maior ardor matá-lo, porque não sòmente
yiolava o'sábado, mas também dizia que Deus era seu pai,
fazendo-seigual a Deu(' (Jo 5, t8; 10, 3C33).
e) Em Jerusalérndirigem a Jesus esta pergunta categorica: "Quern és tu?" Ao que Cristo respondeu outra vez
com tanta clarezaque era Deus (leia-setodo o capÍtulo gl)
que os judeus toÍnaÍam a pegâr em pedras para apedrejá-lo, pena que eÍa imposta aos blasfemadores(Jo S, bg).
f) E' irnpossívelresumir ou ao menos destacar todas as
mais nítidas declaraçõesde Jesus sobre sua Divindade, tão
abundantessão elas no Evangeihode Sáo João: EIe é .,a
luz do mundo" (Jo 8, l2); "eu sou o carninho,a verdadee
a vida" (Jo 14,6); "eu sou.a ressurreição
e a vida" (Jo 11,
25); "eu e o Pai somos um" (Jo 10,30);.,o pai está em
mim e eu no Pai" (Jo 10,39); "quernme vê, vê tambémmen
Pai" (Jo 14,0); "eu estou no Pai e o pai em mim', (Jo
14, íl); "tudo o quc o Paj tem é meu ... pai, tucloo que é
rueu ó i€u, e tudo o que é teu é neu', (Jo 16, 15: lT, 10);
"quem odeiao Filho tamben odeìao Pai" (Jo 15,23),,,quem
ama o F'ilhotambétué ama.dopelo Pai'' (Jo 16, 27\;,,pai,
glorifica-n,e junto a ti mesmo com aquela glória que eu
tÌnha junto de ti antesque o mundo existisse,'(Jo 17, 5), etc.
g) Arrastado às barras do Sinédrio, supremo tribunal
de Israel, foi solene e oficialmente intimado por Caifás:
"Conjuro-te pelo Deus f.ivo, que nos digas se tu és o Cristo,
o Filho de Deus!" Clara, categórica,solenee oficial foi tambérn a resposta - e porque Cristo se confessouDeus, por
isso foi condenadoà morte (Mt 20, 59-62). Afinal, foi essa
A H e r esi a 3 - 3
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também a verdadeira tazão que seus inimigos deram a Pilatos: "Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus" (Jo 19, 7).
2) 'fão claras, repetidas e solenes declaraçõesde Jesus
são negadas e contraditadas também pelos espíritas de todos os matizes, como antigamente pelos judeus' que o cÍrcificaram. Jesus iuta ser o Filho de Deus em sentido próprio e natural e moÍÍe crucificado em testemunho de sua
Divindade. E vejam como AK expiica tudo isso: "Digamos
que Jesus é Fitho de Deus, corno todas as criaturas, que
a tratá-lo de
ele charna a Deus Pai, como nós aprendemo$nosso Pai. E' o Filho bem-amadode Deus, porque, tendo alcançado-a perfeição, que aproxima a .Deus a criatura, possui Íoda a coníiança'e aÍeição de Deus. Ele se diz Filho
'úníco,
náo porque seja o único ser que haja chegado à petfeição, mas porque era o único predestinadoa dèsernpenhar
aquela missão na Terra" (VIl, 137)' Eis como se sotisrnam
as mais solenes afirmações de Cristol Em vez de acreditar
no que nos referem os Evangelhos, os espíritas inventam
histórias e contam fábuÍas sem fundamento. Dizem que dos
12 aos 30 anos Jesus foi estudar na escola de José de Arimatéia, que, como eles dizem, era cheÍe de uma seita de
Cabala e ensinava"ciências,maçonafia,esoterismoe magia".
"Seita esta que possuia muitos discípulos com vários gráus
de adiantamentomoral, espirituat e intelectual,destacando-se
entre eles João Batistano mais evoluído"."José de Arimatéia.
yendo em Jesus, aos 12 anos, uln espírito adiantadc, quero
dizer, espiritualmenteevoluído e reconhecendoser ele um
predestinarlo,tratou de educá-Ío carinhosamente,desenvolvendo neÌe os dcns mediúnicosque ele possuia em estado latente e ensinando-iheos mistériosde Cabala e toda a filosofia da seita, da qual era o supremo chefe" (L- Braga,
Ilmbonda e Quimbanúa, 80 ed, pp. 45-4?; ct. Leão Denis,
Depoìsd.a Xtorte, 6a ed. p, 65). Para os espíritas,portanto,
que foi esiudar
Jesus não passa de um jovem in'teligente
ciências ocultas, cabalismo,maçonaria,esoterismoe magia
na escola de Arinatéia..'
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Conclusão: Rejeitemos com energia as fantasias espíritas! Renovemosa nossa fé na Divindade de Jesus Cristol
Digamos e repitamos com São Paulo: "A Ele, o Rei dos
séculos, imortal, invisíve1,único Deus, honra seja e glória
peios séculosdos séculos" (1 Tim l, 17).
f0) Os Milagres de Jesus.
1) a) A fim de provar sua Divindade, Nosso Senhor
apontou frequentementepara seus milagres: "Se não quiserdes crer em mim (nas minhas palavras), crede nas minhas obras (milagres), poÍque essasdão testemunhode mim"
(Jo 10, l8). Ressuscitandoa Lâzaro, Cristo declara expressa.mente que o laz "para que creiam que tu (Deus) me enviaste" (Jo 11, 4l)- E assim outras muitíssimasvezes Jesus
aponta para seus milagres como prova da veracidade de
suas palavras e doutrinas: cf. I\{t 11, 2-6; Lc 5,24;7, lg23; lo 5, 36; 10, 37-38; 75, 22, etc. E em vista dessesmilagres todos, o povo ia acreditando em Jesus, os Apóstolos
se lhe lançavamaos pés e o adoravamcomo Deus, sem que
Jesus corrigisse tais interpretações, QUÊ, atiás, eÍam poÍ
ele intencionadas.Podemos, pois, dieer com seguÍança qu€
Cristo fez os milagres para provar sua Divindade e que,
portanto, os milagres de Jesussão um verdadeiroargumento
para corroboraÍ a nossa fé em Cristo, o Filho de Deus.
b) São João fecha o seu Evangelhocom estas palavras:
"À{uitas outras coisas há que fez Jesus,as quais, se se escrevesseÍìruma por uma, creio que nem no mundo todo poderiant caber os livros que seria precisoescrever" (lo 21,25).
Não temos, portanto, uma relação completailos milagres de
Jesus.À'tas os Evangelistasenumeramrnais de quarenta e
de todas as espécies,tanto sobre a nalweza animada como
inanimada.Cristo aí aparececomo o senhor absoluto sobre
a r,ida e a moÍte, sobre os elementose as enferrnìdades,
sobre os 'demôniose os pensamentosmais secretosde seus
adversários.Ele ressuscitamortosl com uma palavra sua
cura doentes,mesmo a grandes distâncias;amaina tempestades; transforma água em vinho; rnultiptica pães; expulsa
demôniose confundeos inimigos com a revelaçãode seus
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morto,
$egredose pensamentose, depois de impiedosamente
reúuscita por própria força e virtude'
c) E observe-seque Cristo realizou estes milagres inopinadamente,sem preparação, num instante, à simptes maniÍestação de sua vontade, sem auxÍlio de medicina ou ingredientes,Fê-los nas pÍaças públicas e cidades,aos olhos
do povo e em pleno dia, enfrentando não raro os escribas e
fariieus empenhadosem descobrir algurna fraude. Algurnas
vezes,como no caso do cego de nascença,seguia-sea mais
rigorosa inquirição iurídica, promovida por seus inirnigos.
d) Muitíssimos destes milagres são de tal ordem que
escapam inteiramente ao inf luxo de uma possível sugestão
ou hipnotismo. Não haverâ sugestão, nem hipnotismo nem
força natural capaz de ressuscitar com uma simples ordern
um morto, ou de multiplicar pães, ou transformar água em
vinho, ou amainar tempestades, ou mesmo cürar* doentes
distantes.
2) E o que nos dizem os espíri'tasde tudo isso? Para
não precisaremadmitir a Divindade de Cristo e, consequentemente, suas doutrinas, todos eles negam inteiramenteos mí'
Iagres de lesus! Chegarn mesmo a negar a possibilidadedo
milagre como tal. Segundo AK Jesus não passavade um poderoso médium que possuía "faculdades idênticasàs dos no+
sos magnetizadores,curadores,sonâmbulos,videntes,rnÉdiuns,
etc." (VII, 114). E os charnados "milagres" eram simples
efeitos do magnetismo,do sonambulismo,da anestesia,da
transnissão do pensamento,da dupta vista, do hipnotismo,
da catalepsia,etc. (VII, 114). Donde conclui: "lmporta, pois,
se risquemos milagres do rol das provas sobre que se pÍetende fundar a divindade cla pessoade Cristo" (VII, 115).
E num tratado especialAK se põe a explicar assim todos os
milagres (VI, 292-336):Segundoele tudo aquilo era simples
efeito do poder de vista dupla (297,319), da irradiaçãofltrídica (298, 318), da correntefluídica (299)' do efeito magnético (299), do fluido curativo (308)' da aç'ao do fluido espiritual 0u magnético (308)' do poder fluídico (315), do
fluido vivificante (315), da,força fluídica (317), do fluido
perispirítico(318), etc. - E os homensa pensaremque tudo
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era milagtel E Jesus a sustentar que fazia tudo isso para
pÍovaÍ sua missão e a veracidade de seus ensinamentos!
E os Apóstolos a prostrarem-se-lheaos pés para o adorar
como Deusl E Jesus- nada explica, nada esclarece,deixa
que acreditem,permite que o adorem, consenteque o tratem
de Deus. , , E assim a Cristandadetoda, até a vinda de Kardec.,. Posi'tivamente:ou Cristo era mesmo Deus, ou era ,uÍn
pobre iludido, ou então - um verdadeiro patifel
O interessante,porém, é que os espíritas não conseguem
explicar todos os milagres de Cristo: é que os EvangelhosnarÍam casos miraculososante os quais permaneceimpotente a
ação fluídica ou perispirital, como já mosiramosno primeiro
ponto. Por exemplo, as narratiya$ sobre a ressurreiçãodos
mortos. O próprio AK concede como verdadeiro milagre ,.o
fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse
realnrentemoÍto" (VI, 315). E como explica ele então estas
ressurreiçõessem apelar ao milagre? Declara simplesmente
que os tais não estavam rnortogt ..E' de todo ponto prováyel - diz ele - que apenas síncope ou letargia bouvesse" (VI, 315). Prontol Eis aí a exegeseespírita.pouco jmporta que Jesus rnesmo declarasse abertamente,falando de
Lázaro; "Lázaro moÍÍeu" (Jo 11, l4). Os espíritas não querem milagres, Jesus não pode ter feito milagres e portanto
Lázaro não estava rnorto! Do mesmo modo irreverente são
trataclosoutros miiagres: a mudançada água em vinho nas
bodasde Caná (VI,:i20); a multiplicação
dos pães (VI,32t),
etc., tudo isso não passa -- segundoAK - rie invcnçãodos
Evangelistas,ou de acréscirnoposterior, ou de sirnplesalegoria de Cristo - Jnas milagres não eranr...
A absolutafalta de seriedadedos espíritasna explicação
do Evangelho,o modo arbitrário como etes procedem,a cega
obstinaçáo com que rìegam a Divindade de Cristo, o ridículo a que com isso mesmo se expõem,pode ser exemplificado com um texto que tiramos dun livro espírita escrito
aqui no Brasil, em que seu autor concedeo fato da ressurreição de Lázato, explicando-o,porém, da seguintemaneira:
"Jesus orou e pediu ao Pai a assistênciados Espíritos de
alta hÌerarquiacientífica celeste,e, com o auxílio dos altos
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quimica asiral' existente
Cientistas invisíveis, por meio da
processosquímicono Laboratório da o"tur."u, ernpregando
glóbulos sanfísicos do astral natural, pôs em movimentoos
trans'
natureza'
guin"o. sob a ação de Íluidos benéficosda
cadáver
do
formou cientÌficamenteos álomos deteriorados
suas veiag g
de Lázaro, fazendo circular o sangue novo €m
totpo' "Lirzato' a ti te digo:
ordenandoa vol'ta do Espírito
"o
da
e carninha". E o corpo morto pôde receber seiva
i;;;"
(Kardec
vida-, para continuar no convívio de sua família"
1947'
Veloso, Pscuda-Srióios ou Fclsos Prof eÍas'
nr"c.i
p. 80).,,
no seu
Conclusão:Diz o Evangelhoque "muitos creram
(lo
2' 23.;
que
fazia"
nome (de Cristo), vendo oJ ptodÍgios
ne,le
It, 45); tendo presenciadoo mitagre de Caná' "creram
tempestade'
or' *.u, discipuios" (Io 2, tl), ; amainada a
dele e o adora"os que estavam nu Uutau, aproximaram-se
(Mt
ram dizendo: Verdadeiramentãtu és o Filho de Deus"
perante
os
14,33). Esta deve ser também a nossa atitude
nós
mliagrás de Cristo, nosso Senhor: dobremos também
o "Verbo
os jãethos, inclinemos nossa ltonte e adoremos
(Jo
l4)'
1,
nós"
entre
habitou
que se lez carne e
Objeções contra a úvindade de Cristo'
de
A decisivaimportânciaque a fé na Div;indade Jesus
para
a etertern para a nossa vida terrestÍe como também
que continuemcsainda
na Ielicidacleque nos espera!exige
principais difìculdaas
agora
no assunto. consideraremos
deste ponto cenadversários
clesque os espiritas,obstinados
corrtÍâ a DivinpropagaÍn
tral de nossa fé cristã, tazem e
dacle de Cristo nosso Senhor:
encontra1) Em nenhuma parte do Novo Testamento
Deus'
que
era
[ormalmente
mos uma só v-ezCristo afirmando
Deus
sou
foi:
"Eu
disse
- R*"prsfa: O que Jesus nunca
trinitário
mistério
o
Pai". Os espiritas n.g"* ou ignoram
palavras de-Cristo'
e por isso não são .upã"* de entender.as
Deus"' Àías na
de
quando diz, repete e jura ser o "Filho
verdadeiramente
tão
boca de Cristo signiticavaque era Deus,
ponto
que os inimigos de Jesusmuito bem o entenderam'a
tl)
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mente nunca disse que"era médium?...
2) Jesus mesmo declarou que é inferior ao pai: .,O pai
é maior do que eu" (Jo 14, 2g); togo não é igual ao pai,
nem é Deus. - ResposÍa:Nossa fé nos ensina que em Cristo
há duas naturezasperfeitas e inconfusas:
Jesusé verdadeiramente Deus (e como tal pôde dizer: ,,Eu e o pai somos um"
(Jo 10, 30) e verdadeiiamente homem (e como tal
dissJ
bem que "o Pai ê maior',) e orâ falava como Deus, ora
como homem; ora agia conro Deus, ora como homem.
3) i\ïas muitas vezesJesusse diz ,'enviadodo pai"; ora,
quem envia é superior ao que é enviado togo Cristo não é
Deus. - Resposfa: Esta, como outras dificuldadessernelhantes, Íeitas contra a doutrina católica,teimam em ignorar que
Jesus tinha tambérnuma natureza humana verdadeira e coÍnpleta, na qual era evidentemente
inferior à natureza divina.
4) Se Jesus,ao morrer, entrega sua alma ás mãos de {
Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, subrnissa
a Deus. Logo ele não era Deus. - Resposta;Estas palavras
.textuaisde AK (VII, 122).incidem no mesmo erro
das di_
Íiculdadesanteriores:Não negamosabsolutamente
que cristo
tinha uma r,erdadeiia atnra humana, como nós, distinta de
Deus e submissaa Deus. Mas dai não segue que não era
Deus; segue apenasque era r.erdaclejraniente
homem:é o oue
a fé nos ensìna.
5) E'verdarle que uma vez Jesuspareceter falado cle
tal modo que os ouvÌntespodiam entenderser ele vercladcirarnenteDeus, de forma que os judeus queriam até apedrejá_
lo. Mas Jesus desfez imediatamenfeo equívoco,esclarecendo
o sentido de suas palavras: ',Não está escrito na vossa lei:
Disse eu: Vós sois deuses?Ora, se a Escritura chamou
deuses àqueles a quem a palavra de Deus Íoi dirigida - e
a Escrituras não pode falhar - a rnirn, a qflem o pai santificou e enviou ao mundo,vós dizeis: Blasfemas!poÍque eu
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disse que sou filho de Deus?" (Jo 10, 34-36)' E JesusdeiResposta: Hâ nesta aÍirmação
xou de ser apedrejado. que
pontos
devem ser retificados: não
de L. Denís-vários
aos ouvintes a impressão
que
deu
vez"
foi só 'juma
Jesus
que Jesus deixou de
é
verdade
Nem
Deus!
a
de igualar-se
rnas poÍque
por
deste
esclarecimento,
causa
ser apedrejado

declaro Fitho de Deus?" Náo há nisto nenhum recúo de

6) A ciência moderna provou que muitas coisas que
os antigos tinham como milagres, hoje são perfeitamente
explicávãis. Respos/a.' Os antigos eraÍn, com eÍeito, menos
veisados nas coisas da natureza. Mas também não devemos
exagerar a credulidadedos conteporâneosdt Jesus' Em Jo
g, i-:+ temos um belo exemplo de uma rigorosa inquisição
e análise de um f ato milagroso e os adversárioscle Jesus
levantaramjá entãc toda sorte de diÌiculdadespara contestar o caráter divino dos prodigioscle Cristo' Nem os Apóstolos eram uns basbaquesou irreÍletidos,destituidosde senso crítico.A teimosiade um São Tomé, ostensivae empoada,
jamais
bem o prova. E todos os dados da ciência moderna
que
"iá
poderão o chamar à vida um morto de quatro dias
que
isso
a
a
exato
rnomento
(Jo
no
t
1,
39)
cheira mai"
o conjura.
7) Nada há de anormal em que Jesus possuissefacutdades idênticas às dos nossos magnetizadores,curadores,
sonâmbulos,videntes, médiuns, etc, - RcspasÍs.' Há muÍ40

tíssimo de anormal, sim, em que Jesus com tais meios naturais produzissedezenasde milagres atribuidos por ele ao
"poder de Deus", à "glória de Deus", etc. Seria urna infâmia e urn embus,te.
cÍasso. Seria uma anormalidademoral
inqualificàvelmentemaliciosa. De resto, há, uma diferença
inrensa entre o modo de proceder de Jesus e o dos tais médiuns e magnetizadores.
E, notamosmais uma vez: muitos dos
milagres de Jesus escapamde todo às forças magnéticasou
fluídicas, de modo que os. próprios espíritas se vêem obri_
gados a negá-los.
8) Particularmente as ressurreiçõesnada provarn, visto que não consta com certeza que estavam de fato mortos,
pois hoje sabemosque há síncopese letargias que apresentarn todos os sintomas de morte. euanto à Íilha de Jairo,
que ela ..apenasdorme". - Resposfa..
Jesusdiz expressarnente
Quando Jesus diz que â filha de Jairo .,apenasdorme'i Kardec é todo ouvidos e se apressa €m acentuar este fato;
mas quando Jesus, no caso de Lâzaro, depois de dizer que
"dorme" exptica e diz perentoriamente: ,,Láznro mort;u,,
(Jo 11, l5), aí o despreocupadomestre espirita não en_
t
tencle rnais a palavra do Evangelho e nern a menciona.. ,
À{as mesmo no caso da filha de Jairo, há no relato de São
Lucas uma prova evidentb Ae que se lratava de uma morte
real. Pois o Evangelista,depois da ressurreiçãooperada por
Jesus,acrescenta:"E voltou o seu espiriÍo e ela (a menina)
levantou-seimediatamente"(Lc g, 5b).
9) A divindade de Jesus,rejeitada por três sínodos,o
mais imporiante dos quais ïoi o de Antioquia em 26g, foì,
em 3?5, proclamada pelo concílio de Nicéia. Logo o
Cristìanisnroprimitivo não conhecia a divindade cle CristoResposÍa.'Eis aí como se falsifica a histórial Leão
Denis (pois veio dele esta sabedoria) fala em três sínodos,
mas rneneionaum só: o de Antioquia em 268 (e não 26gli
em que foi condenadoprecisamentePaulo de Samósatapor
negar a divindade de Cristo! iVlas já muito antes disso, na
própda lgreja apostólica, a Divindade de Cristo era uma
verdade indubitável. Apenas um texto de São paulo: ..8'
ele (Cristo) o Primogênito, anterior a toda a criatura;
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porque nele foram cÍiadas todas as coisas,no céu e na terra,
visíveis e 'invisíveis, quer sejam tronos ou dominações ou
potestades,tudo fói criado por ele pa.ra eÍe. Ele está acima de todos e nele tudo subsiste" (Col l, 15-17),E em vez
de citar corno testemunhasda fé na Divindade de Cristo
os Santos Padres do prirneiro século, preferimos termÍnar
com a citação de um pagão, Plínio (Ep, X, 97), que'fala
dos cristãos que costurnavamem dia designado "reunir-se
de madrugada e tezar alternadamente urn verso a Cristo como se lora Deus" (ante lucem convenire caÍmenque Christo
quasi Deo dicere secum invicem).
l2) A Humaridade de fesus.
A fé nos ensina que Cristo era verdadeirarnenteDeus
homem. E' necessárioinsistir contra a proe verdad.eirsmente
paganda espírita tarnbém na humanidadede Cristo, não só
porque os espíritas querem fazer crer que, segundo os católicos, Cristo seria apenas Deus e não tarnbém homem perfeito (cf. AK VII, 127), mas principalmente porque a Federação Espírita Brasileira defende e propaga oÍicialmenle
a tese de que Cristo nâo era nem Deus nem homem.
homem é o mest) Dizer que Jesusé verdadeíramente
Íno que afirrnar que ele tinha um verdaderioe real corpo
humano e uma verdadeiraalma humana,coruo todos nós.
a) Cristo tinha um corpo real- E' concebidocomcihomem,
pois o anjo diz a i\taria: "Eis que conceberásno teu ventre,
e darâ à luz um filho.-." (Lc 1, 31)' Nascecomo homem:
"E deu à tuz o seu lilho primogênito,e o enfaixoü,e o reclinou nurna manjedoura" (Lc 2, 7). Está sujeito ao crescimento como todos os homens: "E Jesus crescia em saberloria, em idade e ern graça dianie de Deus e diante dos homens" {Lc 2,52). Em toda a parte se comportacomo homern
entre os homens; fala com eles, sente fome (Mt 4, 2; Lc
4,2), sede (Jo 19,28), comee bebe (Mt ll, 19; Lc ?,34),
dorme (Mt 8, 25), caminha e 6e cansa no andar (Jo 4, 6),
súa sangue (Lc 22, 441, é flagelado, crucificado, morte na
cÍuz e é sepultado - portanto se apresenta com um real
e verdadeiro corpo humano, de modo que ainda depois de
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sua ressurreiçãopcdia declarar: "Olhai para as minhas mãos
e pés, porque sou o mesmo; palpai e vede, poÍque um espírito não tem carne, nem osso, como vós vedes que eu tenho"
(Lc 24, 39). E Sâo João inicia sua primeira epístola: "O
que ioi desde o princípio, o que ouvimos, o que virnos com
os nossos olhos, e contemplamos,e apalparam a$ nossa$
mâos relativo ao Verbo da Vida... o que vimos e ouvimos,
volo anunciatnos".
' b) CrisÍo tínha tambëm uma verdadeìra alma humana.
Não devemosimaginar que Cristo só tinha corpo e em lugar
da alma estaria a divindade, o Verbo. Ele mesmo falou diversas vezes de sua alma: "A minha alrna está triste até
a ffiorte" (Mt 2ô, 38); "agora a minha alma está turbada"
(lo 12,2?); e moribundo,exclama:"Pai, em tuas mâos entrego o meu espírito" (Lc 23, 4ô). Cristo fala também de
sua vontade humana: "Pai, não se faça a minha vontade
(humana), mas a tua" (Lc 22, 52). Encontramosainda frequenlementenos Evangelhosos afetos da alma humanade Cristo: afetosde amizade(Mc lQ 2l; lo ll,3ô), de desejo(Lc
22, l5), de ódio contra o mal e a hipoctisia (Mt 23, I ss),
de tristeza (Lc 19, 41; Jo 11, 35 s), de compaixão (Lc 7,
l5), ele temor (htc 14,33), de ira (Jo 2, 13 s; Jtvlc3, 5),
etc., tudo isso supõe uma verdadeiraalma humana.
E' portanto certo que Cristo era homemperfeito: consta
dos Evangelhose é ensinadopela lgreja como verdade de fé.
2) À,las como os espíritas assulniram o compromissode
negar todas as verdadesde nossa santa fé (é esta ao menos
a impressão que eles clão), resolverarn contestar também
o dogma da humanidadede Cristo, para deÍender que fesus
tinha apents um corpo aparente ou, corno eles dizenr, ïluÍé contra a tese do corpo fluídico de
dico. AK pessoalmente
Cristo (cf. VI 333-335).O autor desta singular teoria (aliás
uma repetiçáo do docetismodos primeiros tenpos cristãos)
é João Batista Roustainge poÍ isso seus adeptossão chamados também "rustenistas". Aqui no Brasil, todavia, a tese
rustenista é oficialmente amparada e patrocinada pela Federação Espírita Brasileira, que sobre o assunto publicou
diversos livros e inúmeros artigos. Entre os livros se des-
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tacam particularmente os do próprio Roustaing, agora inteiramente refundidos pela Federação.O então presidenteda
FederaçãoEspírita, Cuillon Ribeiro, compendioutoda a negativa doutrina espírita sobre Cristo no herético ,titulo que
deu ao livro: /esas nem Deus nem Homem - título que sintetiza com exatidão todas as heresias e negaçõesespíritas
diante de Cristo. Também Antônio Lima, em sua Vida de
tesus, editada pela mesma Federação, se mostra rustenista convicto. Queremoscitar ao menos uma frase: Depois de
expor que Jesus não podia ficar sujeito a uma prova nem
muito menos a uma expiação,sob pena de periclitar a justiça de Deus, conclui: "Do que resulta que o Divino l\{estre, para descer a esta abafeira, fê-lo sem necessidadede
so revestir de um envoltório carnal, no sentido ern que conhecemosesta mortalha, mas símplesmenteatraindo, com os
seus poderes magnéticos, condensando-os,os fluidos dispersos no éter, os ions, conÍorme a Ciência os cla$sifica
atualmente, de maneira a se tornar visível e palpár.el, corno após a sua Ressurreiçãoo Íez perante seus discípulos
e a Tomé, testemunhandoa possibitidadede viver materialmente independente
do invólucro de carne e osso" (p. 187).
Conc[asão;O primeiro a cornbateresta heresia, {oi o
próprio São Joâo Evangelista,que já no seu tempo se enÍrentou coín os docetistas-A mesma admoestaçãoque este
grande Apóstolo fez em sua primeria epístolacontra c docetismo, pode serr,'ir também hoje contra o espiritismo rustenistas: "Carissimos,não queirais crer enr todo o espÍrito,
rnas examinai os espíritos se são de Deus; porque muitos
Íalsos profetas vieram para o mundo. Nisto se conheceo
espírito de Deus: T'odo o espírito que conlessaque Jesus
Cristo veio em carne, É de Deus; e todo o espírito que divide Jesus, não é de Deus; rnas este é unr Anticristo, do
qual ouvistesque vem, e agota já está no mundo" (l Jo 4,
l-3). E na segunda epístola: "Muitos sedutores se têm levantado no mundo, que não confessamque Jesus Cristo tenha vindo em caÍne; este tal sedutor é Anticristo.Estai alerta sobre uós, para que não percais o Íruto do vosso trabalho, mas recebais uma plena recompensa,Todo o que $€
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aparta e não perrnanecena doutrina de Cristo, não tem união
com Deus; o que permanece ra doutrina, estd tem união
com o Pai e Filho. Se alguérn vem a vós, e não traz esta
doutrina, não o recebais €m casa, nem o saudeis. Porque
quem o satida, participa das suas obras más" (2 Jo 7-10)"
13) Nossa Redenção por Crlsto.
A fe não nos fala sòmente da natureza de Cristo, não
noÉt apresenta apenas o "Verbo que se fez carn€", Ínas
ensina-nostambém que Cristo é nosso Mediador e Redentot.
E os espíritas, por seu tuÍno, esses profissionais negadores
dos dogmas cristãos, não se riem apenas das verdades
relativasà naiureza de Cristo, eles zombarntambémda principal obra de Jesus:a nossa redençâopor seu preciososangue.
Veremospor isso: l) o que nos diz a Revelaçãodivina sohre a nossa Redençãopor Cristo e 2) a insolente atitude
dos espÍritas perante essa maior maniÌestaçãoda bondade e
misericórdia de Deus.
l) Ensina a lgreja que Nosso SenhorJesusCristo "pela .
nírnia caridade com que nos amou" (Ef 2, 4), "saúisfez por
nós ao Eterno Pai com sua santíssimaPaixão no lenho da
trttz'o (DB 799). Cabeça moral de todo o gênero humano,
Cristo tomou livremente sobre si a obrigação de satisfazer
pelos pecados dos homens gue, por si çós, eram incapazes
de reconciliar-secom Deus. E' o que transparece de quase
todas as páginas do Novo Testamento. Pode-se dizer que
precÌsamentenista consiste a Boa Nova do *'Evangelho".
Vejamos ao menos algunraspassagensmais expressivas:
a) Já o profeta Isaías predisse,falando do Messias (e
Jesus expressarnenteaplicou a si esta passageÌn,cf. Lc 22,
ele foi o que tomou sobre si as nos37): "Verdadeiramente
sas Íraquezas,e ele mesmocarregou com as nossasdores...
foi Íerido por causa dos nossos crimes; foi atribulado por
causa das nossas maldades... Deus pôs nele as iniquidades de todos nós" (ls 53, tl-6).
b) Quando nasceu Jesus, os anjos o anunciaram aos
pastores: "Eis que venho comunicar-vos uma grande alegria: Nasceu o Salvadort" (Lc 2, l0). E João Batista o apre-
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sentour "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecadodo mun,
do" (Jo 1, 29).
c) Também o próprio Jesus declarou diyersas vezes ter
vindo para "dar a sua vida como preço de resgate por muitos" (À'!,c10, 45; Mt 26, 28; Lc 19, 10; 22, ?,0; Jo 10, 15).
d) E São Pedro admcesta: "Fostes remidos não pelo
ouro e prata corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo imaculado"; "o qual lavou no seu corpo o8 nossos pecados
sobre o lenho, a fim de que, mortos para o pecado,vivamos
para a justiça" (l Pd 1, 18; 2, 24).
e) As epistolas de São Paulo, então, só se enÍendemà
luz desta idéia, animada, ademais,pelo conceito do Corpo
Místico de Cristo pelo qual a paixão, a morte € a ressurreição de Cristo se tornam nossos, como é nosso o pecado
de Adão. A epístola aos hebreus ê toda uma teoÌogia da
redenção.Aos efésios escreve: "E' nele que temos a redençâo, devido à riqueza da sua gÌaça, que em torrentes derÍamou sobre nós" (1, 7). "Foi do agrado do Pai que Íesidissenele toda a plenitude,e que por ele fossemreconciliadas
consigo todas as coisas, pacificando, pelo sangue da sua
cruz, tanto as coisas da terra, como as coisas do céu" (Col
l, 20). E a Timóteo, depois de lembrar que Jesus "se entregou como resgate por todos", escreveo grande Apóstolo
das gentes: "TaJ é a mensagemda salvaçãoque em boa hora
se anunciou e da qual fui eu constituído arauto e apóstolo
- digo a verdade e não minto --. para ser ttoutor dos gentios, fiel e verídico" (l Tirn 2,5-7,. Aos gálatas ensina que
"Cri$to livrou-rrosda maldiçâo da trei, tornando-seele mesmo a maldiçãopor nós" (3, l3). E aos romanosdeclara que
"ioÍnos reconciliadoscom Deus pela morte de seu F'itho"
(5, 10).
f) Também São João é claro e explícito: "Ele mesmo
é a propiciação pelos nossos pecados, não pelos nossor
sòmente,mas também pelos de todo o rnundo" (l Jo 2, 2).
g) Foi assirntambérnque a fgreja o entendeusem in.
terrupção. Já o discípulo de João, São Policarpo, escreveaos
filipenses: "Cristo Jesus que tomou os nossos pecados sobre'o seu corpo no lenho da cruz, ete que não fez pecados,
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tudo sofreu por nossa causa, pafa qile nele vit'amos" (cap.
8). Etc. etc.
2) Hereges proÍissionais, os espíritas têm a ousadia de
negar também este maior benefício que Deus fez à humanidade, Para defender as fantasias da reencarnaçáo,sistema pelo qual cada um deve remir-se a si mesmo por uma
interminável sucessãode vidas terrestres, os pertinazesadeptos de Allan Kardec e da Linha de Umbanda se levantam
contra Deus e contra a obra de Cristo. Ainda recentemente
o órgâo oÍiciat da FederaçãoEspírita Brasileira declarava:
"A salvação não se obtem poÍ graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro", Ínas "a salvaçáo é ponto
de esforço individual que cada um emprega, na medida de
suas forças" (Retormador, Out. 1951, p. 236). E AK insiste muitas vezes neste ponto: "As almas não atingem o grau
supÍemo senão pelos esforços que façam por se melhora.
Í€m e depois de uma série de provas adequadasà sua purilicação" (III, 15); "todos são filhos de suas próprias obras"
(Vl, 28); o Criador "quis que a perfeição resulte da depuração gradual do Espíriio e seja obÍa sua" (VI, 70); a
criatura "atinge a felicidade peto próprio mérito" (V, 75),
etc. etc. E Leão Denis: "Não, a missão de Cristo não era
resgatar com o seu sangue os crimes da Humanidade:O
sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar
ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo; resgatarse da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós poderia
faz&lo. E' o que os EspÍritos (das sessõesespíritas), aos
milhales, afirmam, enr todos cs pontos do mundo" {ürusÍr'anismo e Espírit[smo,5è ecl. p. 88).
A fal cinismo chegam os espíritas, que eles Íazem aparecer Nossa Senhora em suas sessões(é o que eles dizem!)
pata trazer mensagenscomo essas: o'Jesusnão podia nem
quis assumir todas as responsabilidadesindividuais, coÍt:
traidas oü por contrair, emanadas dos pecados dos homens
e muito menos podia, pelo sacrifício da sua vida, remir a
Humanidadeda pena do desterro a que fora condenada...
Ã redenção da Humanidade nâo se firma, pois, nos mérilos e sacriÍícios de Jesus, e, sim, nas boas obras dos ho{I

mens... Que cegueira!Quania aberraçãolSupor e afir4ar
que os sofrimentos e a morte do Justo foranr ordenadosdo
Alto, em expiaçãodos pecadosde todos, é a mais orgulhosa das blasfêmiascontra a justiça do Eterno" (Roms e o
Evangelho,5+ ed. p. 129-131).Se é incrível a ousadia dos
espíritas em publicar tais mensagenscom a assinatuÍa de
"JHaÍia", é mais pasmosa ainda a cínica afirmação à p. 63
deste mesmo livro; "Registando as prédicas de Jesus e dos
Apóstolos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, vimos nelas claramenie sua perfeita concordânciacom toclos
os fundamentosdo Espiritismo - e não rnenos clara discotdância com grande número de. dogmas do papado".
Um dos nossos mais intelectuais espíritas, Carlos Imque "nunca poderá crer no sacrifício vibassahy,
"declara
cário", pois que sua razão "repelirá sernpre,com uma força de esguicho, a iniquidade daquele processo,todo mecânico. Lá, poÍque um outro pecou, ficarnos mecânicamente
responsáveis.E vai daí é preciso que corÍa o sangue do
Cristo, que não tinha nada corn isso, para, poÍ esse mecanismo, ficarmos todos puros de um crime que não cometemos"; declara mais, que essa doutrina, "alénl de absurda,
não passa de uma reminiscênciados antigos sacrifícios, de
velhas e estúpidas hecatombes,em que animais, crianças e
homens eram imolados para aplacar a ira náo menos estdrpida dos deuses";pensaque tudo seria apenâs"para satisfazer
a vaidade divina" (Ã margem do Espiritisma,2] ed. p, 222).
Cortc{ttsão:Espiritismo já nãc é Cristianismo:é puríssimo paganismo,é a negação radical do Cristianismo!Eis
que se impõe a esta altura. Pelo que já r'imos,
a conclusã.o
das verdadesÍundainentaiscla Doutrina Cristã não ficou de
pé uma só: RevelaçãoDivina, SS. Trindade, Divindade de
Cristo, Redenção,Igreja tudo negado e ridicularizado!
Isso já nâo é Cristianismo.Para ser cristão não basta falar
{Ínesmo piedosamente)de Cristo: é preciso aceitar e viver
a doutrina de Jesus. Mas os espíritas negam tudo. Eles
não são cristãos: são manifestamenteanticristãos,pagãos. De
Cristianismo ficou só a fachada, capa, a pele. Cristo tinha
muila razão em nof advertir contra^ os lobos qüe se apresentam
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'!'vestidos em pele de ovelha". Atenção, portanto, católicos!
Atenção, pois que é impossível permanecer Católico e ser
espírital Atenção, s votaz lobo espírita aí está, em vosso
meio, "procurando a queÍn devorar"!
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Maria Santíssima,

A contemplaçãodo Filho nos leva à meditaçãosobÍe sua
beatíssimaIVIãe,r\'[aria Santissima. Saudada pelo anjo como
"cheia de graça" (Lc l, 28), ela disse de si mesma: "Fez
ern mim grandes ccisas aquele que é podetoso" (Lc 1, 49)
e de si proÍetizou: "Eis que, de hoje em diante, todas as
gerações me chamarão bem-aventurada" (Lc l, 48). Acompanhemos tambem nós este júbi1o de "todas as gerações"
e proclamemos bem-aventurada aqtela que deu à lttz o
Cristo, o Filho de Deus. Veremos no primeiro ponto resurnidamenteas principais glórias de À'Íaria e mostraremos
no segundoque a doutrina espírita nega um por um todos
os dogmas mariológicos.
1) a) Àlaria Santíssimaë verdadeíramenteMãe de Dms
Pois ela é em sentido próprio rnãe de Jesus Cristo, que é
verdadeiramenteDeus: "Eis que conceberásno teu ventfe,
e darás à luz um fiiho. a quem porás o nome de Jesus.. .
O Espírito Sanlo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo
te ,cobrirá com sua sornbra,E por isso o Santo, que há de
nascer de ti, será chamado Filho de Deus" (Lc l, 31. 35),
Ora, já r'ìmos que Jesus Cristo é verdadeiramenteDeus e
isso desde o primeiro instante de sua conceição.Logo, a
llirgenr é realmenteÀ'Iãede lleus, ctroccmo a chamavaSanta
Isatrel,Mater Domini, "À'1ãedo Senhor" (Lc 1, 43).
b) Foi por causa desta sua sublime dignidade que lhe
ïez "grandes coisas" Aquele que é poderoso (Lc l, 40):
"Cheia de graça", Íoi, desdeo primeiro instantede sua existência conservadaisenta do pecado origìnal. Não podia, com
efeito, nem poÍ um só momento,estar sob o poder do demônio aquela que seria a "Mãe do Senhor" e da qual já no
Protoevangelho se afirmara que seria inimiga da Serpente
{Gên 3, l5).
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c) ProclarnaPio IX, na Ineftabitis Dells que "Deus , dispeflsou a Maria mais amor que a {odas as outras criaturas"
e poÍ isso "á cumulou, de maneira tão admirár'el,da abundância dos bens celestesdo tesouro de Sua diyindade, mais
que a todos os espíritos angélicos e todos os santos de tal
forma que .'.. podia ostentar uma inocênciae santidadetâo
abundantes,quais outras não se conhecemabaixo de Deus,
e que pessoa alguma, além de Deus, jamais alcançaria,nem
em espírito". E' ainda Pio lX que Íesume os louvores dos
Santos Padres nestas palavras: "i\,Iuitas vezes se dirigiram
à À{ãede Deus como a toda santa, a inocentíssima,
a mais pura,
santa e alheia a toda mancha de pecado, toda pura, toda
perfeita, verdadeiro modeto de inocência g puÍeza, mais formosa que a beleza, mais amár'el que o encanto, mais santa
que a santidade,a mais santa e pura de alma e coÍpo, a
que superou a toda pureza e virgindade, tornando-se,reaimente, a sede única das gÍaças do Santíssimo Espírito,
sendo, à exceção de Deus, mais excelenteque todos os homens, por natureza, e até mais qile os próprios Querubins
e Serafins".
d) Isenta de todo e qualquer pecado,ela foi livre também dos castigos do pecaclo; sem concupiscência,
sempre
virgem, e sem necessidadede morrer e, portanto, em corpo
e alma assurnidaao céu. "A augLrstíssima
Mãe de Deus
- proclama Pio XII, na MunificenÍrssímusDeus - associada a Jesusde modo insondáveldesdetoda a eternidadecom
rum único decreto de predestinação
alcançou que fasse
elevadaem corpo e alma ao céu, onde refulge como Rainha
à direita do seu Filho, Rei imortal dos séculos".
2) a) I!{as os espíritas estão lange de pensar assirn.Não
encontramjeito de participar nesseuniversaljúbilo de "todas
as gerações".Diante da Virgem, não se sentemhem; não se
sentem em casa. Por isso geratnrentefalam ou ao menos escrevem pouco de Maria Santíssima.ÀÍas quando escÍevem,
é para proferir alguma irreverência. Em AK encontÍamos
apenas uma única alusão,em que, porém, diz que "ela não
íazia idéia muito exata da missão do filho, pois não se vê
que lhe tenha nunca seguido os seus ensinos,nem dado tes50

temunho dele, como Iez loã.o Batista" (lV, lgS). Também
Lêão Denis fala de À{aria; mas para dizer que "flem mesflio sua nrãe (de Cristo) acreditava na sua divindade" (Crisllanismo e EspirÌtismo, 5t ed. p. 77).
:'.t' . b) Aliás, compreende-seperfeitamenteesta falta de en', tusiasmo dos espíritas perante a ÀIãe de Jesus; pois, conr'r, iestando eles obstinadamentea divindade de Crísto, devem
,: consequentementenegar também ,a Maternidade Divina de
,;,,MaÍia Ssma. E corn isso perderam o ponto central 'de toda
no$sa Mar,iologia.E' lógico, se Cristo não é Deus, Maria,
" a
$ía mãe, perde o s€u 'encantoe sua dignidade. Porque tcda
a grandeza de Maria, e toda 'a sua dignidade, está precisamenfe em sua divina rnaternidade.A posição espirita piora
ainda pai'a os que, com a Fede,raçãoEspír'i'ta Brasileira, negam a real humanidade de Cristo, dizendo que Cristo tinha apenas um corpo aparente ou fluídico. Para todos eles
Maria não passade mãe "aparente" de Crísto, e não real, como
, €xpressâÍnentediz Cuillon Ribeiro (presidente da Federação
Espírita) no livro lesusnem Deus nem Homem {ed. de 1941,
p. 29 s).
c) Náo sendo "Mãe de Deus", já não se encontrará
,
nenhuma razâo suÍiciente para afirrnar os demais privilégics, pérolas coÍn que a piedosa e r€verentepenetraçãodos
teólogos ornou a esplêndida coroa da ÀIãe do Redentor. E'
por isso que os espíritas negam toda a Mariologia Católica. Deus, aliás, segundoos espíritas,nem poderia conceder
. Íavores ou privilégios: "Quatquer privilégio setia urna injnstìça" (lV, ?6).
d.) Por isso María Ssma.náo teve o privilégio Ca "inraculada conceição",mesmo porque, pafâ os espíritas,ncrn há
pecadooriginal (trf, 81). Negandoern tese o dogrna da ressurreição final de todos os homens (1, 458), os espíritasse
riem tambémdo novo dogma da Assunçãocorporal de Maria
ao céu. Escrevendosobre esse dogma, um jornal espírita de
Belo Horizonte (O Poder, 8-3-1953) declarou recentemente:
{'Não concordamosque um corpo, verminado e apodrecido
no seio da terra (como o de Âtiaria),possa, em ordem inversa, se recompor". Falando do dogma da Virgindade de
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Íl{arla, escÍevemos espíritasdo Centro Redentor:"O vosso materiaião dogma da Virgindadede Maria, que se tornou a veÍg:onha das vergonhas,a irrisão das irrisões, o ridiculo dos ridículos, por ser a rneniira das mentiras, a mais baixa, a mais
reles de todas as conhecidas e inventadas por vósn cairá
por terra".
Conclusão: O amor e o respeito que temos para com
a Mãe de Jesus,a filial confiançaque nela depositamos,a
inabalável esperançacom que a ela recorÍeÍnos,nos deyern
faeer repudiar as cioutrinas espíritas. Nós crenros na divindade de Cristo, e por isso cremos na excelsa dignidade
de sua SantíssimaMãe! E persuadidosdeíta grandeza de
Maria, rejeitarnos todos aqueles que, com suas doutrinas,
querem amesquinharas glórias de nossa Máe do Céu. Quem
ama Maria, não pode ser espírital E quem é espÍrita, não
pode amar a Marial
l5) Pecado Orlginal e Oraça Divina.
1) a) E' outra verdadeiundamentalda Doutrina Cristã
que lados os homefts írfiscem conl o "pecado ariginnl. E' doutrina clara e constanteda Sagrada Escritura e da Tradição Cristã. F-ilhosde Adão, o prevaricador,a humanidade
Íoi com ele expulsa do paraiso e tornou-se,na dura expressão de Santo Agostinhc,uma "massa condenada"aos olhos
de Deus, impotente de, por si mesma, regeneÍar-se e eÍeì'ar-se rrovaÍnenteà ordem da vicla sobrnatural da graça
e da amizade com Deus" Entende a maiaria dos teólgcos
que foi precisamentepor is;c e só par isso que o "Vetbo
se fez Carne". A triste história da humanidadee as inditosas condiçõesde sofrimentoe de toda a sorte de rnisérias
dos indivíduoshurnanosdesdeo nascimento,
são como que provas sensíveisde que scbre nós pesa uma rnaldição.Com Adão
todos perderam ü graça santilicante er €onsequentemente,
a
arnizadede Deus; e aí está o pecado original. "Éramos por
natuteza filhos da ira, como todos os outÍos", recorda São
Paulo aos efésios (2, 3). E aos romanos declara: "Todos
pecaram e estão privados da glória de Deus" (3, 23); e depois: ''Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo
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pecado a morte. E assim a morte passou para todos os
homens porqu€ todos pecaram" (5, l2>,
b) Existe, com efeito, dentro de nós mesmosuma estranha desarmonia e luta e que os antigos chamavam de
rcncupíscëncÍaou estopúm do pecado (Íomes peccati), em
yirtude do qual nos sentimos muito rnais inclinados ao mat
êu ao vício de que ao bem ou à r'irtude. "Ninguém vem a
eâte mundo inocente", lamentava-se Ovídio; "inclinamo-nos
sempÍe para o proibido", constataya Cicero. E São Pauld
É ainda mais sincero: "Não sei o que faço; não faço o que
quero € faço o que aborreço... Há em mim vontade de fauÊr o bem, mas não tenho o poder de iazer o bem.. , &{as
faço o que não quero, não sou eu que Íaço, é o pecado
que habita em mim. . . Comprazo-mena lei de Deus segundo o homem interior; mas vejo nos meus mernbrosoutra lei que luta contra a lei da minha tazão e que me cativa
à lei do pecado que esiá em mers membÍos" (Rom 7, 1523), Se ïormos sinceros, todos podemos dizer coisas sernelhantes de nós mesrnos.E' a grande confissão da humanidade em peso. Todos podemos.repetir com o mesrno Apóstolo: "Que desgraçadoque soul Quernme liyrará deste corpo de morte?" E ccm o mesrnoApóstolo devemosresponder:
'? graça de Deus por Jesus Cristo, Nosso Senhor" (Rom
'1, 7A-25).
c) Sim, a gÍaça de Deus, por Cristo Jesus!"Eis o CorCeiro, que tira o pecado do mundo!" (Jo l, 2O) "Fomos re*
conciliados
com Deus peÌa morte de.seuFilho!" (Rorn5, 10).
pelo Batismo (Jo 3, 3), recebemosa graça sanRegenerados
tificante (Rom B, 1), tomos por Deus adotadoseomo verdadeiros filhos (Rom 8, l5 s; 1 .Jo3, 1), somosirmãos de Jesus
Cristo (Ronr 8, i7), participamosda própria naturezadivina
(2 Pd l,4) e em nós ÍÍui estaÍnesmavida divina {1 Jo 3,0),
tomos transforniados em templos uivos da própria Santíssima Trindade (Jo 14, 23; I Cor 3, 1Ë17) e nos tornamos
membros yivos de um só grande corpo, o Corpo À{ístico cte
Cristo (l Cor 12, l2-3O).
2) Como tantas vezes já, devemos, infelizme
zemo-lo com dor na alma - constatar que

gam {ambémtudo isso: Negam o pecadode Adão (que para
eles rrão passa cie um mito pagão), negam a nossa solidariedadecom Adão, negam o pecado original, negarna nossa
redenção por Cristo, negam todos os ricos tesouros da graça divina e das nossaspossíveisrelaçõesde filiaçáo adotiva
e de amizadecorn a SantíssimaTrindade...
a) Do pecadc original diz Leão Denis: "Apresentado
em s€u aspecto rlogmático,o pecado original, que pune toda
a posteridadede Adão, isto é, a Humanidadeinteira,pela desobediência do primeiro par, pata depois salvá-la por nreio
de utna iniquidadeainda maicr - a imolação de um justo
--,é um ultraje à tazâo e à moral... Do seu passadocriminoso (nas encarnaçõesanteriores) perdeu o homern a
recordaçãopessoal,nlâs conservouum vago sentimento:Daí
proveio essa concepçãodo pecadooriginal, que se encontra
em muitas religiões, e da expiação que ele requer. Dessa
concepçãoerrônea derivam as da queda, do resgate e da
redenção pelo sangue de Cristo, os mistérios da encaÍnação, da virgem-mãe,da imaculada conceição,numa palavra,
todo o amonloado do Catolicismo.Todos essesdogmas constituem verdadeiranegaçãoda razâo e da justiça divina., .
Se considerarmoso dogma do pecacïooriginal e da quecla
qual o é, realrnente(segundo ete), isto é, como um mito,
uma lenda oriental, exatamente como se depara em todas
as cosrnogoniasantigas; se destruirmos com um sopro tais
quimeras, todo o ediÍÍcio dos dogmas e mistérios imediatamente se desmorona" (Crìstianísmo e Espirìtisnto, 5? ed. p.
82-84). Portanto,segundoLeâo Denis, que é uma autoridacle
rcconliecidaem EspiritisÍÌro,o pecado original, a redenção.
etc." é "ilnÌ mito", "uma lenda oriental", "são quimeras".
E' esta também a posição cle AK {V, 8l) e dos demais
espíritas.
b) Tambémneganra graça divina. Para o Espiritismonão
há, diz AK, "nem favores, nem privilégios que não sejam
o ptêmio ao mérito; tudo e medido na balança da estrita
fustiça" (V, 32); Deus não pode concederfavores ou privilégios imerecidos: "Qualquer privilégio seria uÍna preferência, uma injustiça" (IV,76). Daí a declaraçãosolene:
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"PaÍa nós (espíritas) não há. eoisa aiguma sobtenatural"
(il1, 21).
Conclusão: A mesma de sempre: é impossível conservaÍ-se católico e ser espírita; o Espiritismo é a apostasia
total e radical do Crisiianismo; é puríssimo paganismo.
16) Sacramettos e Ritos.
t) a) Cristo não morreu apeÍas para os homens de
seu tempo. As ordens que deixou aos Apóstolos,e que eles
iÍelrnente cumpriram, não valiam sòmente para os dias enr
que vivessem os Apóstolos. Não; Cristo norreu para todos
os homens de todos os séculos,até o fim do mundo. E as
srdens dadas, são determinaçõesque hoje continuam em
pleno vigor. E precisamentepara atingir diretamentea cada
individno humano cle todos os séculos,Cristo instituiu, como
já vimos, a tgreja visível e lhe deu sete Sacramenlag que
significassem e conferissem os benditos Írutos de sua sagrada Paixão e Morte.
b) Estes sete Sacramentossáo como que os canais,
pelos quais Deus quis infundir, jncrementare conseÍvareÍïÌ
nós a vida sobrenaturalda graça santificante.O Batismo,
coÍl efeito, é o sacrameÍto pelo qual somos regenerados,
pelo qual nasce a nossa vida sobrenatural,a graça santifiespiricante. A Contirmaçãoé o sacramentodo crescintento
tual, por ela recebemosa Íorça e o vigor do Espirito Santo.
Á, Eucaristia ,é.a sacramentoda nutrição, que continuarnenle
alirnerrtaesta nossa vida sobrenatural. Â Penílêncía é o
sacramentoque nos r*stzrtrclece
ou até Ínesmo ressusciiaa
nossa vida da graça, quando a sufocamospelo pecado. A
Extrena-Unçãoé o sacramentoque nos fortifica para tazermo$ com coragem e s€gurançaos derradeiros passos em direção a Deus" A Orden e o Mntrímônìo são os dois sâcramentos que santificam a nossa vida social.
c) Era sumamenteconvenienteque Cristo ligasse a cotÌcessâode suas graças a certos sinais sensíveisou ritos externos: pois o homem não é espírito puro, mas um composto
de alma e corpo e é por isso necessárioque ele todo, de
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alma e corpo, culiue a Deus; e a nossa alma está de tat
modo unida ao corpo que ela só é capaz de conhecer me_
diante as impressõesque lhe vêm através dos sentidos e só
pode externar-sepor meio de sinais sensíveise externos;além
disso, muitas vezes os atos externos tornam mais Intensos
os próprios atos iniernos da aima.
d) E' certo e eonsta cla Sagrada Escritura que o pró_
prio Cristo usou de ritcs externase ordenou aos Apóstolos
semelhantes
cerimônias:o batismo,a eucaristia,a imposição
das nrãos,a unção com óleo, etc., são frequentesna r.ida de
cristo e na ativiilade dos Apóstorose são aí ritos externo'
para conferir a graça interna. O batismo (inrersâoou infu_
são da água) oe necessário,diz Cristo, para entrar no reino
de Deus (Jo 3, 5), e é conferido,explica São pedro, instruído por Cristo, "para a remissão dos pecados', (At ?,
38); a imposiçâo das mãos concedia os dons do Espirito
Santo (At 8, l?-l8) ; pela imposiçãodas mãos receberàTi_
mótm a graça de Deus (2 Tim 1,6); pela Eucaristiapromete Cristo guardar em nós a yida divina (Jo 6,52-Sg), etc.
2) Ainda aqui devemosconstatar, mais uma vez, que
os espíritas apost4taram de cristo e do cristianismo. A este
respeito, todavia, devemos notar una diferença funclamen_
tal entre as várias correntes que, entre nós, se dizem ,,espÍritas": uns, os kardecistas,pecam por defeito e negam todo
e qualquer rito ou sacramento;outros, os umbanriistas,pe_
sam por excesso,caindo num complicadíssimo
ritualismo supersticioso e rnágico. \..ejamosresumidamenteas duas posi_
ções extremas.

ditos, sem liturgia, sem símbolos,sem sacerdócioorganizado"
e que náo adota, em suas reuniõese em suas práticas,paramentos, altares, imagens, hinas ou cantos em llnguas mortas ou exóticas,administraçáode sacramentos,etc. (Reformador, Junho de 1953,p. 123). E é por isso também que eles
zombam de todos os nossos sacramentos.
b) O Espiritismo de Umbanda, ao contrário, que aliás
é oficialmente reconhecidopela FederaçãoEspirita Brasileira
(que é kardecista) como verdadeiro Espiritismo,declarando
gue "todo umbandistaé espirita" (Reíormudor,Julho de 1953,
p- l4O), dâ capital importância aos ritos maís extravagantes - mas não aos ritos instituldos por Crisfa (e só
Deus, náo a lgreja, pode ligar a concessãode suas graças
â um determinadosinal sensível), E' precisamenteeste o
grande pomo de discórdia que separa as duas correntes espíritas (porque em suas doutrinas - reencarnação,evocação dos espíritos e negação total dos dogmas cristãos _ambas as.correntesconcordamem quase todos os pontos).
ll{as alguns Íazem questão de aparecer católicos. Assim por
exemplo os espíritas "ecléticos" (de Yokaanam), e que queÍem ser umbandistas,em solene edital, "faz sabeÌ a todos
os lrmãos fiéis católicos espiritualistas- ou ecléticos- que
a nossa lgreja, resiaurada segundo os preceitos apostólicos
dos santos cristãos dos primeiros dias, fundada pelo Santo
Âpóstolo Tiago lt{enor em Alexandria e logo depois desaparecida no ano 44 D. C. (dcpois de Cristo) por martírio
e morte do mesmo,está celetrrandogratuitamentetocÍos os
Santas Ofícios da lgreja Apostólicade Cristo aos Dorningos
(provisòrianerite),das 10 horas às 12 horas, junto às demais
religiões unificadas n0 Templo Universal da Fraternidade
Eclética Espirituaiista Universal, realizando, inclusive, Batismos, Casamentos,OÍícios fÍrnebrese de Ação de Graças,
ComunhãoSimbólicaEspiritual,etc., conformeos verdadeiros
preceitos rnorais e espirituais do Cristianismo e de acordo
com as leis do país enr vigor, e por SacerdotesPresbíteros
regularmentesagrados por autoridadesapostólicassuperiores (!) e confirmadosseus graus depois de prestadostodos
os compromissosocultos e divinos do preceituário apostó-
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lico do sacerdóciouniversal (l), de que tazem parfe Sacerdotes oriundos de todas as religiões, inciusive da lgreja
Romana" fO Àbsso, Agosto de 1953, p. 5). . .
Conclusão; Haverá seriedade em tudo isso? Ou serão
apenas brincadeiras de mau gosto? Ou será vil exploração
'cla cieduliilade do po\Ío ignorante?
Não queremos julgar.
À{as o que é evidentee manifesto é que tudo isso, ** úus
dois extremos,é apostasia de Cristo e de sua lgreja. Fiéis
a Cristo, conseÍvemoso justo meio, nem negando oi sacrurnentos instituidos por Cristo, como Lazem os kardecistas,
nem inventandonovos e esdrúxulosritualismos,como que_
rern os umbandistas,

hondoso.Corno o tipo intelectualistapode chegar a rejeitar
tudo o que não se conÍorlnar com os limites da sua razão
pessoal; como o tipo inllexível e rigoroso pode chegar a despÍezar tudo o que for puramente sentimental; como o utilitarista rejeita o que the parece inútil - assirnpode o coração
bondoso chegar a ter como critério único da verdade só o
que for bondoso e amável, rejeitando tudo o que não se conformar com a idéia que ele mesmo Ïaz da infinita bondade
de Deus. Abrem-se assim as portas para o que gostaria de
chamar de lteresias do coração, O homem bondoso,sem suficiente instrução, náo é capaz de considerartambém a inexorável justiça do Juiz Divino. O coraçãobondosocorre o perigo de querer ouvir apenas e exclusivamentepalavras de
amot, de bondade, de magnanimidade,saídas da boca de
Jesus, qite ele considera exclusivamente"meigo, doce e se1s1tr6"- e não tem ouvidos para apeÍcebero lado rigoroso,
seveÍo, austero e até inexorável da mensagem cristã.
3) Não há dúvida, Cristo era "mârso e humilde de coração", como Ele mesmo dizia de si; náo há dúvida, Cristo
era inefàr'elmenterneigo, mesmo para os maiores pecadores,
que se lhe apresentavamcom o coração arrependidoe a
rrntade disposta ao melhoramento:é emocionantea cena
com a pecadora de Mágdala, com a adúltera, mesmo com
para salvat
Judas, c traidor. . . ; não há dúvida, Cristo veio
da bonmáxima
expressão
perdido;
é
a
Cristo
gue
estava
o
miseráveis
os
de
todos
refúgio
é
o
Cristo
daclee do amor;
e aÍlitos: "Vinde a mïnt-- exclamavaele - todos vós que
viveis atrihuladose eu vos aliviarei"; Cristo é o grande mensageiro d.a 1taz.e do bem, da caridade e tlci amor, da benevolência e rJo perdão; não há clLivida,o Coração de Jesus
é imenso e nele cabem todas as misériasdo mundo; o Coração de Jesus- é a lgreja qtlem Íeza assim - é a Ïornalha ardente de caridade.é o santuário de justiça e de
amor, é cheio de bondadee de amor, é o abismo de todas
as virtudes, é o rei e o centro de todos os corações;o Coração de Jesusé paciente e rnisericordioso,é rico para todos
os que o invocam,é a Íonte de vida e santidade,é a propiciaçãopelos nossospecados;o Coracão de Jesusé a sal-

f7) A Heresia do Coração.
Entramos agora numa série de instruçõessobre o [nferno.,
o dogma mais acirradamente negado pelos espíritas _ r
por rnuitos "fiéis". Julgamos psicològicamenteoportuna uma
instrução preparatória e propomos as seguintesconsiderações:
t) E'enorme a diversidadedos homens. lntelectuais
uns, volitivos outÍos, caprichosos muitos e sentimentais a
grande maioria. Alguns dirigem a sua viria conforme as
exigênciasdo intelecto,da razâo,da lógica; outros governam_
na de acordo com o que queÍ a vontade; a maioria se deixa
jogar pelos caprichos da hora e se orienta pelo gosto dos
sentimentosdo coração e do afeto. De acordo com estas di_
versidades,encontramostambém os erros do intelecto,os desvios da vontade,os tÍeslizesdo capricho e os extravios clo
coração.Nâo se porÍe dizer qre o povo brasileiro seja emi_
nentemeriteintelectualista,nem impetuosarnente
roluntarista:
é antes um poìro qne se guia preferencialmente
pelos senti_
rnentosdo coração. O biasiÍeiro não se distíngue pelo brilho
da inteligência,nem pelo inrpério da vontade forte: ele
se caracterizapeÍa grandezado coraçãol E' uma boa quali_
dade, a nossa,Não é apelancioà luz da razãg,mas ao calor
do coração que o nosso povo se nrovimenta.
2) Ern vista dessa nossa característica,os erros mais
perigosos não são aqueles que aparentam apelar ao rigor
da lógica,mas aquelesque embalamos sentimentosdo coraião
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sação dos que nele esperam,é a esperançados que n€le
expiram,é a delícia de todos os Santos,..; nâo há dúvida,
Jesusé tudo isso e muito mais que a nossa'pobrelingua pod€
cantaÍ...
4) Mas esse mesmoJesus,tão atraente poÍ sua bondade
e amür, sabe ser tambérn severo, terrivelmente sevefo: esse
rnesmoJesus que aceita e abraça com amor imenso os pecadorescontritos,sabelançar anátemasterriveiscontra aqueles
que não qÍeÍem reconhecer-sepecadores; esse mesmo Jesus.
que veio para salvar, cujo desejo main ardente é levar todos
consigo para o céu, sabe tambérn ameaçar com os terríveis
castigos do inferno; esse mesmo Jesus que no juízo final
dirá aos bons da sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai,
tomai posse do reino. . .", ditá. tarnbém aos endurecidosda
sua esquerda:"Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo
eterno!"; esse mesmo Jesus tão meigo e doce, sabe também
dizer: "Se não vos converterd€s, perecereis todosl" (Lc
13, 3); esse mesmo Jesus que remuneÍa tão generosarnente
o servo bom e fiel, lança o seÍvo preguiçoso para {ora,
"onde haverá choro e Íanger de dentes"; esse mesmo Je$us
que acolhe com alegria as cinco virgens prudenÍes e
vigilantes, cerra as portas para as tolas e indolentes; esse
Ínesmo Jesusque proclamouas oito bern-aventuraflças,
proferiu outras tantas maldições;esse mesmo Jesus, manso e
humilde, pronuncia um tremendosermão contra a hipocrisia
dos fariseus; esse mesmo Jesus que naÍrou as comoventes
parábolasdo filho pródigo, da ovelha desgarrada,disse tambÉm: "Quem quiser s€r Íneu discípulo,renunciea si mesÍno,
carreguea sua cruz, dia pcr dia, e siga-Íne" (Lc 9,23);
"qilem não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser
meu discípulo" (Lc 14, 2'll; "nâo pode.nenhurnde vós ser
rneu discípulo,se não renunciar a tudo quanto possui" (Lc
14, 33).
Não nos iludamos; O Cristianismonão é a religião da
comodidadee do puro sentimento;o Cristianismonáo é a
religiáo da fácil acomodação,da contemporizaçãocom o
mal e da condescendência
com o erro: "Não penseis que
vim trazer a paz à terra; não vim trazer a paz, senão a es6{)

pada. Vim pata lazer separaçãoentre filho e pai, entre Íilha
e nrãe, entre nora e sogra... Quem ama o pai on a mãe
mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar
a sua cruz € me seguir, não é digno de mim. Quem procilÍar possuir a sua vida, perdê-ta-á; mas quem perder a
sua vida por rninha causa, possuí-la-á" (fr{t 10, 3439). Não
nos iludamos: o Cristianismo é a religião do desapego,a
religião da mortiiicação, a .religião da penitência, a religião
da Ctuz e só depois disso será a religião do amor desinteressado. Não nos iludamos com a propaganda daqueles que
só pregam e conhecem o "meigo e dace Nazareno", Não
nos iludamos com aqueles que dizem anunciar a religião de
Cristo, mas riscam do Evangelho toda a alusão à seriedade,
apagam de suas páginas todas as admoestaçõesseveÍasl
banem do Livro Sagrado a ameaça do inferno... Náo nos
iludamos - poÍque os iludidos seríamos nós mesnros.Amemos a Jesus - mas amemos a Jesus Craciffuado!
l8)

O Inferno.

A existência de um estado e lugar de condenaçãop€rpétua, chamado inferno, é o dogma que mais indispõe e
intriga os espíritas. Em face da doutrina sobre o inÍerno,
os espíritas perdem toda a serenidadee irrompern em veÍdadeìras blasfêmias.E revoltam-secontra a lgreja em termos os mais injuriosos,
f ) E' verdade qile a lgreja sempre ensinou e continua
a pregar e sempÍe há de anunciar aos homens os Íuturos
castigos do inferno. Tratà-se indubìtàvelmente
de uma verdade de Íé, de um verdadeirodogma. À{as não Ìoi a lgreja
quem inventoir o inÍerno "paÍa - como propalam os espíritas clominar sobre as consciências".A existência do
inferno consta da própria Sagrada E,scriturae foi, portanto,
reyeladapor Deus:
a) Já o Antigo Testamentonos fala do inÍerno em termos claríssimos. Será seÍnpre impressionanteler esta passagem: "Então (no juízo final) os justos se levantarãocoÍn
grande afoiteza contra aqueles que os atribularam e que
lhes roubaram o fruto de seu trabalho. Vendo-os assim. os
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maus p€Íturbar-se-ão conr temor horrivel e f icarão assombrados, ao ver a repentinasalvaçãodos justos, a qual eles
não esperavaín;e dirão dentro de si, tocados de (inútil) arrependimento,e gemendo com angústia do espírito: Estes
são aqueles de quem nós noutro tempo fazíamos zombaria,
e a quem tínhamos por obieto de opróbrio! Nós, insensatos,
considerávamosa sua vida uma loucura e a sua morte uma
ignomínia. E ei-los, contados entre os filhos de Deus, e entre os santos está a sua sorÍe. Logo, nós nos extraviámos
do caminho da verdade e a luz da justiça não raiou para
nós e o sol da inteligêncianão nasceupara nós. Cansámo-nos
no caminho da íniquidade e da perdição e andamos por
caminhos ásperos, e ignorámos o caminho do Senhor. De
que nos aproveitou a soberba? De que nos serviu a vã ostentação das riquezas? Todas aquelas coisas passaram como sombra... Eis o que os pecadoresdirão no inferno"
(Sab 5, I ss). Assim diz o sagrado livro da Sabedoria.Também o profeta Daniel fala do fím do mundo e diz: "E a
rnultidão dos que dormem no pó da terra acordarão uns
para a vida eterna e outros para o opróbrio que terão sempre diante dos olhos" (12, 2).
b) Cristo, Nosso Senhor, não podia usar de palavras
mais claras para nos ensinar a existënciaclo inferno. Quase
em cada sermão que fazia, Jesus apontava para os tremendos castigos depois da morte. Eis aí apenas indicações de
textos, que deveriamser lidos e meditadosum por um no
próprio contexto:
quem blasfemarcontra o Espírito Santo, "não será perdoadoetenramente,
mas será réu de pecadoeteino" (Mc 3, 2g):
quem se irar contra setr irrnão, "será rdu do togo
do inÌcrno" (ì!tt 5, 22);
quem pecar contra a castidade,"seÍá Iançado no inferno" (À{t 5, 29);
quem der escândalo,"irá para o inferno, para o Ìogo
inextinguível,onde o verme não morre, nem o fogo se apaga"
(À'1c9, 43-48);
os maus "serão lançados na fornalha do Íogo; ai haverá choro e rangeï de dentes" (DIt t3, 50);
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o servo inútil "será lançado às trevas de fora; aí haverá choro e ranger de dentes" (Mi 25, 30);
os que rejeitam a fé "serão lançadosnas trevas de fora;
aí haverá choro e Íanger de dentes" (,Mt B, l2);
os convidados ao banquete, que vierem sem veste nupcial, serão "atados de mãos e pés e lançados nas trevas
de fora" (À{t 22, l3);
o rico gozador que não quis ajudar ao pobre Lã2arc,
foi sepultado no infelno, "no meio dos tormentos", donde
pediu ao menos uma gotinha de água, poÍque, dizia, "sofro
grandes tormentos nestas clramas" (cf. Lc 16, lg-31);
os que no juízo final estiveremà esquerdado juiz, ouvirão a trenenda sentença; "Apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado'ao .demônioe seus companheiros" {Mt 25, 4l), "E - acrescentaJesus - irão estes
para o suplício eterno; os justos porém, para a vida eterna"
(Jvlt 25, 45).
A lgreja, portanto, prcgando a existência do inÍerno,
apeÍas repete a doutrina de Jesus Cristo, IVlestreda Verdade.
2) Apesar de todos estes textos claríssimos, Allan
Kardec, supremo doutor dos nossos espíritasbrasileiros,em
sua obra Céu e Inferno, tem â desvergonhade escrever que
Cristo "limitou-se a falat vagamenteda vida bem-aventurada,
dos castigos reservadosaos culpados, s€Í7rreferír-se jamais nos
seus ensÌnosa castígose suplícioscorporais que constituíram
para os cristãosunr artigo de fé" (p.41). Oht cínica afirmação! Ohi impudenteinterpretaçãolCristo fala claramentedo
inferno, rer.elandoque aí hauerá "f ogc inextinguível,onde
o veÍme não morrq nem o fogo se apaga", onde haverá
"choro e ÍangeÍ de clentes",que e como que uma ,.fornalha
aÍdente", cDm "fogo eterno", "suplício etefno'r, .,tÍevas",
"gehena", etc. - e c grão-mestredos espiritas dogmatiza
que Cristo "jamais se reÍeriu a castigos e suplícios ccrporais"!
Todavia, mais adiante,no mesmo livro, na p. Tg, a suprema autoridadeespírita concedeque Jesus falou de castigo$ no inferno,e eis como então explica tudo: "A crençana
eternidade das peflas prevaleceu salutarmente enquanto os
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homens não tiverarn ao seu alcance a compreensãodo poder
moraL.E' o que sucedecom as crianças durante certo tempo contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais
são intimadas: - chegadasao período do raciocínio, repelern por si mesmas essas quimeras da intância, tornando-se
absurdo o quereÍ governá-las por tais meios. Se os que as
dirigem pretendessemincutir-lhes a veracidade de tais Ìábulas, certo decairiamda sua ccnfiança.E' isso que se dá
hoje com a Humanidade,saindo da infância e abandonando,
por assim dizer, os cueiros. O homem não é mais passivo
instrumenÍo vergado à força material, nem o ente crédulo
de outrora que tudo aceitava de olhos fechados".- Maravilhosa teologial A hurnanidade,afiral, ahandonouos cueiros!, . . Já somos gente grande, já não aceitamosde olhos
fechados as fábulas que Cristo contava à criançada de seu
tempo, ameaçandocom lobisomeme saci-pererê... Pois a
Jesus, diz ainda Kardec, "pouco lhe importava fosse essa
figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio
às paixõeshumanas"(p, 70). Mas agora nãol já não somoe
crianças! Somos espiritos evoluÍdos,emancipados,abandnnamos os cueiros.. "
Conclusã.o;E' assim, deste jeito, com tal exegese,que
os espíritas andam persuadidosde não se "apartarem nem
poÍ uma r'írgula seqrleÍ dos ensínamentosde Cristo". Não
brinquemasassim com a mensageÍnde Jesusl O Evangelho
é ben mais sério e não e nenhumamensageÍnpara crianças,
Os homensdo tempo de Jesus,os judeus que com ele disputavatn, ils gregos e romanos daqueles tempos eram homens
aü menos tão sizudos como nós e entendiam muito bem
o qL1ÈJesus e os Apóstolosjhes anunciavam.Nâo nos ilu*
damos com brincadeirassemelhantes- poÍqu€ os iludidos
seremosnós. Pessoashá que julgam que, Ro dia das contas,
bastará dizer a Deus, choramingando:- Ah! não sabia!
para Deus lhes dar um tapinha na face e DS rnandar
dormir.. .
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19) A Eternidade do Inïerno.

O inÍerno existe. Para quem crê nos ensinamentosde
Cristo, não pode har.er dúvidas. As palavras que vimos não
podem ser sofismadas.A existência do inferno foi revelada
poï Deus e não inventada pela Igreja. lïluitos negadores
do inÍerno, inclusive os espíritas, admitem um castigo depois da morte. À'Iaso que eles de modo nenhumqueremconceder, é que este castigo seja perpétuo, sem fim, sem esperança de salvação,eterno. Aí então começa a rrevolta contra
Deus e a apostasiade Cristo. "Dura é esta linguagem, e
qu€m a pode ouvir?" (Jo 6,61). E "desdeentão rnuitosde
seus discípulostornaram atrás, e já não andâvarn com ele"
{Jo 6, 6?).
l) ftlas Jesus não só reveiou a existênciado inferno,
ele ensinou também que este castigo é eterno, s€m f im.
Corn efeito:
a) Cristo m€smo declarou diversas rrezesque o inferno
é "eteÍrto", Eis alguns exemplos:
À'tt 18,8: "IÌ{elhorte é entrar na vida com um pé ou
mão a menos,do que, tendo duas mãos e dois pés, ser lançado no logo eferno";
À'{c 3,29:'"o que blasfemarcontra o Espírito Santo,
não será perdoado efernamente,rnas será réu de pecado
etefno";
l\,{t:5,41 (a solenesentençano juízo final): "Então dirá
também aos quÊ estiueremà esquertla:Apartai-r'osde rnim,
malditos, pata D fogo eferno, que foi preparadopara o dernônio e paía os seus anjos". E ilepois actescental"E estes
irão para o suplício eterno; e os justos para a rrida eteÍna".
Objetam os espíritas que a palavra "eterno" significa
"duração proiongada" e não "duração sem fim". Uma ok
outra vez, de Íato, a palavra "eterflo" ocorre neste sentido
de "duração prolongada". Ìt{as o sentido óbr.io e primárío
da palavra é de duração sem Ìim e é neste sentido que a
ela der.eser entendidasempreque no texto ou contextc não
houver motir.o de limitação. Ora, no Novo Testamentoesta
palavra ocorre 71 vezes e apenas em dois casos tem sig65

niïicação duvidosa.Examinando este mesmo texto que n,s
dá a sentençafinal paÍa os condenados,veïemos qua ou
significado só pode ser de duração senl fim. pois cristo
estabeleceum perÍeito pararero entre a scrte dos justos e
a dos rnaus: "Irão estes para o suplício eterno e os yustos
para e vida eterntt", u.rnae outra, portanto, é .,eteÍna,,.Ora,
ninguém ainda in'entou dizer que a víd.aeterna dos iustos
não seria de duração sem fim; logo também o supíícÌoitnrno
dos maus é tambem sem fim: pois a mesina
1:alavra,na
mesma proposiçãc e em idêntico contexto deve ser tomaCa
também no mesmo sentido, Daí a judiciosa advertência,já
feita por S. Agostinho; ,,CrisÍo diz num e r.Ìlesmolugar,
numa e mesma sentença:.estesìrão püra o suplícÌo eterno
e os fusÍas pürü d vida eterno; se uma e outra é eterna, deve
na verda-deentender-seou uma e outra cliuturna com fim,
ou uma e outra perpétuasem fim; pois que estão referidas
par a par: dum lado o suplício eterno, doutro a vida eter_
na; porém dizer neste un e mesmo contexto que a vida
eterna será sem fim, o suplícioeterno terá fim, é coisa muito
absurda, Portanto, porque a vida eterna clos Santos será
sem Íim, também o suplício eterno certamente não terá
Iim" (De Civ. Dei 21, ZJ).
b) Outras vezes nosso Senhor fala do inferno usando
expressõesque explicamcom exatidão o sentidodo ..eterno',:
"Se a tua mão te escandali,zar,
coÍta-a; methor te é entrar
na vida eterna manco, do que, tendo duas mãos, ir paÍa o
inferrro, para o Íogo inextinguive[, ond.eo Eeu verme não
morre e o logo não se apagü. E se teu pé te escand.aliza,
coita-o; melhor te é entrar na vida eterna coxo, do que"
tendo dois pés, ser lançadouo inferno, num fogo inextinguÍael,.onde o seu verme não morre e o f ogo não se apaga. E,
se o teu olho te escandaliza,lança-o fora; melhor te é entrar no reino de Deus de um olho, do que, tendo dois, ser
Iançado no fogo do inferno, onde o seu rerme flão Ínorre,
e o fogo não se apaga" (Mc g, 4247,).
c) Também os Apóstolosentenderamassim a doutrina
de Jesuse assima pregaram.Exemplos:2 Tes l, g: Os que
não obedecemao Evangelho,,serãopunidos com a perdição

eternã,longe da tace do Senhor e da glória do seu poder"l
Hbr 10, 26-31: "Se nós pecamos voluntàriamentedepois
de termos recebido o conhecimentoda verdade, não resta
mais vitirna pelos pecados, mas uma espeÍança terrivel do
juízo e o ardor do fogo que há de devorar os adversários...
E'coisa horrenda cair nas mãos de Deus vivol"; e para
o Apocalipse o inferno é simplesmentea "segunda morte"
(10, 20; 2O, 10-14; 21, 8): "A{as pelo que toca aos incrédulos, e aos execráveis,e aos homicidas,e aos fornicadores,
e üos feiticeíros,e aos idólatras, e a todos os mentirosos,a
sua parte está no tanque ardente de fogo e de enxoÍre:
o que é a segundamorte" (21, 8), "e o fumo de seus tormentos se levantará pelos séculos dos séculos,sem que tenham descansoalgum, nem de dia nem de noiÍe" (14,1l),
"serâo atormentados de dia e de noite pelos séculos dos
séculos" (20, 10).
2) Diante de palavras táo claras, que nos dizem os espíritas? Eis o que lemos num livro do espírita Carlos Imbassahy
(À Margem do Espirítismo,21 ed. p. 162): "Se conseguissem
convenceÍ-nosde que é isso (a saber: que o inferno é sem
fim) o que a Bíblia afirma, nõs a renegarÍamoscomo falsa;
e se nos provassemque ela é autêntica (isto é: que ela vern
mesmo de Deus), nós r,enegaríamoso próprio Deus!" Aí, na verdade,já não há remédio; mas aÍ acabou também
o cristão; ai acabou ÍÌesmo qualquer religião que ainda
meÍeça semelhantenome. lsso significa ,revoltar-seabertamente contra Deus. À{as é bem esta a atitude dos espíritas:
citam a Bíblia'quandolhes agrada um certo trecho e quando
se lhes prôr'a o contrário, com uma evidÊnciaque salta aoe
olhos, eles mui simplesmenteÍenegam a Bíblia, mesmo que
se prove sua origem divina. E o autor continua em sua
rebeliâo e blasfêmia:"E se hâ um Deus capaz de condenar
uma de suas criaturas a sofrer eternos horrores por uma
f alta momenlânea (mas entenda-se: f alta gÍave, advertÌda
e deliberadamentepraticada!), cometida seja contra quem
for, então esse Deus está muito abaixo das solas dos nossos sapatos. Nós nos julgaremosrpor isso, muito superior
a um tal Deus!.,."
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ImaginemosCristo anunciar que os que p€cam contra a
castidadeserão "lançados no inÍerno" (iVtt S, 2g), quem der
escândalo,"irà para o inferno, para o fogo inextinguível,
onde o verme não lhe mDrÍe nem o fogo se apaga,' (ÌtrÌe
9,43-48), etc. - e o nosso espírita a berrar: Isso não!
Esse seu Deus está muito abaixo das solas dos nossos sapatos; nós nos julgamosmuito superior ao seu Deus!.., E
o m€smo espírita remata suas invectivas conira Deus lançando-Lhe em rcsto o seguinte desafio: ,,Nós €screventos
assim, sem o menor receio de ser fulminado,e com menos
receioainda de ir para o tal infernocom penaseternas!,.."
Conclusão: Apenas isso: o Espiritismo não é Cristianismo; o espíriÍanão é cristão: é um orgulhosorevoltado...
20) O pobrc Lâzaro e o rico Epulão.
Ler Lc 16, 19-31! ReÍletindoatentamentesobre estas palavras do Divino ìllestre, teremos o seguinte:
t) A.mbos,tanto Lâzaro como o rico gozador, morrem
e passam logo depois da morte por um julgamento, coÍn sentença deÍinitiva; Lënaro vai para o céu e o rico epulão para
o inÍerno, cada um segundo a vida que cá na terra levou. A
diferença entre os dois depois da morte é grande: ,'À,Iedeia
entre nós e vós um grande abismo, de sorte que ninguém
pode passar daqui para vós, nem daí para cá, ainda que
quisesse".Há, pois, uma separaçãodefinitiua entre os dois,
entre os habitantesdo céu e os do inferno, entre os espíritos bons e os maus. Não podem comunicar-se,,'ainda que
qtrisessem".Nem vernosque é dado lugar ou tempc a nenhurn dos dois para "Íenascer ainda e progredir cont'inuameflte",como quefem os' espiritas.üs dois morrern)e assim
como estavam,ficam. À'lorrem,são julgados e pronto. "A cada
um, no dia de sna mort€, o Senhor retribuirá conforme as
suas obras" (Ecl 11, 28); "está decreiado que o homem
morÍa uma só vez, e depoisdisto é o julgamento"(Hbr g, 27ì.
2) Lázaro "foi leuado peÍos anjos ao seio de Abraão".
A expressão"seio de Abraão" é uma Íigura usada pelos
judeus para designar o céu. Portanto existe o céu! E diz
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Jesus que Lâzaro é levado "pelos anjosl" Temos, pois, ai
duas coisas - céu e anjos - contestadaspelos espíritas.
3) O rico gozador foi parar no inferno. O te.xtc de
Jesus está claro. E é bem triste a situação neste lugar:
"Sofro grandestormentosnestaschamas",chora o desalmado
e pede apenas uma gotinha de água - que lhe é negada'
"Lembra-te que recebestebens €m tua vida, enquanto Lâzaro sofria males!" é a grave admoestaçãoe que deveria
fazer tremer a todos os ricos gozadores:"Ai de vós que
sois ricos, porque já tendes a vossa consolaçãol" (Lc 6,
24)l Nada de rçencarnaçáoe de progresso contínuo paÍa
o rico epulão! Nada de vagabundeiospelos espaços...
Jesus ao menos ensina assim.. .
4) Vemos ainda que os mortos não podem comunicar'
se com os vivos desta telra, como querem os espíritas.O
antigo epulão pede, roga, insiste: "Rogo-te, pai, que o mandes à minha casa paterna; tenho cinco irmãos; que os pre^
vina para que náo venham também eles parar neste lugar
de tormentos".Mas não é atendido: Nem Lázaro, nem ele
mesrno,o f alecido gozadorj podem ir levar mensagensaos
cinco irmãos nesta terra. A doutrina náo é minha; é de
Jesus... E, segundoos espíritas,o ex-gozadorcomunicar-se
com seus irmãos, teria sido a coisa mais Íácil e ordinária
deste mundo: era só fazer dançar uma mesjnha,dar ttÍnas
pancaclassecas e pronto: a utilíssima mensagemaí estaria
a salvar e confortar os irmãos. Ã'Ias a cloutrina de Jesus
não conheee nada disso." . E' que _lesusnada tinha de
espírifa!
5) Vemcs até que neÍn Ínesmo para trazer mensagefls
úteis podcm as almas dos f alecidoscomunicar-seconl os
vivos, ao nlenos náo sem licença especiale extraordinária
de Deus, Pois o falecido epulão pediu apenas que Lâzaro
Íosse prevenir os cinco irmãos do iminente perigo que os
ameaçava,f osse dizer-lhes que náo vivessemiludidos, que
existe mesmoinferno: "Rogo-te,pois, que o mandesà minha
casa paterna; tenho cinco irmãos; que os previna paÍa que
não venham tambem eles parar neste lugar de torrnentos".
't\ada disso: "Eles têm Moisése os profetas; que os ouçam".
69

Pronto! Nada de evocar mortos. Nada de ttazer Ínensagens
úteis. Já lhes foi reveladotudo que precisamsaber. Se não
quiserem escutar a "tlloisés e os profeÍas", a culpa será
deles; não têm desculpas!
Eis o que podemos aprender desta bela e ter,rivel parábola de Jesus, Vemos que Cristo - ao menos espírita ele
náo é! E, invertendo, podemos dizer que os espiritas e
todos aquelesque seguem a doutrina espírita e vão ao Espiritismo - ao menos cristáos eles não são... para Jesus
há julgamentodefinitivodepois da morte; há separaçãoabsoluta entre os justos e os maus; existe céu, onde há anjos;
existe inferno, onde há. tormentos; não hâ reencarnação;
rrão há píogresso contínuo depois da morte; nâo hâ evocação
dos mortos; nem m€lisagensdas f alecidos, que são supérfluas, pois que já temos a "Àloisés e os profeias,'. E
tudo só nessa única parábola. E para os espíritas nã,o há.
nada disso; não há julgamento deÍinitivo depois da morte;
não há separaçãoabsoluta entre os bons e os maus; não
existe céu, nem anjos; não existe inferno nem tormentos;
há progressocontínuodepois da mor,
mas há reencarnação;
te; há el'ocação dos mortos e mensagensdos falecidos,
que são necessárias,
pois que não temos "Moisés e os profetas".
Quereis conhecer exatamente a doutrina espírita? Então jnvertei os ensinamentos de Cristct Quereis
conhecer exatamente a doutrina de Cristo? Então invertei
dos espíritasl..,
os ensinamentos
2Í) O Céu.
i) Nós, cristãos,temosuma esperança:a nossaesperança
ê o céu. Sofremos,somos contrariados,tudo paÍece ir contra a nossa rrontarle e ccntra o nosso bern estar --- e flos
Íembramosdo dito do Apóstolo das gentes: "Pois tenho
para mirn que os padecimentosdo tempo presentenão se
comparamcom a glória futura, que se há de revelar em nós"
(Rom 8, 18). E outra vez: "A ligeira tribulaçãoque de presente solremos,nos mereceum tesouro eterno de glória incomparável"(2 Cor 4, 171. Essa é a nossaesperançacristã:
â promessado céu! E' por isso que nos consideramospe70

regrinos nesta teÍra; porque sabemosque a nossa verdadeira
pátria está no além. "Quando aparecero Pastor suprenro_escÍeve São Pedro -_ recebereis a imarcessívelcoroa da
"Quando
glória" (1 Pd 5, 4). E São Paulo aos colossenses:
com
aparecereis
também
vós
aparecer Cristo, nossa vida,
-(Col
glória"
4).
diz
Nosso
Senhor
3,
"Então Ele na
juetos
seu
Pai"
resplandecerão
como o sol, no reino de
os
(^{t 13, 43). E "reinatã,o pelos séculos clos séculos" (Apoc
22, 5). -- "..\'luitobern servo bom e fiel - dirá o Juiz Disobre muitol
vino - já que foste fiel no pouco,constituir-te-ei
entra no gozo cle ieu Senhor" (À{t 25, 2l}. E aos Apóstolos
prometeCristo, na hora da despedida:"Andais aflitos agorai
mas toÍnaÍei a ver-vos e alegrar-se-vos-áo vosso coração,
e já ninguéÍn vos tirarâ a vossa ategria" (Jo 16, 22), "pelo
que vos dìsponhoo reino, assim como neu Pai mo dispôs
a mim, para comerdese beberdesà mìnha mesa, ÍÌo meu
reino, e vos sentardesem tronos e julgardes as clozetribos
de lsrael" (Lc 22, 20).
E São João, o vidente de Patmos, teve a ventura de
yer a lelicidade do céu: ele esclareceque os celícolas"já
não terão lome, nem sede, já não cairá sobre eles o sol,
nem ardor algum" (Apoc 7, l6)i e Deus "ettxugarádos seus
olhos toda a lágrima; já não haverá lnorte, nem luto, nem
lamento, nem dor" (21, 4); todavia, o Ínesmo Apóstolo se
apressaeÍn aeÍescefltar:"À1asnão entrará coisa alguma impura, nem idólatra, nem herege" (21, 27\ e depois volta a
descrevero que viu; "Já não haverá ali coisa maldita.. .
já não há noite, não precísamde luz de lâmpada nem rJa
luz do sol; porque a sua tuz é o Senhor" (23, &5).
Eìs a ffiperançados cristâos! Nós cremos na Sagrada
Escritura e por isso cremos firmemente€ esperamoscristãrnente no céu.
Todas essas descriçí-res,entretanto, são quase sempre
uegativas.Pois o que, positivamente,será o céu, repete Sáo
Paulo com o proÍeta lsaías, "nem olhos viram, nem ottvidos
ouviram, nem iamais penetrou em coração humano o que
Deus preparouâquelesque o amam" (1 Cor 2,9; cf. Is 64,
4). E São João: "Ainda não se manifestouo que seremos,
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Entretanto, sabemosque, quando Ele se tornar manifesto,
seremossemelhantesa Ele; porque o veremos assim como
Ele é" (Jo 3, 3). Desta visão facial de Deus, .,assimcomo
Ele é", a Sagrada Escritura fala diversas vezes. E Jesus,
como que definÍndo o céu,.aÌirma: .'A vida eteÍna, porém,
é esta: Conhecerema ti, o único Deus, e a Jesus Crisio que
enviaste" (Jo 77, 5).
2) Eis a nossaesperança,
que nos é dada com o Er.angelho em mão. Se agora folhearrnosnas obras do Espiritismo,
desse câncer que vem corroendo a nossa sociedadebrasileira, veremos que, do mesmo modo como eles ridicularizam as outras verdades da Escritura, assim zombam tam_
bém da idéia cristã do céu. Farece que os espíritassó falarn desse nosso céu entre risadinhaspiedosase gargalhadas zombeteiras.AK vê no nosso cdu apenas uma ..bemaventurançaestúpidae monótona" (1, 437), uma ..inútil con_
templaçãoperpétua" (VI, 34); "uma ociosidadecontemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eteÍna
e fastidiosainutilidade" (V, 32); "o estado de contemplação
perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona; seria
a venturado egoísta,uma existênciainterminàvelmente
inútil"
{111,167),etc.
Un dos nossos espíritas (Alexandre Dias, Contribuições
para o Espiritismo,Rio 1950,p. 16) apresentaaos seus leítores o nossocéu como "'Jm lugar onde não se trabalha,não
se sofre, onde tudo são delícias e só se ouvem mírsicassacras e se respirao aroma do Ìncensopor todos os lados,,.
Deus ali está sentacionum trono de ouro e pedrarias,ern
meio de uma corte cle anjos e serafins,que o enrbalamcom
üs cânticos de louvor, enquanto os multimilhões de espíritos lá existentessc conservamde jcelhos numa adoração
perpétua a esse rei, que vem descansandodesde o sétimo
dia de criaçãodo mundo..," Nâo custa imaginar as piedosas risadinhas dos fervorosos espiritas ao lerem tão irreverentespalavras...
Conclusã.o:Firmemos mais uma uez a nossa esperânça
rro céu. Excitemos em nosso coração o verdadeiro e santo
afeto da alegria pela glória que nos espera.E renovemostam-

bém a nossa Íé nas palavras e promessasde Cristo. Acendamos em nosso coração o facho da fé no céu- Renovando
assim interiormente as nossas disposições,queremos desagrarÍar a Deus Nosso Senhor dos injuriosos insultos com
que outros ridicularizamsua Sagrada Revelação.
22lAReencarnaçáo-I
Nâo podemos deixar de tocalizat também a teoria espíE' o cerne de toda a doutrina do Espirita da reencarnação.
ritismo Brasileiro. Foi por causa desta teoria que os nossos
mestres espíritas negaram a maioria dos dogmas de nossa
santa Íé: é a fonte principal de todas as múltiplas heresias espíritas.E' em torno deste ponto central que gira todo
o sisternadoutrinário do nosso Espiritismo.Refutadaa idéia
"desmoronatodo o edifício espirita". E' o
da reencarnação,
que eles Ínesmos afirmam. "Sem esta doutrina - escreve
C, Imbassahy- o Espiritisrno perderia toda a sua base
f ilosófica", E o codificador do Espiritismo, AK, apesar de
detestara palavra "dogma", não titubeia em falar do "dogma
(1, 117; 138; lV, 264, etc.)e declara que
da reencarnação"
leis rer''eladaspelo Espiritismo''
importantes
mais
das
"é uma
(Vt, 29). TarnbérnLeão Denis considera-a"o ponto essenciat do moderno espiritualisnrc" (CrÍstianismo e Espíritismo,
5u ed. p. 235). Por tudo isso, e também porque esta teoria
já está muito ;rrcpagada entre nós, deventos ocupaÍ-nos
corn ela mais detidatnente.Vejamos nesta instrução as principais afirmaçõesdos espíriias a este respeito:
1) Toda essa teoria é sintelizadana frase que os espíritas gravaram nc monumentopor eles erguido à memória
em Paris: Naitre, moude AK no cemitériode Père-Lachaise,
rir, renaitre encore et progresser touiours: telíe est Ia loi:
"nasceÍ, morÍer, renascer ainda e progredir sempÍe: tal é
a lei". A doutrina espirita da reencarnaçãoconsiste,pois,
essencialmenteem afiimar que não nascemose vivemos
uma só vez sobre a terra, mas que já vivemosmuitas vezes
no passado- viemos de muito longe: passamospelos mi-
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2) E', porém, de notar qüe, a respeito da reencarnação,
não há opinião uniforme entre os espíritas.
a) Exisie fundamental diferença entre os espíritas anglo-saxõese os latinos: Os primeiros não admiternde modo
nenhum a teoria ,reencarnacionista,enquanto para os latinos ela é táo básica e central que, como vimos, sem a resncatrnação,ruiria todo o seu sistema doutrinário. E o mais
interessanie em tudo isso é que essa diterença de sim e
não veio dos próprios "espritos"l AK, Leão Denis e os
nossos espíritas brasileìros admitem a reencarnação poÍque acreditam-narevel.adapelos "espiritos superiores"IStaiton À{oses (que é para os espíritas anglo-saxõeso que é
AK para os latinos), D. Home e seus adeptos repelem vivamente a reencarnação,porqu€ acreditam-na rejeitada pelos
"espiritossuperiores"... À{as aqui no Brasil, conformedeclara
a FederaçãoEspirita Brasileira (cl, Reformador,Sel. de 1953),
"gg,ggfa dos espiritas aceitam a doutrina de Kardec, incluída
Não só
a realidade dos ensinamentosÍeencarnacionistas".
os kardecistas,tarnbérn os umbandistas,ecléticos, esotéricos
e teosofistas,todos eles são reencarnacionistas.
são nub) Todavia, entre os mesmosreencarnacionistas
merososos pontos em que discordam;uns dizem que a reencarnação é lei geral para todos os espíritos- outros querem-na apenaspara os espíritosmais atrasadosou paÍa os
perfeitosque devemcumprir alguma missãoespecialna terra;
uns ens!nam qile a r'eencarnaçãotern lugar apenas na
terra - outros admitem que se verifica também nos outros
planetas e estrelas; urrs sustentam que o seÍ humano se
rt8ï]cflrna constantemerLle
il0 mÊslno sexo -- o,;tros reclaÍÌtam rlrna r.ariaçáo aifernativa; ilns pensãm que a geute
outros cheÍeeflciìrnã imediatanientedepcis da morte
garn .a e:rigir um inten'alo de exatamentemjl e quinhentos
seria um castigoem expiaanos; païa ung a reencarnaçâo
pecados
cometidos
de
ern
existênciaanterior -- pâra
ção
ria
não
se
castigo nem expiação,mas um fenômeno
ontros
puramente
física sem relação necessáriacom
de natureza
a ordem moral; uns sustentaffique a reencarnaçãcé absolutamenteiivrc para os espíritos,de sorte qire só Íeencarna
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quem e quando quiser - outÍos pÍetendemque ela é de
todo necessária,como são inevitáveis as leis da natureza;
uns ensinam que a série de reencarnações
é ilimitada outros pensam que se pode chegar a uÍn estado definitivo
com ,um número de vidas relativamentepequeno; uns queI'em quc a reencarnação
seja não só progressiva,mas também
regressiva, de modo que se poderia dar o caso que urn espírito que teve um corpo humanopassea tomar um corpo animal ou vegetal - outros negam em absolutoque possa ser
regressiva,mas apenas estacionáriapor algunr tempo; etc.
Para os kardecistas- que mais nos interessamaqui
no Bra,sil - a reencarnaçãoé uma lei geral d,e natureza
física, válida para todos os espíritos,e progressiva,jamais
regressiva (não admitem a possibilidadede reencarnação
em corpo aninal), com uariação de sexo e através de nuÍneÍosos outros mundos. Segundoos umbandistas,pode ser
também regressiva.
3) São esses os elementosessenciaispara uma exata
noção da teoria espírita da reencarnação.
E' desdelogo evidente que semelhantedoutrina ncs atinge a cada um de
nos pessoalmente
e bem de perto. Temos por isso o direiÍo a que se nos diga quais as razões em que se apóia tão
estupendae exor[itante doutrina que nos joga impieclosamente através de um número ilimitado de semprenot'as provações e vidas difíceis. Esses argumentos, ademais, não
devem ser apenas meras ou vagas conjecturas,n.ìasprovas
apodíticas,às quais ninguémpocle racionalmenteresístir. Só
assim poderíamosreconheceruma tjoutrina com tâo glaves
consequências
pessoais.i{avefiros,portanta, de analisar nas
próximas instruçõesos argumentosapresentadospelos clefensoresda reencarnação.
23)AReencarnação-II.
Estudemosas principais razões que os espíritas alegam
em favor da teoria reencarnacionista:
1) A primeia razão que os espíritas alardeiamem seu
favor e em que muito insistem,é que os Esplrí/os assÌnt'ensinom (1, 112 s), pois trata-se íte ,,itma das mais irnporJO

Para
tantes leis reveladas pelo Espiritismo" (VI,29). podermosargumentar com os espíritas,suponhamospor um
momenÍo que eles de fato receberam "revelações" dos espíSurritos e que estesensinaÍam'formalmentea reencarnação,
giria então a questão de saber quanto valem tais revelações.
O tempo não nos permite entrar agora em rninuciosoestudo
sobre o valor das mensagensespíritas, nem no exame dos
critérios adotadospor AK para selecionare codificar a "doutrina espirifa". (EscreveÍnossobre isso um longo ensaio na
RellÌsta Edesiásticu BrasÌleira de 1952, pp. 27&303). l\{as
podemos adiantar que AK condenou a doutrina Íeencarnacionista por ele codificada,quando exígiu que uma doutrina,
paÍa ser verdadeiramente"espirita", devia ser o resultado
do ensino unânime e geral dcs espiritos: "Ceneralidadee
concordânciano ensino,esse o caráter essenciaÌda doutrina
(espírita), a condiçãomesrnade sua existência,donde resulta que iodo o principio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidadenão pode ser considerado paÍte integrante dessa mesma doutrina, Será uma
simples opinião isolaclada qual não pode o Espiritismo as(\tI, 11; cf. 11i, 21). - Ora, é
sunrir a responsabilidacle"
certo que a teoria da reencarnaçãonão f oi unânimemente
ensinadapelos "espiritos"; logo, não se trata de uma verdadeira doutrina "espírita" e a reencarnação"não pode ser
consideradaparte integranteda doutrina espírita" e, conseguintemente,nada vale este primeiro argumento.E que não
há de f ato unanimiclade,neïn generalidadee concorclância
errtre os mesmDsespíriios, não nos consfa apenas do inegár'eL f ato de que o Espiritisnto anglo-saxá0,que também
pretende ter recebido o seu materiai cloutrinário dos espíritos (e, naturalnrente,dos espíritos "supeÍiores"), nega até
Ínas consta - e isso é imfanàticanrentea reencartração,
portante -- do próprio grande e ilustre senhor AK (ct. III,
338 e I, 139)! Temos além disso o seguinte:em O Livro dos
Espírítos escl"eveAK um capítulo próprio, dele mesmo, não
recebido dos espíritos,enr que faz "consideraçõessobre a
pluralidadedas existências"(1, 138-148),abstraindode qualqueÍ comunicaçãoespírita,para examinar ap€nasos motivos
II

da razão. AÍ ele conclui suas consideraçõescom estas significativas palavras: "Temos raciocinado,abstraindo,como dissemos, de qualquer ensinamento espírita eü€, para cer,tâs
pessoas,car€ce de autoridade.Não ê sòmenteporque veio dos
espírÌtos qae nós e tanlos ,outros nos fizemas adeptos d.a pluralidade das exístêncros.E, porque esto doutrina nos Nreceu a
maís lógica e porqile só ela resolve qaestõesatê então insohlveíC' (I, 147). Aqui, portanto, AK nos declara que ele é reencarnacionistanão porqu€ os espíritos revelaram,mas poÍ motivos de ordem puramente filos{fica. Estes e não o valor
dos espÍritos é que decidiram o codificador a aceitaÍ a reencarnaçãotE ele continua suas confissões,para não deixar
dúvidas a respeito: "Ainda quando (a idéia da reencarnação) fosse da autoria de urn simples mortal, tê-la-íamos,
igualmente,adotado e não houvéramoshesitado um segundo
mais em renunciaràs idéias que esposávamos.
Em sendo demonstrado o eÍro, muito mais que perder do que ganhar tern
o amor próprio, com o se obstinar na sustentaçãode uma
idéia falsa. ^Assin tambëm tê-la-lamos repelido, mesmo que
provindo dos EspíríÍos, se nos paÍecera contrária à razâo,
como repelimos muitas outÍas..." Estas palavras mostrarn
quanto valem para Kardec as comunicaçõesdos "espíritos":
exatarnentenada. Revelassemeles a reencarnaçãoou aÍirmassem eles o contrário, o codificador,de qualquer jeito, seria
Ele próprio o diz. Isso equivale a declareencarnacionista.
rat a absoluta bancarrota do EspiriÍismo. Para que ainda
comunicações
clos espíritos?O melhcr que eJespoderãofazer
é confirnar a nossa opiniãopessoal;se náo concordaremconosco,tepelinto-l<-rs...
For issc tambémrepeliuAK a Ssrna.
Trindadc, por isso contestcu a Divindade c1c Cristo, pcr
isso rcjeii-ouo pccado original, por isso negou o inferno,
etc. etc.
2J A ancìanidade da doutrÌna reencarnacionistaé outro argümentorepisadopelos espíritas.No livrc A Reenmrnação e srds Prolds, que acaba de aparecer em Curitiba
(1S53), escÍeve C. Imbassah)'que esta doutrina "existiu de
todos os tempos, em todas regióes e em todas as seitas"
(p. 56). E na p. 202 declaraum outro espírita: "Por Ínais
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longe que possamossondar o passado, ai encontratemoso
princípio das reencalnaçóes
como base de fé"; e depois: "os
Caldeus, os Flebreus,Jesus Cristo, e os primeiros cristãos,
os Evangelhos,os Íilósofcs gregos, Pitágoras, Esopo, Platão,
Aristóteles, os Pais da lgreja, Orígenes, Clemente de Alexandria a tinham escrito conro postulado f undamental da
religião do universo". Ilyluita afirmação (sem nenhuma comprovação!) e muita mistura que mereceriadetido exame,principalntenteno que se refere a Jesus,aos primeiros cristãos
e aos Pais da Igreja Deixandoo exanle destesúltimos para
a próxima instrução, vejamos agora se em "todos os tempos,
em todas 'regiões e em todas âs seiias" e "por mais longe
que possanossondar o passado"a reencarraçãoera de Íato um postulado tão gerai e antigo como os espíritasqrterem ïazer crer. Precisanrentesobre este assurrto fez o Pe.
Paulo Siwek, S. J., interessanteinvestigaçãono livro A Reencxrnação dos Espíritos (São Paulo, i946), em que prova
que "runca a doutrina da reencarnaçãogranjecu universalidade comparávelà que caracterizaa doutrina da imortalidade cla alma"; mostra que "são muitos os povos que sempÍe se coilseÍ!'aram reÍratários às concepçõesreencarnacionìstas"; e que "outros muitos só bem tarde admitiram esta
dontrina" (p. 12). l-embraeue, p. ex. entre os Persasnão enTambém a recontramosvestígio nenhum da reencarnação.
desconhece
Budísmo,
primitiva
anterior
ao
da China,
ligião
O mesmovate clo antigo EgÌto,
inteirarnenteâ reencarnação.
que só posteriormenteaceitou idéias rtencarnacionistas.A
iiterattrra religiosa da Índia, no período mais antigo, ignora
pela primeira vez no
igualmeniea reencaïnação,aparecencio
Iivro "Satapa Brâmana" ou "O Brârnanede cem caÍninhos",
portanto apenasno segundoperíododa literatura hindu. Acentua aìnda o mesmo autor que a Grecia, na auroÍa de sua
existência,nada sabe da reencarnação:'Só pelo ano 543
A. C. é que nela a introduz um certo Ferécides,segundo
consta, mestre de Pitágoras. E' porém c próprio Pitágoras
que geralmentepassa por ser o verdadeiro introdutor da
teoria da reencarnaçãona Grécia". Os antigos romanos, diz
Siwek, nuncaaceitaÍamcom simpatiaa teoria da reencarnaçáo.
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Temos, portanto, que AK proferiu duas colossaisrnentiras quando escÍeveu:"Ensinando o dogma (sic!) da pluralidade das existênciascorporais,os Espíritos renovamuma
doutrina que. teve origem nas primeiras idades do mundo',
(1, 138). Pois vimos que nem "os Espíritos', ensjnaïam semelhantes fantasias, nem elas tiveram origem ,,nas primei.
ras idades do mundo". Veremosna seguinteinsttução se Cristo e os primeiros cristãos eram de fato reencarnacionistas.
?4rAReencarnação-lI[
Como os espiritas querem, por viva força, ter aparências cristãq era necessáriodizer que também Cristo e os
primeiros cristâos pregaram a reencaÍnação.E é o que escrevem por aí, em todos os jornais e colunas espíritas.Também AK insiste diyersasvezes neste ponto: ..O princípio da
reencarnação,diz ele, ressalta de muitas passagensdas Escrituras, achando-seespeciatmenteformulado, de modo explícito no Evangelho" (1, 146). E em outro livro chega a
dizer que "Jesus e os profetas confirmaram formalmente',
a lei da reencarnação("sob o nome de ressurreição',!),concluindo que "negar a reencarnaçãoé negar as palavras de
Cristo" (lV, 71). Provas? As principais são estas ,duas: é
que João Batista seria a reencarnaçãodo profeta Elias;
e em Jo 3, 3 disse Jesus a Nicodemosr..Em verdade, eÍn
t'erdade te digo: se alguém não nascer de novo não pode
entrar no reino de Deus''. h{as antes de examinarmosestes
dois argumentos,devemosrefletir sobre esta outra afirma_
til'a de ÁK: "Scm o prirrcípio da preexistênciada atrmae
cla pluralidade das existências,são ininteligír.eis,em sua
maioria, as máximas clo Evangelho" (lV, T2i, As considera_
ções qLre f aremos nos pontos seguintesnos levarão a inverter precisamente
esta ousadatese de Karclec.Não conhece_
mos, com efeito, outra teoria que mais fundamentale diretamente se oponha às rnáximasevangélicasdo que justamente
a reencarnação.Jâ dissemose susfentamosque a teoria
reencarnacionista,com todo o cortejo de suas consequências, é simplesmentea contestaçãodo Evangelho de Cristo
e qu€ foi esta idéia que levou AK e seus fanáticos sequa-
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zes a Íenegar todo o sagrado depósito da fé cristã. Vejamos resumidamente
a absoluta e total inccmpatibilidadeen(Lenrbramos
tre o Evafrgelhoe a tecria reencarnacionista.
que seria oportunodistribuir agora um folheto de l6 páginas,
em que expomosbrevementeos motivos Por que não admito a
Reencarnação- é este o título do folheto -- e que pode
ser adquirido na Editora \rozes).
1) Cristo, repisandono valor decisivo desta vida presente,insistindona importânciaculminanteda hora da morte,
advertindo-nos fiequentemente.em estarmos sempre prontos
e preparados a prestarmos conta da nossa vida ao Juiz Divino, prometendo aos justos recompensaimediata depois da
morte, contestandoabertamentea possibilidadede arrependimento e perdão depois da morte, desconhecendo
inteirarnente
quaisquer vagabundeiospelos espaços para "progredir continuamente", exclui com isso mesmo a doutrina da r€encarnáção,da pluralidade das existênciase do progresso continuo depois da morte. "Está decretadoque o homem morrã
ams só vez, ,e depois disto è o julgamento" (Heb 0, 27).
E outra vez diz a S. Escritura: "Â cada um, no dia de sua
morte o Senhor retribuirá, conforme as suas obras" (Ecle
11,28). E'o que se vê rnuito bem no caso do pobre Láza{o e do rico gozador (Lc i6, lg-31), que já consideramos:
eles não vagabundeiampelos espaçosâ mpera de nova encarnação. Tarnbém ao ladrão arrependidoprometeu Cristo
rnoribundo: "Iloje mesmo estarás ccmigo no paraíso" (Lc
33, 43): Nada de purificar-se em sucessivasexistênciase
de andar pela "erraticidade",como cleviaser se Cristo fosse
espírita. Descleque o homem se arrqpendasinceramentedos
pecadoscometidos,por rnaioresque tenham sido, e receha
o perdão divino, "entÍa no gozo do Senhor". Esta é a doutrina de Jesusque perpassatodas as páginas do Evangelho.
E'aí não cabe,de modo nenhurn,a doutrinada reencarnação
obrigatória e do progresso contínuo.
2) Outra doutrina fundamentaldo Cristianisnro,que foi
também uma das verdadesmais vivamentedefendidaspelos
primeiros cristãos e sobretudopelos Apóstolose que foi ensinada com inegável clareza por CÍisto, é a ressrrrreíçãofi-
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nsl de todos os homens.Ora, coerentescom seus princípios,
os 'deJensoresda reencatnaçãonegam e clevemnegar a -,res_
surreiçãoÌinal (cf. AK, I, 4bB). pois afirmar a rJssurreicão
no sentido ern que Cristo a ensinou (cf., por exemplo, S,
Jo
28-25) é negar pela base a teoria da reencarnaçáo
ã do-pro_
gresso contínuo €m iteradas vidas corpóreas, para afiual
viver uma
inteiramente índependentedo .ôrpo, como
'ida
querem os kardecistas
(V, iOB).
3) IïIas de todas as verdadespregadas por Cristo, a que
mais direta e formarmentese opõe à idéia ieencarnacionisìa,
é a verdade da existência e da eternidade de um lugar
e
estado de condenaçãopor Ere mesmo d.enominado,,infúno".
E' esseo motivo porque todos os partidários da ,reencarnação
negam impertinenternentea existência do inferno.
Já vimos
isso em várias instruções.
4) Coerentescom seus pr,incípiosde evoluçãoe progÍesso
contínuo, os Íeencarnacionistâè
pÍopugnam a mais rigorosa
auto-redenção:,,Toda falta cometida, todo mal reatrizãdo,
é
uma dívida contraída que der.erá ser paga; se não for em
uma existência,sê-lo-á na seguinte ou Jeguintes,,(V, gg).
Cada qual deverá expiar suas próprìas culpas: não há
sa_
tisÍação vicária ou redenção feiÍa por outrem. E, por isso
que todos eles negam a nossa redenção por Cristt,
como
já vimos tambérn..Deus não dá graças, nem
distribui favo_
res, nem perdoa pecados sem que preceda expiação
e re_
paração própria. Ota, todos esses postuladosreencarnacio_
nistas - ,e sem os quais esta teoria seria um absurdot -são outra vez incornpatíveiscom a grande novidacredo Evangellto, a "boa rìova" da mensâgemcristã: a nossa redenção
por cristo, já atentamenteconsideradaem outra ocasiâo.
Bastam essas sumárias indicaçõese que Íesumem um
número enoÍme de ensinos e patavras de Cristo, para mos_
tÍar que a teoria reencarnacionista
dos espíritas torna diretamente "ininteligíveis,em sua maioria, as máximas do
Evangelho". E' que Cristo não era espírita, n€m reencarnacionista.
O mesmo vale dos Scntas padres- porque também todos eles professam unânimernentesua fé na nossa redenção,
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na unicidade da vida terrestre, etc., verdades que de nenhum
Os
modo se conciliam com as fantasias reencarnacionistas'
atualmente
\'rergal,
Campos
por
Sr.
o
exemplo
espíritas,como
deputado federal por São Paulo, demonstramuma supina
ignorância quando escÍevemcoisas assim: "A Igreja primiOs
o ensino reencarnacionistativa não repele absolutamente
Alexandria,
de
Clemente
padres
eles,
S.
primeiros
e, entr€
S. Jerônimo e Rufino, afirmam que ele era ensinadocomo
ver'dadetradicional a um certo número de iniciados" (Campos Vergal, Reencarnaçãoou Pluralidode das Exístências,
ele não cita nem os textos
S. Paulo 1936,p.4t). Infelizmente
nem as obras destes autores,que ele, como os demais espiritas, seguramentenão leu. Verdade é que Clementede AIexandria fala da reencarnação;Ínas diz que é uma doutrina
"arbitrária"r porque não se baseianem nas sugestõesde nossa
consciência(PG 9, ?06), nem na ié catótica (PG 9, 674; PG
ib 1290s). Tatnbémpara São Jerônimoa teoria
8, 1114-1115;
é uma invenção"dos filósofosestúpidose de
da reencarnação
certos hereges", como ele se exprime (PL 26, 7'l)- Poderiamos alegar assim uma longa série de Santos Padres' À{as
pãrece-nosinteiramenteinútil, porque pensamosser ridículo
quereÍ pÍovar que por exemploum Santo Agostinhonão era
esnírita...
25) AReencarnação-IV.
Já vinros que nem as comunicaçõesdos "espíritos", nenr
os testenrutrhcsunânimesdos povos, fleÍn a convicçãocla antiguidacle,nern o ensino de Cristo, nem a fé dos primeit'os
cristãr-rs,nern os escritos dos Santos Padres nos forçam a
vidas corpóreas.Quanto à
aceitar a teoria das sucessir,'as
tloutrina de Cristo, temos corn eviclênciao contrário" Dttas
clas mais comrtns objeções,todavia, que os reencarnacionistas cothem do Evangelho,ainda merecem a nossa consideraçáo.
I ) A primeira é que loão Batista seria o prof eta EIías
reencsrnado.Verdade é que existe alguma relação entre
o intrépido Batista, precursor cla primeira vinda de Cristo
e o corajoso Elias, o anunciadoprecursorda segundavinda
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de Jesus. Jâ o anjo que veio anunciar a zacarias o nascimento de João explicou: .,Seguirá diante dele no espírito
e na virtude de Elias" (Lc I, l?). Referindo_se
a este iexto;
escreveuS, Agostinho(que, segundoAK, seria ,,um dos maio-

ser o À{essias: como era isso possivel se Elias ainda não

quilizar os discípulos: ,'.SequÌserdescompreender,
ele mesmo
(João Batista) é Erias que deve vir.
euem tiver ouvidos

de Deus, que devia preceder a primeira vinda do MessÌas
(e que os judeus, confundindoas duas apariçõesde Cristo,
chamavamde Elias), já aï)areceu.E o Evangetistaacrescenta: "Então compreenderam
os Apóstolosque Jesusse Íe_
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meÍtel "Não o sou" (Jo l, 21\, com o que ete mesmo,João
Batista, dirimiu a qttestão.
2) Nem o recurso ao admirável colóquio entre Jesus e
frenNicodemospode melhoraÍ a posição reencarnacionista
te ao Evangelho. E' incontestável que Jesus declarou Íormalmente a Nicodemos: "Se alguém não nascer de novo
(no grego estâ anothen.'*nascerdo altol), não pode entrar
no reino de Deus" (Jo 3, 3). PodemoEencontrar estas paIavras nos cabeçalhosde revistas e jornais espiritas, como
se fossem a mais insofismável afirmação da reencarnação.
il{as geralmente citam só estas palavras e não o que segue,
Entretânto precisamosler o texto todo, porque paÍa o pró*
prio Nicodemosa coisa não estlva clara e ele pediu maior
explicação:"Tornou-lhe Nicodemos:Como pode um homem
nascer, sendo velho? poderá porventura voltar ao seio de
sua mâe e tornar a nascer?" Note-se logo aqui até que ponto
a idéia da reencarnaçãoera alheia ao espírito de Nicodemos.
Se ele fosse reencarnacionistae se esta teoria fosse de fato
um dos "pontos fundamentaisentre os judeus", como aÍirma
AK (lV, ?li,'este "mestÍe em Istael'' não teria pedido explicaçâo... "Replicou-lheJesus: Em verdade,ern verdade te
digo: quem não nascer por meio da dgua e do Espírito náo
pode entrar no reino de Deus. O que nasceda carne é carne,
mas o que nascedo espírito é espírito".Aí está o texto todo.
E aí está tambérnsua explicação,dada pelo próprio Cristo:
é preciso "nagcer de novo" (melhor nnothen; nascer do
alto), sirn, Jesus insiste, mas logo esclarece:"por meio
da água e do Espírito". E isso seria reencarnação?.'
' Tamnedesta
fala
Eseritura
Sagrada
lugares
a
outros
bém em
pois
do
no
espÍrito
"Renovai'vús
cessidadede "nova vida":
secriadg
vosso entendimento,e vesti-vos da homem novo,
gundo Deus na justiça e na santidade verdadeira" (EÍ 4,
23 s); "despojando-vosdo homem velho com todas as suas
obras e retestindo-vosdo novo, daqueleque se renolÌa para o
conhecimento,segundo a imagem daquele que o criou" (Col
3, 9 s); "Be não vos converterdese vos não fizerdes conrc
meninos,não haveis de entrar no reino dos céus" (Mt 18,
3); "como meninos recêm-nascidosdesejai o leite racionaÍ,
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senl dolo, para com ele crescerdespaÍa a salvação" (1 pd
2, 2). Pot isso o sacramentodo Batismo,que é dado ..por
meio da água e de Espírito", foi senrprechamadode sacra_
mento da "regeneração".
3) Assim está claro que estas duas passagensescriturísticas, consideradaspelos reencarnacionistasas mais decisivas, não nos obrigam necessàriamentea admitir a estranha teoria espirita,mas podemser entendidasperfeitamente
e sem violência de textos ou contextos. Os outros muitos
textos, porém, - e não são dois apenas, mas centenasqüe nos falam clarissimamenteda nossa redençãopor Cristo,
da nossa ressurreiçãofinal, da unicidadecÍa vitla terrestre,
do julgamenio definitivo logo depois da morte, do inferno
sem fim, etc. etc., todas essasnumeÍosase insoiismáveispassagensque perfazemo conjunto da mensagemcristã, de nenhum modo podem ser mnciliadas com a teoria da reencarnação (pois são $empÍ€ doutrinas opostas, contraditô
rias: reencarnação= pluratidadedas existênciasco,ntraa doutrina da unicidade da vida terrestre; reencarnação= pÍogresso contínuo depois da morte contra a doutrina do inferno sem fim; reencarnação= expiaçãoprópria e evolução
por méritos rigorosamentepessoaisnntra a doutrina da redençãodos homenspor Cristo; reencarnação: seÍnpÍenovos
corpos e finalmentevida sem corpo contra a doutrina d.a ressurreição final de todos, etc.) e são, por isso, negadas unânimementepelos reencarnadonístas.O sinrples fato de que os
espíritaq para poderem continuar corn suas teorias, devem
riscar grande parte do Evangelho, chegando por isso a .negar a própria Bíblia, como vimos, é uln argumentoeloquentissimo para provar que as doutrinas do Evangelho e da
Biblia toda não são espiriias e que, portanto, os espíritas
não são cristãos,nem podem honestamente
apresentar-se
coÍno tais.
4) Não só os Evangelhossão evidentemenÍe
contra a
reencarnação:também o testemunhoda universatexperiência
humana atesta que não reencarnamos.pois, se f osse verdadeira essa doutrina, teriamos que todos os hornensatualmente existentessão espíritos reencaÍnados,que já passaram
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por incontáveisvidas passadas.E o que nos contam eles
dêstassuas vidas? Entre tantos seÍes Íeencarnados,não descobrirnos um só que, s€ for sincero, se não estiver louco, mesmo
que seja espirita, mas que seja norrnal e são, nos possa revelar algo de suas vidas passadas.A consciênciauniversal
da humanidadeignora de todo em todo suas existênciasanteriores! Verdade é que não falta quem, ou mentindodescaradamente, ou alucinado poÍ sua imaginação tomada pelas
preconcebidasfantasias da doutrina espÍrita, ou desvairado
e deseq'uilibradoern sua mente, ou colocado nurn incontrolável sono hipnótico em que a fantasia revit'e as mais ridiculas e irnpossiveissugestões,ou posto num estado anormal de transe €m que nos escapaa possibilidadede controlar
a açã.odo subconsciente,pretende recordar-sede suas vidas
anteriores.Quem poderá jamais controlar a veracidadedum
"mestre Yokaanam", quando alega ser a f€encarnação de
João Batista, ou dum PÌetro Ubaldi quando diz ser o Apóstolo São Pedro, ou dum senhor Leáo Hipólito Denizart Rivait
dizendo ser a reencarnaçãodo poeta celta Allan Kardec?
Ninguémpoderájamais provar que eÍ não soç a reencarnação
do próp.rioAdão - a não seÍ que prove a impossibilidade
como tall Aliás, r'erificamosaqui uma nova
de reencarnação
e mui curiosa forma de megalomania:todos aquelesque declaram iembrar-se de vidas passadas,Íoram sempre personagens importantes. Home garante que já teve a honra
de encontrar ao menos doze Maria-Antonieta,seis ou sete
Maria Stuart, uma multidão de Sáo Luís e outros reis, uns
vinte Alexandrese Césares,- mas nunca um simples loão
!
I'linguém
5) Sustentan os espíritas que os solrimentos e ntales
que nos molestamseriam castigosde pecadosou crimes cometidos em vidas anteriores. Mas castigos de que crime?
por que motivos sou assim duramente punido? qual é o pecado que devo expiar? E ficamos a sofrer castigos,sem ao
menos saber por quê! Tirania sem nome.. . A elementar
justiça humana exige que o réu castigadosaiba por que é
punido. O bom-senso se revolta contra uma punição que
nos é infligida sem termos a menoÍ idéia de alguma culpa
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cometida.O rnétodo reencarnacicnista
de castigar, por mais
que eles apelem precisanrenteà razão e à justiçã divinE
é irracicnal, indigno do homem, cruel e clamorosamente
ínjusto. Nern mesmo os seres irracionais são punidos assim,
porque também neles procura_se associar quanto possível
o castigo ao erro cometido._. Dizern ainda que a finalidade
das reiteradas
terrestres é o rento mas continuo pro'idas À/Ías justamente
gresso dos espíritos.
este progresso sìria
enormementeÍacilitado náo peto esquecimentototal
e absoIuto, mas pela clara lembrança das vidas passadas.A
reali_
dade, porém, é bem outra e muito mais cruel: tolos
vot
tam a aprender de novo o alfabeto, com o trabalho fatigante
de costume...
E' que não há reencarnaçãonenhuma.

APÊNDICE
Entre as numerosas medidas a serem adotadas pela
"Campanha Nacional contra a Heresia Espírita", promulgada
na primeira reunião ordinária da Conferência Nacional dos
tsispos do Brasil (12 a lg de Agosto de i953), está previsto "exigir de todos os membrosde Associações
Religiosas
um juramento antiespírita". A razão de tão severa nredida
reside no incontestávelÍato de que o Espiritismo se tem utilizado de fodos os meios para penetrar nos ambientescatóIicos e que muitos,iludidos por faLsae traiçoeirapropaganda,
aderiram ao Espiritismo ou ao menos f requentam suas
sessões,pensando que podem ao mesmo tempo continuar
católicos e até ingressar em AsscciaçõesReligiosas. A firn
de cortar a ilusão de ,um possível conúbio católico-espírita,
tesoh'eu-seuma intensa propaganda de esclarecirnentoe exigir de todos os membros das Associaçõesum juramento
antiespírita.O Pároco ou seu delegadoem hora prÈr'iamente
marcada, reunirá na lgreja paroquial todos os membros de
uma Associação,
explicandc-lhes
o sentidoe os gïaïes motivos
de .tão solenecornpromisso.
Em seguidarecitarãotodos juntos
a Profissâacle Fé contra o Espiritismo,finda o qual o Fadre,
revestidode sobrepelize estolaroxa, sentadoe corno El'angelho
diantede si, receberáo juranientoindivírÍualde caCaassociado,
comproruissoque deverá ser {uturamenteassumidopor todo
novo mernLrrcde qualquer AssociaçãoReligiosa.
Frofissão de Fé contra o Espiritisrno.
(recitada em eomum),,
Creio em um só Deus verdadeiro,,/ distinto do'munclo/
e subsistenteem Três Pessoas:/ Pai, Filho e Espírito Santo, / Criador do universo e de quanto nele existe; / e que
conr sua paternal Providência/ conseruae governa / todos
89

os seres materiaise espirituais./ Creio que Deus se manifestou aos homens / no Antigo e Novo Testamento/ e reaÍirmo püblicamentea minha fé / em tudo que Deus nos
revelou. / Creio qure Jesus Cristo, ,/ Segunda pessoa da
San'tíssimaTrindade, / Deus igual ao pai e ao Espírito
Santo, / se fez verdadeiro Homem, y' com corpo e alma, /
no seio puríssimoda Virgem À,Iaria;/ e que padeceue moÍreu paÍa nos salvar. / Creio que JesusCristo fundou a lgreja
Católica / e instituiu os sete Sacrarnentos,
7' sinais efiiazes
da graça dir.ina,/ que nos conferemos Írutos da Redenção./
Creio que viyemos uma só vez sobre a terra / e que imediatamente rlepois da morte / a alma será julgada por
Deus, / recebendoos bons, / logo ou' depois do purgatório, / o prêmio no Céq / e os maus o castigo sem fim no
Inferno; / e que no juízo tinal / todos hão dc ressuscitar
/
com seus próprios corpos. ,/ Condeno,por isso, e rejeito
/
o Espiritismo,/ suas doutrinas heréticas/ e suas práticas
supersiiciosas,/ pafiìcularmentea reencarnação/ e a evo_
cação dos nlortos, / muitas vezes condenada por Deus e
pela Igreja.
furamento Antiespirita.
(individual).
Eu, N. N., erir nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, com a mão sobre o sagrado Evangelho,juro que
não sou espírita e prometo que iamais hei de assistir a uma
sessão,nem iarei uso de receitasespiritas.Juro também que
não lerei nem guarrlarei comigo ou com outrem livrcs, revistas, Íolhetose jornais que deÍendamou propaguernas heresias ou as superstiçõesdo Espiritismo, em qualquer de
suas forrna$.Comprometo-lne
fazer valer a minha autoridade
para conservarafastadosdo Espiritismo os que de mim dependem. Assim prometo, assim me ajudem Deus e estes
santos Evangelhos,
Comentário:
Creio: Entendo esta palavra como urn ato da virtude
teologal da Fé, que é, segundo a definição do Concílio
EO

Vaticano, "uma virtude sobrenatural pela qual, inspirados
e ajudadospela graça, cremos ser verdade o que Deus revelou, não devido à verdade intrínseca das coisas, conhecidas
pela luz natural da razâo, mas em virtude da autoridade
que não pode.enganardo próprio Deus, autor da Revelação,
se nem enganar".
em um só Deus verdadeiro, distinto do mundo: r.isa ao
panteismo da absoluta maioria dos nossos espíritas, para
os . quais Deus se identifica com o mundo.
e suásisÍeate em Três Pessoas: Pai, Filho e Espírito
Santo: é a profíssão de fé no augusto mistério da Santissima
cristão de Deus e um?
T,rindade,o conceitoespecificamente
das verdadesfundamentaisdo Cristianismo,negadae ridicularizada pelos espíritas.
Críadot do universo e de quanto nele exÌste: contra o
extremo evolucionismopanteista da doutrina espírita, segunda
a qual o universo seria uma "hradiação do Foco Divino".
e que com sus paternal Providênti& tonserta. e governã
fodas os ser€s.'contra o pretensogov€rno do munda pelos
espíritos, para isso incumbidospor Deus.
... m'steriaise espirituais;níticladistinçãoentre os dois
reinos: o material e o 'espiritual, contra a doutrina espírita
ou que
de que, no lundo, tudo é "maléria quintessenciada",
tuclo provém da "matéria cósmicaprimitiva"; afirmaçãotambém rÍe que creio em seres puramente espirituais,anjos e
demônios,tambéur negados pela doutrina espírita.
Creio que Detrs ss manifestou aos homens no Antigo e
Novo Testamento:proÌissão de fé na inspÌraçãodivina dos
Iivros sagrados da Bíblia, que paÍa os esi:íritas não passaÌn de iivros purarnentehumanos, repletos de mitos, lábulas e contradições.
e reafir:mopàblicameníea minha lir deve ser pública
esta minha profissãode fé, porque pública está sendo também
entre nós a negação da palavra de Deus.
. . . etn tudo que Deus nos revelou: seja na Sagrada Escritura, seja na Tradição Apostólicaque a lgreja consen'olt,
transmitiu e s€mpÍe defendeu.
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CreÌo que lesus Cristo, Segunda Pessoa da Santíssima
Trindade, Deus igual ao Pai e ao Espírito Sonto...; afirmo
e proclamo a Divindade de Nosso Senbor JesusCrsito, outra
verdade básica da fe cristã, contestadapela heresia espírita,
segundo.a qual Jesusseria apenas um poderoso"médium",
espírito enviadopor Deus para ser o "governadordo planeta
Terta".
. .. s€ Íez uerdadeiroHomem, com corpo e alma: grande
parte dos nossosespíritas sustentamque Cristo tinha apenas
um corpo aparente ou fluídico e não real: afirmo e Í€novo
minha fé na verdadeira e real humanldadede Cristo.
no seìo purissimoda Vírgem MarÌ.a: EIa é por isso verdadeira Mâe de Deus, imaculadae isenta de quatquer mancha de pecado, sempre virgem e em corpo e alma assunta
ao céu: verdades todas, que os esplritas negam e ridicularizam.
e que padeceue morr€u pffia nos salvsr: com isso proclamo a minha fé na nossa redenção por Cristo, que "é a
propiciação pelos nossos pecados,não pelos nossos sòmente,
mas tambêmpelos de todo o mundo" (l Jo 2,2), contra o
que os espíritas levantarn as mais irreverentes acusaçúes:
"Não ---- clama Leão Denis - a missão de Cristo não era
resgatar com o seu Eangue os crimes da Humanidade:o
Banguermesmo de urn Deus, não seria capaz de resgatar
ninguém"t
Creía que lesus lundou a lgreja CatólÌca: para continuar
a sua nrissãoaté o fim do mundo; e que para os espíritas
é "c naior foco de todas as mentiras,de todas as vergonhas,
de todas as misérias que se conhecem".
e ínstìtntuos seÍe Satramentos.'negadosÍambém, todos
eles, pelo Espiritismo.
sìnaiseltcazesda graça divÌna: creio na vida sobrenatural,
que os espíritas negam, como não aceitam "nem favores,
nem privilégiosde Deus", nem mesmoo perdáo dos pecados.
Creio que vivemos uma só vez sobre a terra; e não tornamos a reeflcarnarem sempÍe novas vidas corpóreas,como
doutrina o Íeencarnacionismo
espírita.
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e que imedìatamente depois da morte a alma serd iutgada por Deus: a doutrina espírita sobre o ,,progressocontínuo depois da morte" é uma perigosa ilusão, criada para
facilitar a vida pecaminosa:"Está decretadoque o homem
morra uma só vez, e depoisdisto virá o julgamento,' (Hb g, Z?).
recebendoos áans, os qu€ souberam aproveitar esta única vída terrestre, os que obedeceramaos mandamentosde
Deus e de Cristo ou os que ao menos sinceramente se
arrependeram.
logo ou depois do Purgatório.. também o dogma do purgatório é negado pelos espíritas,
o prêmio no Céu: neste lugar de plena e perÍeita felicidade, do qual diz o Espirito Santo que nele não entrará
"coisa alguma impura, nem idólatra, nem herege', (Apoc
21, 27), e que os espíritas desprezam como uma ..eteÍna
e faslidiosa inutilidade".
e os m$us, os pecadoresimpenitentes,os negadorescontumazes e obstinados da Doutrina Cristã.
o castígosem fim: não apenas castigo muito prolongado,
não.apenas uma longa série de reencarnações,
... do lnferno; do qual Cristo, Mestre da Verdade,falou
inúmeras vezes, dizendo expressamente
que é ,'eteÍno", como é "eterna" a felicidade dos bons: "E irão estes (os
maus) para o suplícioeterno e os justos paÍa a vida eterna"
(À{t 25, 46} e'que os obstinadosespíritaspersistemem negar.
e que no iuízo final, também negado pela doutrina espírita, mas muito minuciosamente
descrito por Cristo,
íodos hão de res'susciÍarcom seus próprios corpos:
é o consolador dogrna da ressurreiçãofinal de todos os
homens,bons e mau.s,também contestadopetos profissionais
negadores da Doutrina Cristã, os espíritas;
'
Condeno por Ísso, e rejeito o Espiríti.smo.'tanta negação, tâo jrreverentesmodos de tratar os mais claros ensinamentosde Crisio, tanta má fé e tão aberta revolta contra Deus e a lgreja meÍecem o meu repúdio e a minha
condenação.
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silüs doutrinús herëtiffis.' pois, como declaraÍam os Bispos do Brasil, "o Espiritismo não nega apenas uma ou
outra verdade de nossa Santa Religião, mas todas elas, destruindo o Cristianismo pela base".
e suas prdticossupersticiosas.'
"O Espiritismo é o conjunto
de todas as superstiçõesda incredulidade moderna" (Episcoppdo Brasileiro).
pafticulfrrmettte a reencarnação.'porque a teoria espÍrita da reencarnaçãoé a fonte principal de todas as negações da doutrina codificacla por Allan Kardec.
e a etÌocaçãodos mortos, agora generalizada pelo Espiritismo e que é a magia e necromanciada antiguidade,
muÌtas yezes condentda por Deus: Cf. Êx 22, 18;
Lev 20,6.27;19,31; Deut 18, lGl4; Is 8, 19-20.Eis por
exemploo que está em Deut 18, 10-14: "Não se ache entre
vós quem consulteadivinhosou pitões, ou indague dos mortos a verdade. Porque o Senhor abomina estas coisas".
e pela lgreja: diversas vezes a Santa Sé e os Bispos do Brasil proibiram a supersticiosaprática da evocação
dos mortos, como "ilícita, herética, escandalosae contrária
à honestidadedos costumes".
O solene compromissoantiespírita,a ser prestado indiuidualmepÍe,compreendecinco pontos, e que devem ser
bem ponderados:
1) Declaraçãoiorrnai, invocanrloo nofle da Santíssirna Trindade como testemnnha,de que atualmente(não há
referências ao passado) não sou espírita, isto é, não dei
o meu nome a nenhuma eniidade espírita, Írem costumo
Írequentar habitualmentenenhum centro de Espiritisrno,qualquer que seja a sua modalidade.
2) Promessa solene de que jamais hei de assistir a
uma sessão espírita, qualquer que seja o pretexto, rlem
poÍ mera curiosidade.
3) Obrigação assumidade que nunca farei uso de receitas dadas nas sessõesolr nos centros espíritas.
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4) Juramentopromissóriode que jamais hei de ler nem
guardar comigo ou com outrem liuros, revistas, Íolhetos
ou jornais que defendamou propaguem as heresiasou as
superstições do Espiritismo eÍn q,ualquer de suas Íorrnas.
inclusive todos os perniciosos livros da Editora .,O pensa_
mento" ou do "Círculo Esotérico da Comunhão do pen_
samento".
5) Compromissoperante Deus de fazer o possível para
conservarafastadosdo Espiritismoos que de mim dependem.
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