Apresentação
“É, pois, um livro precioso e sagrado o de Roustaing” (Bezerra de Menezes).

Os Quatro Evangelhos, obra coordenada por João Batista Roustaing, é muito
combatida dentro do meio espírita sob a alegação de que estaria em contradição com a
doutrina espírita. Ora, tendo sido traduzido e publicado pela Federação Espírita Brasileira (FEB)
que, inclusive, recomenda sua leitura em seu estatuto.
Se for verdadeira essa afirmativa, estaremos diante de um impasse: uma obra
contrária à doutrina espírita sendo publicada e recomendada pela FEB. Se isso ocorrer com Os
Quatro Evangelhos, pode-se supor que ocorra com outras obras e, nesse caso, a FEB, que
publica o maior número de obras espíritas em todo o mundo, possuindo um grupo de análise
do caráter doutrinário de cada obra que publica, não mereceria confiança nesse trabalho, pois
estaria divulgando obras contrárias à doutrina espírita.
Entretanto, Os Quatro Evangelhos não é contrário à doutrina espírita. Pelo menos esse
é o pensamento de Allan Kardec, codificador da doutrina, que assim se manifestou na Revista
Espírita a respeito dessa obra:
(...) É um trabalho considerável, que tem o mérito de não estar, em nenhum caso, em
contradição com a doutrina espírita (...) (Revista Espírita de junho de 1866, Notas
bibliográficas).
Desse modo, temos a opinião do codificador da doutrina espírita de que Os Quatro
Evangelhos não está em contradição com a doutrina espírita. Entretanto, conforme nos ensina
ele próprio, devemos passar no crivo da razão as mensagens recebidas dos Espíritos (e, ao
contrário do que se diz, Os Quatro Evangelhos é uma obra mediúnica e não de autoria de João
Batista Roustaing). Como se trata de uma obra extensa e que, também por isso, não é muito
lida, selecionei diversos assuntos retirados de Os Quatro Evangelhos (1866) e combinei-os com
temas retirados da Revista Espírita ou de um desses livros de Kardec: O Livro dos Espíritos
(1857), O Livro dos Médiuns (1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o
Inferno (1865), A Gênese (1868) e Obras Póstumas (1890). O leitor é convidado a identificar
que parte pertence a Kardec e que parte pertence aos Espíritos que ditaram Os Quatro
Evangelhos.
Se Os Quatro Evangelhos apresentasse uma doutrina diferente da doutrina espírita,
como querem alguns, não haveria tantas passagens coerentes com as obras de Kardec.
Desejo-lhe uma boa leitura.
Paulo Afonso da Mata Machado
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Caro Irmão, apreciei muito o seu trabalho e partilho suas impressões acerca do que é
realmente importante a nós, os Espíritas, em nossas instituições. Deus continue a guiar seus
passos e sua tarefa. Se posso opinar sobre publicidade desse material, opino favoravelmente,
pois é uma compilação de muito valor para a maioria das pessoas que frequentam as casas
espíritas, mas desconhecem as bases e pontos levantados por você.
Obrigado pela confiança e votos de paz!
Em 9 de dezembro de 2011.
Wagner.
(Wagner Gomes da Paixão)
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1 – Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes
“Ocultastes estas coisas aos doutos e aos prudentes e as revelastes aos simples e aos
pequeninos.”

Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas
aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos
e aos prudentes, mais aptos, na aparência a compreendê-las. Os sábios, os prudentes e os
pequeninos de quem falava Jesus são os que como tais os homens consideram. O juízo de
Deus, porém, não é idêntico ao do homem.

2 – O Cristo Consolador
“Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas
almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.”

Achareis repouso para vossas almas quer dizer: a perfeição a que chegareis pelo
progresso. Seguindo-lhe a moral é que vos depurareis; despojando-vos de toda impureza é que
alcançareis o repouso para vossas almas, isto é: nada mais tendo que expiar, elas encontrarão
a paz no Senhor. Por paz do Senhor entende-se aqui uma paz ativa, cheia de boas obras e de
grandes coisas.
Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete
aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei e a lei
é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade.

3 - Eletricidade
“Se não me credes quando vos falo das coisas da Terra, como me crereis quando vos falo das
coisas do céu?”

Acreditais que não haja outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais o
valor e a importância da eletricidade que, em alguns mundos, desempenha um papel que vos é
desconhecido? (LE, 58). Há 50 anos, se a alguém dissessem, pura e simplesmente, que se podia
transmitir um despacho telegráfico a 500 léguas e receber a resposta dentro de uma hora,
esse alguém se riria e não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que
semelhante coisa era materialmente impossível.
O que hoje provoca a zombaria da ignorância e da incredulidade se tornará um fato
patente, analisado, decomposto pela ciência, que se admirará de que tão poderosos agentes
não hajam estado sempre submetidos ao seu império, como se admira de não ter empregado
sempre a eletricidade, cujos efeitos visíveis admite, mas cujas causas ainda não determinou.

4 – Parábola dos vinhateiros homicidas
“Aproximando-se a estação dos frutos, mandou ele seus servos aos vinhateiros para receberem
os frutos que lhe cabiam. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, feriram a um, mataram a outro e
a outro apedrejaram. De novo o dono da vinha mandou outros servos em maior número do que os
primeiros e os vinhateiros os trataram do mesmo modo. Mandou por último seu próprio filho, dizendo:
A meu filho eles terão respeito. Mas, ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: Este é o herdeiro;
vamos, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança.”

Os servos do dono da vinha são os profetas, que, repetidamente, vieram fazer sentir
aos homens que não estavam trilhando o caminho que lhes fora traçado. Os servos que enviou
aos arrendatários são os profetas que estes últimos massacraram.
Quanto ao bem-amado filho do pai de família, pronto em sacrificar, aos olhos dos
homens, a sua vida para levar os frutos maduros da sua vinha, não precisais que vo-lo
indiquemos. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram.
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5 – Parábola do semeador
“Semeando, uma parte caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram.
Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Outra parte caiu entre espinheiros
e estes, crescendo, as abafaram.”

A parábola do semeador exprime perfeitamente na maneira de serem utilizados os
ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para os quais não passa ele de letra
morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Aqueles em quem
desse modo a palavra é abafada e não dá frutos são os que tudo sacrificam aos instintos e
apetites materiais, que dão causa da predominância da matéria sobre o Espírito, ou mesmo da
escravização do Espírito sobre a matéria.

6 – Os judeus acreditavam na reencarnação?
“Nesse ínterim, Herodes, o Tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se
achava em suspenso – porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos; outros, que
aparecera Elias; e outros, que um dos antigos profetas ressuscitara. – Disse, então, Herodes: ‘Mandei
cortar a cabeça a João Batista; quem é, então, esse de que ouço dizer tão grandes coisas’?”

A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os
saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso.
Aquelas palavras: “É Elias”; - “é João Batista que ressuscitou dentre os mortos”; - “é
Elias que voltou”; - “é um dos antigos profetas que ressuscitou”, ditas e repetidas como sendo
o que a voz pública afirmava, com relação a Jesus; estas outras, que o rumor público levara
Herodes a repetir, falando de Jesus: “Pois que mandei cortar a cabeça de João Batista, quem é
este”? – “Este homem é João Batista, a quem mandei cortar a cabeça”; “João Batista
ressuscitou dentre os mortos”, confirmam a existência, entre os Hebreus, da crença popular na
reencarnação.
Com efeito, os homens não poderiam considerar a Jesus como sendo Elias ou João
Batista, ou um dos antigos profetas que voltara a viver na Terra, senão admitindo que a alma
ou Espírito, quer de Elias, quer de João, quer de um dos antigos profetas, reencarnara naquele
novo corpo.

7 – A doutrina das penas eternas
“Quero a misericórdia e não sacrifício.”

Sejam quais forem as faltas e os crimes cometidos, havendo arrependimento, não
haverá, para o Espírito culpado, sacrifício, isto é, penas eternas; haverá, ao contrário,
misericórdia, o que quer dizer — perdão, subordinado este apenas, conforme à bondade e à
justiça infinitas de Deus e com o duplo fim de aperfeiçoamento moral e progresso, às duas
únicas condições seguintes: expiar o culpado, na erraticidade, após a morte, os crimes e faltas
praticados, mediante sofrimentos ou torturas morais apropriados e porporcionados aos
mesmos crimes e faltas; expiar, reparar e progredir, por meio da reencarnação e de novas
provações.
A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material,
enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e
moralmente.

8 – Simplicidade e pureza de coração
“Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus.”

A pureza de coração, que exclui não só todas as palavras e ações más, como ainda
todos os maus pensamentos, e que só existe quando há abstenção de tudo o que é mal, de par
com a prática ativa e abnegada de tudo o que é bem, é inseparável da simplicidade e da
humildade.
Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho.
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9 – Verdadeira pureza
“Por que violam os teus discípulos as tradições dos antigos, uma vez que não lavam as mãos
quando fazem as refeições?”

Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente,
lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se quites
para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais como eram.
Desconfiai das tradições, pois que elas deturpam a lei de amor, de perdão, de olvido das
ofensas, de mútuo auxílio que Jesus pregou. Dessa lei suave, a tradição fez o que já fizera da lei
de Moisés.
Retornai, retornai singelamente ao Cristianismo do Cristo, segui-lhe os conselhos
fraternais.

10 – O administrador infiel
“Empreguei as riquezas de iniquidade em granjear amigos, a fim de que, quando elas vierem a
faltar-vos, eles vos recebam nos tabernáculos eternos.”

Jesus o que disse foi: Se o amo louva o administrador infiel que, para garantir o futuro,
trata de fazer amigos entre os devedores de seu amo, aumentando-lhe as perdas, que não fará
o Senhor por aquele que cuidou de preparar amigos para a vida eterna, empregando as
riquezas humanas em praticar o bem, em socorrer seus irmãos, granjeando assim o
reconhecimento e a afeição destes?
Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos,
contas severas serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre
arbítrio.
Os bens do mundo, os bens terrenos, que são as riquezas da iniquidade, no sentido de
que se tornam, muitas vezes, fonte de males para o homem, elementos de faltas e de ações
más ou de desregradas cobiças, não são um meio de adquirirem os homens os bens eternos?
Ora, se deles fizerdes mau uso, atraireis a justiça do castigo.

11 – O sermão da montanha
“Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis e quem quer que mate merecerá condenação
pelo juízo. - Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá
condenado no juízo; que aquele que disser a seu irmão: Raca, merecerá condenado pelo conselho; e
que aquele que lhe disser: És louco, merecerá condenado ao fogo do inferno.”

Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da
afabilidade e da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda
expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes.
A humildade, - a doçura que tem por companheiras a afabilidade e a benevolência, - a
resignação nos sofrimentos físicos e morais, que são sempre uma expiação justa, porquanto
derivam ou de faltas e imprudências com que o homem agrava suas provações terrenas, ou de
existências anteriores, todas solidárias entre si de modo que cada um traz consigo a pena
secreta da sua precedente encarnação, - o amor ardente, sério, perseverante do dever por
toda parte e sempre, - a tolerância também por toda parte e sempre, a indulgência para com
os fracos e para com as faltas de outrem, a simpatia viva e delicada pelos sofrimentos e dores,
físicos e morais, de seus irmãos, - o perdão, do íntimo d’alma, para as injúrias e ofensas, - o
esquecimento, mas de maneira tal que o passado fique morto tanto no coração, como no
pensamento, - a caridade e o amor, - a pureza de coração, que exclui não só todas as palavras
e ações más, como ainda todos os maus pensamentos, e que só existe quando há abstenção
de tudo que é mal, de par com a prática ativa e abnegada de tudo que é bem, assim na ordem
física, como na ordem moral e na intelectual, - a moderação, a brandura, - a paciência, a
obediência, - a resignação, - a fé, - a firmeza e a perseverança na fé e na prática da justiça,
quaisquer que sejam as injúrias, as perseguições físicas e morais que venham dos homens, - o
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desinteresse, - a renunciação às coisas materiais, como determinantes do orgulho e do
egoísmo, dos apetites materiais; das paixões e dos vícios que degradam a humanidade, - a
aspiração da felicidade celeste, - o reconhecimento ao Criador que reserva grande recompensa
aos que cumprirem esses deveres e praticarem essas virtudes, - eis o que encerram aquelas
palavras do Cristo.

12 – Renascer da água e do Espírito
“Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.”

Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na
significação do termo água que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. De modo
geral, segundo as interpretações científicas e em especial para os Hebreus, segundo as
tradições do Gênese, que refletiam as interpretações científicas, a água, naquela época, era
considerada um princípio primitivo, um princípio gerador, organizador de todas as coisas,
elemento genésico dos reinos orgânicos e inorgânicos, princípio, fonte ordinária do corpo dos
animais vivos, que se supunha produzidos por ela, do corpo do homem.
Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o
Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: “Se o homem não renasce da água e do
Espírito” ou “em água e em Espírito” significam pois: “Se o homem não renasce com seu corpo
e sua alma”.
Portanto, “renascer da água” era nascer de novo com um corpo; “renascer do Espírito”
era vir o Espírito animar esse corpo, habitá-lo.

13 – Milagre
“Este homem faz muitos milagres.”

Milagre é a única palavra que, na linguagem humana, se pode empregar para exprimir
do vosso ponto de vista, a ideia de um ato que escapa ao âmbito das conhecidas leis da
natureza. A vossa linguagem carece de um termo técnico que sirva para revestir esse
pensamento.
O magnetismo, ainda muito imperfeito entre vós outros, é um derivado da nossa
natureza. Vossos fluidos atuam mais ou menos, conforme se acham menos ou mais
comprimidos ou desnaturados pela carne. No Espírito, os fluidos são livres e vos influenciam
mais ou menos conforme à vossa matéria, do mesmo modo que a influência do magnetizador
se faz sentir mais ou menos, conforme o magnetizando é mais ou menos impressionável, mais
ou menos lúcido.
Esta explicação deve bastar para todos os casos da categoria dos milagres.
Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode
fazê-los. Mas, fá-los? Ou, por outras palavras; derroga as leis que dele próprio emanaram?
Querem dar (...) uma ideia do poder de Deus? Mostrem-no na sabedoria infinita que
preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na
apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde
ele é posto a viver.
Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá, fora dele,
milagres na acepção usual dessa palavra?
Digamos, primeiramente, que, dos fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do
advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, senão todos,
encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar.

14 – Julgamento e condenação
“Quem nele crê não é condenado.”

Quem não comete delito não tem que temer julgamento.
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Deveis tomar o termo “julgamento” como sinônimo de “condenação”, no sentido de
que o homem se condena a si mesmo pela falta que comete, visto que a sentença quem
profere é a própria consciência.
Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos
crimes. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão
condenados sem remissão.

15 - Deus
“Adorarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todo teu entendimento.”

Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda
nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do Espírito.
Mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a
sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários,
porquanto, sendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o
que ele deve ser.
Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam suas
leis que regem o Universo. Não há nada “sobrenatural”. Tudo emana, por toda a parte e
sempre, da vontade imutável de Deus, conforme as leis universais, naturais e inalteráveis por
ele estabelecidas desde toda a eternidade.

16 – Deus é a resultante de todas as inteligências do Universo?
“Nada é impossível a Deus.”

Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser
ao mesmo tempo uma e outra coisa. Ingenuidade grande é a desses Espíritos profundos. Eles
chamam “todo universal” à causa primária de todas as coisas. Que troquem os termos e
encontrarão Deus; e terão no “todo universal”, o instrumento e o meio de criação de todas as
coisas; um efeito sob a ação da potência criadora; e terão como causa primária, Deus, criador
incriado.

17 – Podem os Espíritos degenerar?
“Dos que me deste, nenhum se perdeu.”

À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo
uma prova, o Espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Se, ao contrário, se
compraz no mal e não atende às vozes amigas que o chamam para afastá-lo daí e fazê-lo
enveredar pela senda do bem, o Espírito atrai a si as más influências e entra,
inconscientemente, em relações com Espíritos maus, encarnados e errantes, com estes,
sobretudo, animados dos mesmos pendores e sentimentos que ele. Permanece então
estacionário, porquanto o Espírito não retrograda.

18 – Haverá Espíritos que nunca se arrependem?
“Meu pai, pequei contra o céu e contra ti.”

Há os de arrependimento muito tardio; porém, pretender que nunca se melhorarão
fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem.
O Senhor, na sua imutabilidade, espera, longânime, que pouco a pouco se aproximem
os filhos que dele se afastaram. E o Espírito, obra da vontade divina, criado perfectível, com a
consciência do bem e do mal, está inelutavelmente submetido a essa lei, quaisquer que sejam
as oscilações, os desvios, os desvairamentos do seu livre arbítrio.

19 – Não julgueis
“Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado.”
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“Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado”, disse Jesus. Essa
sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite,
para si próprio, de indulgência.
Sim, o homem que inspeciona seu íntimo, que sonda seu coração e interroga a sua
consciência, não atira pedra contra seu irmão, porque se reconhece pecador como este e
sente que lhe cumpre perdoar para ser perdoado.

20 – Muito se pedirá a quem muito recebeu
“Se fôsseis cegos, não teríeis pecados.”

Por esta sentença: “Se fôsseis cegos, não teríeis pecados”, quis Jesus significar que a
culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Jesus, por essa forma, exprime um
duplo pensamento, aludindo à situação do cego de nascença que ele curara e que, Espírito
devotado, terminava suas provas com o ver o fim da expiação que escolhera para servir à
execução da obra do Mestre, e com o lhe reconhecer a missão.

21 – Convidar os pobres e os estropiados
“Quando deres um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos.”

Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à
sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens
incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens
fortes.
Ele não pensou em condenar as relações de família, de amizade. Apenas ensinou a
prática do desinteresse, por toda parte e constantemente, no seio da grande família humana.

22 – A perfeição
“Sede perfeitos como o vosso pai celestial é perfeito.”

Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição: "Sede
perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial", tomada ao pé da letra, pressuporia a
possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita
quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas, os homens a quem
Jesus falava não compreenderiam essa nuança, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um
modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar.
Jesus disse: Sede perfeitos como o vosso pai celestial é perfeito. Quer isto dizer:
exercei, praticai com sinceridade todas as virtudes que vos são ensinadas para vos conduzirem
àquele que é perfeito.
Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de
que a Humanidade é suscetível e que mais a aproxima da Divindade. Em que consiste essa
perfeição? Jesus o diz:
Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos
pelos que nos perseguem." Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na
sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes.
Perfeito, relativamente a vós e ao vosso planeta, é o Espírito que se tornou senhor das
paixões e delas soube libertar-se; que se despojou de toda impureza de pensamento e, por
conseguinte, de ação; que vive animado do mais ardente e devotado amor a todas as criaturas
do Senhor, penetrado do sentimento profundo de respeito e de adoração para com o seu
Criador; que alcançou o apogeu do amor e do devotamento, mas não da ciência.

23 – A realeza de Jesus
“Meu reino não é deste mundo.”
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Diante de Pilatos, a uma só das suas perguntas consente Jesus em responder; à que
entendia com relação à soberania por ele exercida sobre os judeus, soberania moral e
espiritual. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a
morte. Sob esse aspecto não é Jesus mais poderoso rei que os potentados da Terra? Razão,
pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: “Sou rei, mas o meu reino não é deste
mundo”.

24 – Muitas moradas na casa do pai
“Há muitas moradas na casa de meu pai.”

A casa do pai é o Universo, a imensidade, o infinito.
As diversas moradas que nela há são todos os mundos, indistintamente, os quais
constituem habitações apropriadas às diversas ordens de Espíritos, pois que a hierarquia
ascensional dos mundos corresponde à dos Espíritos que os habitam.
Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também
podem-se referir ao estado venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade.

25 – Jesus
“Hoje, na cidade de David, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Senhor.”

Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e
modelo?
Jesus.
Cada planeta tem o seu Espírito fundador, infalível, por se achar constantemente em
relação direta com Deus, recebendo diretamente a inspiração divina.
Moisés e os profetas da lei antiga prepararam o advento da era da regeneração
humana. Jesus, nosso salvador e mestre, Espírito que, como protetor e governador do vosso
planeta, presidiu à sua formação e à da humanidade que o habita, que vos há de conduzir à
perfeição, desceu ao meio dos homens para lhes abrir esta era e lançar as bases e
fundamentos da vossa regeneração.

26 – O jugo de Jesus
“Tomai sobre vós o meu jugo.”

O jugo de Jesus é suave e leve o seu fardo. Aquele que, do fundo da alma, segue a
Jesus, não suporta pesado jugo, porquanto sua moral é de fácil prática para quem quer que se
forre aos objetivos mesquinhos da humanidade. Entretanto, faz depender de uma condição a
sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele
ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas
impõe, como dever, o amor e a caridade.

27 – A fé
“A fé transporta montanhas.”

Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de
atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a
meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha,
por assim dizer, com absoluta segurança.
Sabeis o que a fé pode alcançar. Não esqueçais que a fé por si só pode fazer
"milagres", mas que, em compensação, os que se desviam, os que duvidam são privados de
suas faculdades e arrastados a desordens que, algumas vezes, não mais conseguem refrear.
Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que
não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais
certo, se impõe.
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28 – Consolo para os que choram
“Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados.”

De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas
fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras,
fora dessa vida.
A humildade, a doçura – que tem por companheiras a afabilidade e a benevolência -, a
resignação nos sofrimentos físicos e morais, que são sempre uma expiação justa, (...) eis o que
encerram aquelas palavras do Cristo.

29 – Evolução das espécies
“Os corvos não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiro e Deus os sustenta.”

Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de
organização menos complicada, designados em botânica sob o nome de criptógamos,
acotiledôneos, nonocotiledôneos, isto é, liquens, cogumelos, musgos, fetos e planas
herbáceas. Absolutamente, ainda se não vêm árvores de tronco lenhoso, mas, apenas, as do
gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga à das ervas.
O Espírito vai habitar corpos formados de substâncias contidas nas matérias
constitutivas do planeta. Esses corpos não são aparelhados como os vossos, porém os
elementos que os compõem se acham dispostos por maneira que o Espírito os possa usar e
aperfeiçoar. Não poderíamos compará-los melhor que a criptógamos carnudos.

30 – A origem do princípio espiritual
“Set, que foi filho de Adão, que foi criado por Deus.”

O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem
pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da Divindade, é que todos
procedem do mesmo ponto de partida; que todos são criados simples e ignorantes. Sim, vós,
nós, todos, todos exceto aquele que foi e será desde e por toda a eternidade, todos fomos, na
nossa origem, essência espiritual, princípio de inteligência.

31 – Progressão dos Espíritos
“Dos que me deste, nenhum se perdeu.”

Todos são criados simples e ignorantes. Mas não percais de vista que todos os
Espíritos, tanto os que faliram como os que não faliram atingem a perfeição.
Todos se tornarão perfeitos.

32 – Evolução espiritual
“Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde o principio
do mundo.”

O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem
pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da Divindade, é que todos
procedem do mesmo ponto de partida; que todos são criados simples e ignorantes.
Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a
cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar, progressivamente, à
perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de Si. A felicidade eterna e pura
é para os que alcançam essa perfeição.

33 - Suicídio
“Não matarás.”

14

O sentimento que induz o homem a se suicidar não lhe nasce no íntimo
instantaneamente. É um gérmen que se desenvolve, como que devido a uma tendência
constitutiva de uma prova em que ele precisa triunfar. Se, em lugar de combater essa
tendência, o homem se lhe entrega, morre culpado, faliu.
Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não
eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em
daqui sair antes que Deus o haja ordenado.

34 – Mediunidade dos animais?
“Se nos expulsares daqui, manda-nos para aqueles porcos.”

Notai que os Espíritos impuros se satisfizeram com o espantar os porcos; não foram
habitar neles.
Não admitais nunca a união, embora momentânea, entre o homem e o animal. Um
Espírito, por que mau, não deixa de ser um Espírito humano, embora tão imperfeito que
continue a fazer o mal depois de desencarnar como o fazia antes e é contra todas as leis da
Natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal.

35 - Qualidade da produção mediúnica
“Não creiais em qualquer Espírito. Verificai antes se os Espíritos são de Deus.”

A revelação e a ciência espírita nos ensinaram assim que a simples produção de
fenômenos espíritas, de efeitos mediúnicos, de maneira alguma constitui o critério pelo qual
se possa e deva reconhecer a moralidade e a veracidade do homem.
O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos
quais se reconhecem os bons Espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a
maneira de se distinguirem dos maus os bons Espíritos que, principalmente, podem aplicar-se
estas palavras de Jesus: “Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore; uma árvore boa
não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons." Julgam-se os
Espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos.

36 – O Espiritismo
“Sede perfeitos como o vosso pai celestial é perfeito.”

O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas
irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo
corpóreo.
O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a
legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas; retificará os erros da História;
restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de
tráfico vil; instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai
diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina, ou nos degraus de um altar.
Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados
pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus, pregam a caridade com uma
espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais
sagrados direitos da Humanidade.
O Espiritismo (...) é a luz que vos deve clarear a marcha, que dará vista aos cegos.
Submetendo-vos cordialmente à prática dos ensinos que vos traz essa nova revelação, por
intermédio dos Espíritos do Senhor, os quais vos vêm explicar e tornar compreensíveis as
palavras evangélicas de Jesus e inspirar a prática sincera, esclarecida e completa delas,
alcançareis o objetivo que se vos propõe.
A Doutrina Espírita sobre o futuro – não sendo uma obra de imaginação mais ou
menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que
se desdobram hoje à nossa vista – congraçará, como já está acontecendo, as opiniões
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divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças
sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita
relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contacto dos diversos cultos,
um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e, mais tarde, para a completa
fusão.

37 – Cego de nascença
“Que pecado cometeu este homem ou cometeram seus pais para que nascesse cego?”

A pergunta dos discípulos revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior,
pois, do contrário, ela careceria de sentido. Para que um pecado daquele homem fosse causa
da sua cegueira de nascença, preciso era que, ao verificar-se o seu nascimento, já ele houvesse
pecado como homem, isto é, que tivesse tido uma existência anterior.
Deveis, igualmente, compreender que Jesus nenhuma necessidade tinha de passar
lodo nos olhos do cego a fim de lhe operar a cura. Esta se verificou por meio da ação
magnética. Aquela mistura feita de saliva e terra nenhuma virtude podia encerrar, a não ser
pela ação do fluido curativo de que fora empregada.
Jesus, como bem o compreendeis, para curá-lo, atuou fluidicamente sobre os órgãos
da visão, exercendo, por ato da sua vontade, uma ação magnética.

38 – A volta de Jesus
“O Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um
segundo suas obras.”

Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra em corpo
carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em Espírito, na
glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito de CAD um segundo as suas obras, quando os
tempos forem chegados. Nessa ocasião, todos os Espíritos que até aí se conservarem culpados,
rebeldes, morrerão para o vosso planeta. Quer isso dizer que não lhes será mais permitida a
reencarnação na Terra. Eles se verão degredados para planetas inferiores, onde, como
condição necessária a que se melhorem moralmente e progridam, a expiação corresponderá à
duração da falta.
Também nessa ocasião é que Jesus dará a cada um de acordo com as suas obras.

39 – Parábola do joio e do trigo
“Arrancai primeiramente o joio e atai-o em feixes para ser queimado.”

Logo que um mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de
ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e
desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Os que, apesar da sua
inteligência e do seu saber, perseverarem no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis,
se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente
de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da
humanidade a que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde
aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles
entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo em que expiarão, por uma série de existências
penosas e por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento.
Ao completar-se essa grande obra da purificação da Terra e da sua humanidade, nos
tempos predeterminados para a regeneração, quando soar a hora em que ela não mais deva
ser senão morada de bons Espíritos – o joio será separado do trigo: os Espíritos que se
mostraram obstinadamente culpados e rebeldes serão afastados e relegados para planetas
inferiores, onde durante séculos, terão que expiar a obstinação no mal, a voluntária cegueira.
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40 – Juízo final
“Ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas.”

A homens que habitualmente tremiam diante dos juízes e que mal eram contidos pelas
leis, se bem fossem estas de extrema dureza, preciso era que se apresentasse um quadro
impressionante e material do “julgamento” a que teriam de ser submetidos e das
consequências desse “julgamento” (R, 3, 375). No quadro que traçou do juízo final, deve-se,
entre muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. A homens como os a quem
falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de
apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar (E, 247).
Até hoje foi concedido que o joio crescesse ao lado do trigo e o será até a época em
que, havendo de efetuar-se a regeneração, se tenha operado progressiva e sucessivamente a
depuração do planeta terreno.
Os banidos serão degredados para os lugares de trevas, serão rechaçados para os
mundos de expiação, onde o princípio do mal reina soberanamente. Ele guardará a lembrança
do que haja perdido e acreditará que o perdeu para sempre. Isso, entendei-o, se dá no estado
de erraticidade. O Espírito, livre dos entraves da carne, compreende a sua posição, vê suas
faltas.
A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra donde vieram é como uma longínqua
miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria.

41 – Expurgo dos maus
“Afastai-vos de mim, malditos.”

A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos?
Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre
pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Mas desaparecerão para renascer sob outros
invólucros.
Ao completar-se essa grande obra da purificação da Terra e da sua humanidade, nos
tempos predeterminados para a regeneração, quando soar a hora em que ela não mais deva
ser senão morada de bons Espíritos – o joio será separado do trigo: os Espíritos que se
mostrarem obstinadamente culpados e rebeldes serão afastados e relegados para planetas
inferiores, onde, durante séculos, terão que expiar a obstinação no mal.

42 - Perispírito
“Há corpos carnais e corpos espirituais.”

Ao sair do estado intermediário, que precede à vida do livre pensador, para entrar na
posse do livre arbítrio, o Espírito organiza a sua constituição. O perispírito é o traço de união
entre a vida corpórea e a vida espiritual.

43 – Modificação do perispírito
“Tenho outras ovelhas que não são deste rebanho.”

O envoltório perispirítico de um Espírito se modifica com o progresso moral que este
realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio.
Sob a influência atrativa dos fluidos em geral, os do perispírito variam
incessantemente, acompanhando a marcha progressiva do Espírito cujo envoltório formam,
até que o mesmo Espírito tenha atingido a perfeição.

44 – Adão existiu?
“(...) que foi filho de Heli, (...) que foi filho de Adão, que foi criado por Deus.”
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Figuradamente, a genealogia de Jesus remonta a Adão, como remonta a Deus a criação
do corpo formado de limo.
Adão e seus descendentes são apresentados na Bíblia como homens sobremaneira
inteligentes, pois que, desde a segunda geração, constroem cidades, cultivam a terra,
trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não
se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido, como ramos, numerosos povos tão
atrasados.

45 – Sucessão dos mundos
“Na casa de meu pai há muitas moradas.”

Os mundos se multiplicam ao infinito. A multiplicidade e a multiplicação deles vos
deslumbrariam. Dentro do quadro acanhado da vossa inteligência, não há o que vos possibilite
compreender-lhes a extensão numérica.
Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso
espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há
muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito o vazio sucedeu a esses
deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas.
A distância imensa em que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que vos
emitem gastam milhares de anos para chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos
os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra e com que os
admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real.

46 – Diálogo com a samaritana
“Sei que virá o Messias, chamado Cristo; quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.”

Tendo em vista as últimas palavras da samaritana: “Sei que virá o Messias, chamado
Cristo; quando ele vier, nos anunciará todas as coisas” e o que Jesus lhe responde: “Eu o sou,
eu que te falo”, verifica-se que as respostas do Mestre às diversas perguntas da mulher
tiveram por fim ensinar, fazer compreender aos homens o seguinte: que, perante Deus, aos
olhos do pai, não há heréticos nem ortodoxos, mas somente filhos mais ou menos ternos, mais
ou menos submissos. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de
outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do
próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade.

47 - Sonhos
“Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito.”

Toda comunicação obtida durante o sono deve ser classificada entre os sonhos, com a
diferença, porém, de que os sonhos ordinários provêm geralmente de recordações, ao passo
que os sonhos da natureza dos de José são revelações.
Não imagineis, contudo, que, partindo desse princípio, vos seja dado achar o
significado de todos os vossos sonhos. São numerosos os casos de aviso em sonhos, porém
não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem, ainda menos, que tem uma
significação tudo que se vê em sonho.
Cumpre se inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os
sonhos.

48 – Jesus é Deus?
“No princípio era o Verbo e o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus.”

Esta passagem dos Evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar
implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus; é também a que
serviu de base, mais tarde, à controvérsia a tal respeito. A questão da divindade de Jesus
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surgiu gradativamente; nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações que
alguns deram às palavras Verbo e Filho. Só no quarto século uma parte da Igreja a adotou, em
principio. Semelhante dogma resultou, pois, de decisão dos homens e não de uma revelação
divina.
É de notar-se, antes de tudo, que as palavras acima citadas são de João e não de Jesus
e que, ainda quando se admita que não tenham sido alteradas, elas não exprimem, na
realidade, mais que uma opinião pessoal, uma indução, em que se depara com o misticismo
habitual da sua linguagem; não poderiam, pois, prevalecer contra as reiteradas afirmações do
próprio Jesus.
Quando escrevi “o Verbo era Deus”, não compreendia o sentido e o alcance com que
essas palavras me eram inspiradas em obediência à vontade do Senhor. Não lhes compreendi,
portanto, exatamente, o sentido e o alcance, segundo o espírito que vivifica, em espírito e
verdade. A prova de que assim foi é que, como o apóstolo Paulo, escrevi por inspiração
superior palavras que, tomadas ao pé da letra, são contraditórias, de significações opostas, ao
passo que, consideradas segundo o espírito que vivifica, compreendidas e explicadas em
espírito e verdade, entre elas existe, como não podia deixar de acontecer, luminosa harmonia.
Desconfiai, pois, da letra. Notai, em confirmação do que vos venho de dizer, que,
tendo acabado de escrever que “o Verbo era Deus”, que os homens haviam visto o Verbo e
que este entre eles habitava, escrevi: “Nenhum homem jamais viu a Deus”. Mesmo sem supor
que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra
aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino.

49 – O diabo existe?
“Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo.”

Satanás, o diabo o demônio – são nomes alegóricos pelos quais se designa o conjunto
dos maus espíritos empenhados na perda do homem.
De considerarem o que não passava de um ensinamento como sendo o resumo do que
sucedera durante a ausência de Jesus, entre ele e o demônio; como sendo a súmula de fatos
materiais e reais de que o Mestre participara, veio a ideia de um diálogo que se deva ter
travado entre os dois.
Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do Templo, depois ao cume de uma
montanha e por ele tentado constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a
credulidade pública transformou em atos materiais. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da
montanha nem no pináculo do Templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se
espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico.

50 – A estrela dos magos
“Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.”

O que os magos viram não era uma estrela.
Não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela.
Um Espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido
perispirítico em foco luminoso. Vós, espíritas, deveis saber que o perispírito, sobretudo o de
um Espírito superior, pode tornar-se luminoso para olhos humanos mediante uma agregação,
uma condensação de fluidos e uma modificação que lhes dê forma estelar.

51 - Fluidos
“Alguém me tocou, pois saiu de mim uma virtude.”

Na ordem material, os fluidos se reúnem sob a ação da vontade do Espírito e, na
ordem espiritual, constituem, por efeito dessa mesma vontade, o veículo do pensamento.
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Fora impossível uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos ou
especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a
diversidade deles.

52 – Obsessões e subjugações
“Sai desse homem!”

As obsessões s subjugações são provocadas, sob a influência atrativa dos fluidos
similares, pelas disposições do encarnado, pela natureza de suas más tendências, de seus
pendores e de seus sentimentos maus.
Na obsessão, o Espírito atua exteriormente, com a ajuda do perispírito, que ele
identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma como teia e constrangido
a proceder contra a sua vontade.

53 – Subjugação e loucura
“Estava na sinagoga um homem dominado por um demônio impuro.”

O obsessor atormenta corporal e moralmente o subjugado por todos os meios que a
organização deste lhe ponha à disposição. Indu-lo a resoluções muitas vezes absurdas ou
comprometedoras, mesmo aos atos mais ridículos, ou então, pela ação fluídica que exerça
sobre o cérebro da vítima, chega até a produzir nela, momentaneamente, a aberração das
faculdades, o que, para os homens ainda não iluminados pela luz espírita, é uma loucura
ordinária com intervalos de lucidez.
Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Quando os
médicos conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer essa distinção.

54 - Possessão
“Ora o joga no fogo, ora na água.”

Na possessão, em vez de agir exteriormente, o Espírito atuante se substitui, por assim
dizer, ao Espírito encarnado. Para produzir os efeitos corporais ou físicos, atua fluidicamente
sobre o encarnado, combinando com os deste os fluidos do perispírito. Faz-lhe sentir a sua
presença, atormenta-o, põe-no em convulsões, numa palavra: por meio da ação fluídica
exercida por sua vontade dominante, dispõe a seu bel prazer do corpo dele.

55 – A lei e os profetas
“Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas.”

A lei que até então fora dada aos homens lhes era proporcionada ao desenvolvimento.
Trazia em si uma promessa a ser cumprida no futuro.
Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no monte Sinai, e a
lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável; a outra, apropriada aos
costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo.

56 – Os falsos profetas
“Desconfiai dos falsos profetas.”

É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de
transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. São “falsos
cristos”, “falsos profetas” todos os que vos queiram escravizar as consciências, impondo-lhes
um culto diverso de que Deus criou: o do amor universal.

57 – Prodígios dos falsos profetas
“Falsos cristos e falso profetas surgirão e farão grandes maravilhas e operarão prodígios tais
que, se fora possível, seduziriam até os escolhidos.”
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O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui sinal de uma
missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de
qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de
possuir, tanto como o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios
caracteres e exclusivamente morais. Valendo-se do saber que haja adquirido, pode um ser
perverso fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes.
Sem se negar ao Espírito do mal a onipotência, não se pode admitir que lhe seja dado
desfazer a obra divina, operando, de seu lado, prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois
que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus.

58 – A porta estreita
“Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição.”

Os que encontram a porta estreita e o caminho apertado são os que praticam o
trabalho, o amor, a caridade e, conseguintemente, a humildade, a tolerância, o desinteresse, o
devotamento a todos; o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou.
Alguns incrédulos se admiram de que os Espíritos tão poucos esforços façam para os
convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de
boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e
imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua
existência.

59 – Odiar pai e mãe
“Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e
irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.”

A língua hebraica não era rica e continha palavras com várias significações. A
expressão que na língua hebraica corresponde a esse termo não tem tanta energia e não
encontrou equivalente por parte dos tradutores.

60 – Abuso dos bens terrenos
“E o que ajuntaste, para quem será?”

Como pode o homem conhecer o limite do necessário?
Aquele que é ponderado o conhece por intuição.
Quando o homem perceber os laços que o prendem a tudo o que é na Criação, seu
coração se abrandará e ele compreenderá a necessidade de usar sem abusar.

61 – Ressurreição dos mortos
“Ide e dizei a João: os mortos são ressuscitados.”

As leis naturais são imutáveis, como imutável é a vontade de Deus que as formulou
desde toda a eternidade. Deus, portanto, nunca as derroga.
A vontade imutável de Deus jamais força o Espírito a se unir à podridão; jamais
derroga, quer para o vosso planeta e a humanidade terrena, quer para os outros mundos e
para suas humanidades, as leis naturais e imutáveis que ele mesmo promulgou desde toda a
eternidade e que se executam sob a ação espírita universal.
De acordo com essas leis, quando, em consequência da morte real, o Espírito deixou o
corpo material humano de que se revestira e que constituía a sua vida, segundo a maneira de
ver dos homens, esse corpo, transformado em cadáver, pertence irrevogavelmente à Terra e, a
não ser pela reencarnação, o Espírito não poderá reviver corporalmente.
Contrário seria às leis da Natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida
corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto.
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62 – Lázaro
“Já cheira mal, pois que há quatro dias está aí.”

Ao ouvir dos enviados de Marta e Maria que Lázaro se acha enfermo, diz Jesus: “Essa
enfermidade não é mortal, não vai até a morte”. Logo Lázaro não tem que morrer. Assim,
muito embora os homens venham a crer e creiam efetivamente que Lázaro morreu daquela
doença, ele na realidade não terá morrido. Sua morte será real para os homens no entender
destes. Ele estava, dizem, havia quatro dias no sepulcro; sabe-se, porém, que há letargias que
duram oito dias e até mais.

63 – A filha de Jairo
“A menina não está morta, apenas dorme.”

O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: Esta menina, disse
ele, não está morta, está apenas adormecida.
Para os homens, a filha de Jairo estava morta; essa era a aparência. Aos olhos de
todos, a morte ali era indubitável, positiva. Na realidade, porém, não havia mais que um
estado de catalepsia completa, um estado, portanto, de morte aparente.

64 – O bom ladrão
“Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.”

Essas palavras hão dado e ainda dão motivo a muitas interpretações falsas e
suscitaram muitas controvérsias. Elas não significam que aquele, cuja vida fora cheia de
rapinagem e de faltas, pelo simples fato de se arrepender, ficasse isento de toda expiação, de
toda reparação. Significam tão somente que, a partir daquele instante, ele entraria na senda
do progresso, que o conduziria rapidamente ao bem.
O arrependimento ajuda no adiantamento do Espírito, mas o passado deve ser
reparado.

65 – O divórcio
“Não separeis o que Deus juntou.”

O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está
separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e
só é aplicável nos casos em que não se levou em consideração a lei divina.
Dizendo que se não separasse o que Deus unira, o Cristo cortou cerce o abuso do
século em que desceu à Terra e pôs óbice à corrupção dos séculos que se seguiriam. Mas não
condenou dois espíritos antipáticos a se desencaminharem reciprocamente.
Não será melhor separar os galhos da árvore do que deixar que esta dê maus frutos (R,
3,168)? Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral: se encadear
um ao ouro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade.

66 – Os trabalhadores da última hora
“E se eu quisesse lhe dar mais que a ti?”

Jesus houvera podido explicar pela reencarnação as diferenças nos números das horas
de trabalho dos obreiros e a igualdade dos salários, das recompensas. Mostraria então que os
trabalhadores da primeira hora, os que foram em primeiro lugar assalariados, se conservaram
estacionários em muitas existências, ao passo que os da última hora trabalharam com zelo e
atividade pelo seu adiantamento.
O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a
prestar contas do seu mandato terreno, o Espírito se apercebe da continuidade da tarefa
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interrompida, mas sempre retomada. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora,
com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram: adoram.

67 – O óbolo da viúva
“Ela, da sua mesma indigência, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para seu sustento.”

Toda caridade é meritória quando feita com desinteresse, sem orgulho, sem
ostentação. Maior, porém, do que a do rico que dá o que tem em abundância, sem de nada se
privar, é a dádiva daquele que dá o que lhe é indispensável a outro a quem falta o necessário.
O óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus
do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma.

68 – Dar sem ostentação
“Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita.”

Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Evitai os elogios humanos. Eles
quase sempre trazem um veneno sutil que, cedo ou tarde, produz devastações no coração de
quem os recebeu com prazer.

69 – Um só rebanho e um só pastor
“Haverá um só rebanho e um só pastor.”

Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma
crença única; mas, como poderá efetuar-se essa união?
Semelhantemente ao dos Hebreus, obra meramente disciplinar e transitória, os cultos
exteriores, derivados das instituições e interpretações humanas a que a missão terrena de
Jesus deu lugar, ainda separam os homens que, entretanto, hão de constituir, pela fé espírita,
um só rebanho com um único pastor — o Cristo, vosso protetor, governador e mestre.

70 – Jesus não veio trazer a paz?
“Vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha e de sua sogra a nora.”

Toda ideia nova forçosamente encontra oposição. Trazendo aos Espíritos atrasados o
progresso, Jesus ia provocar a luta entre os que desejariam enveredar pelo novo caminho e os
preguiçosos ou obstinados que queriam permanecer estacionários. Ele via a divisão que a
marcha e a realização do progresso determinariam entre os homens e mesmo no seio das
famílias.
Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a
desolação e a perturbação até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus
verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro.

71 – O gosto pelo maravilhoso
“Esta geração é uma geração perversa; pede um prodígio; não lhe será dado outro diverso do
do profeta Jonas.”

Jonas não foi lançado ao mar. Esteve, sim, três dias e três noites a ferros no fundo do
navio que o levava. Um marinheiro devotado de lá o tirou e trouxe num bote até à praia onde
o deixou. Salvou-o, portanto, a dedicação de um homem, que serviu de instrumento à
Providência, pois que, por influência e inspiração espíritas, cumpriu a vontade de Deus,
libertando Jonas das cadeias que o prendiam, trazendo-o num bote do navio e depondo-o na
praia. A credulidade e a atração que exerce no homem tudo o que revista o caráter de
maravilhoso deram origem à crença num acontecimento miraculoso.
À proporção que a Ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi
restringindo; mas, como a Ciência ainda não explorara todo o vasto campo da Natureza, larga
parte dele ficou reservada para o maravilhoso.
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Expulso do domínio da materialidade, pela Ciência, o maravilhoso se encastelou no da
espiritualidade, onde encontrou o seu último refúgio. Demonstrando que o elemento
espiritual é uma das forças vivas da Natureza, força que incessantemente atua em
concorrência com a força material, o Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os
que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis.

72 – Nascer de novo
“Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.”

A síntese das palavras de Jesus a Nicodemos é esta: se o homem não recomeçar sua
vida até que atinja o limite que lhe está assinado, que é a perfeição, não entrará no reino de
Deus, isto é: numa existência pura e luminosa que constitui a verdadeira vida do Espírito.
Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como
combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por
princípio e como condição necessária, quando diz: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não
nascer de novo." E insiste, acrescentando: Não te admires de que eu te haja dito ser preciso
nasças de novo.

73 – O servo do centurião
“Senhor, não sou digno de que entres em minha casa; dize apenas uma palavra e o meu servo
será curado; porquanto sou um homem submetido a outro; tenho sob minhas ordens soldados; digo a
um: vai lá e ele vai; a outro: vem cá e ele vem; a meu servo: faze isto e ele faz.”

Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela
intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido, a desempenhar o
papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e a
circunstâncias especiais.
Quanto à cura do servo do centurião, Jesus a operou pelo mesmo princípio de sempre:
o princípio magnético. Todos os fatos de curas materiais qualificados de miraculosos, de
milagres, emanam da mesma fonte.

74 – O fim do mundo
“Dirá então o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse
do reino que vos está preparado desde o principio do mundo.”

“Mestre, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da ta vinda e do fim do
mundo?”
As palavras ditas por Jesus, respondendo a esta pergunta dos discípulos: Mestre,
quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da ta vinda e do fim do mundo? Tiveram por
escopo manter os povos sempre alerta, a pressentirem os acontecimentos que teriam de
ocorrer na marcha ordinária dos séculos. Tiveram por fim pôr em guarda, não os apóstolos
diretamente, mas as gerações que se haviam de suceder. Eram alegóricas no sentido de que,
pela letra, apresentavam aqueles sucessos como um encaminhamento para o fim do planeta,
ao passo que, segundo o espírito, em verdade, aludiam a fases de progresso, de depuração, de
transformação da Terra e da Humanidade e à vinda do mesmo Jesus, em todo seu fulgor
espírita, ao vosso mundo então purificado, como visível soberano de seus habitantes,
igualmente purificados.
Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre
no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras
do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria.
Não se trata do fim do mundo material, como a princípio julgaram, mas do fim do
mundo moral, isto é, da era da regeneração.
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75 – O purgatório
“A cada um segundo suas obras.”

Desde todos os tempos, investido no livre arbítrio, cercado de influências ocultas, boas
umas, outras más, possuindo inteligência para discernir o bem do mal, na relatividade do seu
desenvolvimento moral e intelectual, o homem, por haver falido, foi trazido ao vosso planeta,
que é um dos mundos inferiores de provação e expiação, a fim de expiar, reparar suas faltas e
progredir.
Desde todos os tempos, esteve submetido, após a morte, em seguida a cada uma das
existências na Terra, à expiação por meio de sofrimentos ou torturas morais apropriados e
proporcionados aos crimes ou faltas cometidas e, depois, à reencarnação, que, com a expiação
precedente no estado de erraticidade, é, simultaneamente, o inferno, o purgatório, a
reparação, o progresso (R, 1, 270).
É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que
se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação
como a Terra, onde os homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro (O Céu e
o Inferno, O purgatório, 4).

76 – O batismo
“Então Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João a fim de ser por ele batizado.”

As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas
ao fogo eterno. Mas, também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade
suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não
sofrem, também não gozam da bem-aventurança. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente
fixada, fica-lhes defesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno e tanto
mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim
sucedessem.
A Igreja romana desvirtuou a natureza, o objetivo, as condições e o fim do batismo
pela água, derramando-a na cabeça da criança que acaba de nascer, sob o pretexto de apagar,
na pessoa dessa criança, dando-lhe o nome de pecado original, uma falta que ela não
cometeu, que teria sido cometida por outrem. E isso quando, segundo a mesma Igreja, a alma
da criança foi criada por Deus expressamente para o corpo em que veio habitar, alma que,
pessoalmente, havia de ser pura e sem mancha, pois que das mãos de Deus nada pode sair,
nem sai, maculado.

76 – Houve ressurreição dos mortos no dia da paixão de Jesus?
“Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos, que estavam no sono da morte,
ressuscitaram; - e, saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por
muitas pessoas.”

A narração evangélica, feita sob a influência mediúnica, reproduziu, como cumpria que
sucedesse, a apreciação humana, dando o caráter de "milagroso" a um fato que não passara
de simples manifestação espírita, de uma aparição, apenas visível, de Espíritos, e rodeando-o
das circunstâncias "maravilhosas" que lhe atribuíram a ignorância e os preconceitos dos
homens da época, incapazes de compreenderem e explicarem o aludido fato e crentes numa
ressurreição corporal, por efeito da volta do Espírito ao cadáver retomado à sua
decomposição, ou reconstituído com o pó. Dessa ignorância e desses preconceitos
partilhavam, no tocante à ressurreição, os apóstolos e os evangelistas, na condição de
encarnados.
Os Espíritos que se manifestaram tomaram de empréstimo aspectos facilmente
reconhecíveis e, portanto, mais de molde a impressionar os homens. Dizemos — tomaram de
empréstimo, porque não foram Espíritos elevados os que agiram em tais manifestações e sim
Espíritos prepostos àquele efeito, Espíritos bons, mas de ordem relativamente inferior.
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Os Espíritos elevados, cujos aspectos os Espíritos prepostos tomaram, Espíritos aqueles
que, na linguagem material apropriada aos tempos e às necessidades da época, se designaram
por "corpos de santos", eram os profetas e os que, por uma existência austera e reta, se
haviam imposto à admiração pública.
Essa parte da narrativa evangélica, despojado da letra o espírito, se reduz, em espírito
e verdade, a isto: Espíritos se tornaram visíveis aos homens.
Foram vistos por muitas pessoas: Pelas que inconscientemente possuíam a faculdade
mediúnica da vidência.
Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões
ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa
desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros.

77 – A candeia debaixo do alqueire
“Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire”.

É de causar admiração diga Jesus que a luz não deva ser colocada debaixo do alqueire,
quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria,
que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: “Falo-vos por
parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles vêm, olham,
ouvem, mas não entendem. For, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o a vós, porque
dado vos foi compreender estes mistérios.” Procedia, pois, com o povo, como se faz com
crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram.
Entretanto, não suponhais, tomados de orgulho, que vos acheis no momento da
realização de todas as coisas. Vossos Espíritos estão ainda muito carregados de trevas. Ainda
sois como as crianças inexperientes que imprudentemente se aproximam do fogo e se
queimam de modo cruel.

78 – Dar a César o que é de César
“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.”

As palavras de Jesus “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” eram
ditas para o futuro. Muitos séculos ainda haviam de escoar-se antes que elas fossem bem
compreendidas e bem praticadas. Ainda não o são. Cumprir-se-ão quando vós e César derdes a
Deus o que é de Deus, praticando o duplo amor ao mesmo Deus e ao próximo. Como em todos
os ensinos de Jesus, há nelas um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e
deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o
qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para
conosco.

79 – O perdão
“Põe-te o mais depressa possível de acordo com o teu adversário, enquanto estás em caminho
com ele, para não suceder que te entregue ao juiz, este ao ministro e que sejas metido na prisão. Em
verdade te digo que daí não sairás enquanto não houveres pagado até o último ceitil.”

Dai-vos pressa em perdoar aos vossos inimigos, em vos reconciliar com o vosso
adversário, enquanto juntos percorreis, vós e ele, o caminho da vida, pois ignorais quando a
morte vos virá deter os passos, para levar-vos à presença do soberano juiz, que lê nos corações
e muitas vezes encontra aí o fermento de paixões más que não procurais descobrir.
Reconciliai-vos, pois, com todos a quem houverdes ofendido e perdoai-lhes, como quereis,
como precisais que o Pai celestial vos perdoe.
Disse Jesus: "Daí não sairás, enquanto não tiveres pagado até o último ceitil". Deveis
compreender bem estas palavras. O homem é o devedor de Deus, que lhe outorgou todas as
coisas, para que delas fizesse bom uso. Ora, se o homem não pratica as virtudes que lhe são
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ensinadas, se repele seus irmãos, também será repelido. É uma consequência da lei de justiça
e de amor na obra da eterna harmonia.
Na prática do perdão, como, em geral, na do bem, não há somente um efeito moral:
há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos; os
Espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra
os quais guardam rancor; donde decorre a falsidade do provérbio que diz: "Morto o animal,
morto o veneno", quando aplicado ao homem. O Espírito mau espera que o outro, a quem ele
quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar,
ferir nos seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria
dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de
subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma
vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e à qual o que a sofre deu lugar pelo
seu proceder. Deus o permite, para puni-los do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não
ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa,
conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto
antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de
que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa
fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se
pode fazer um amigo no outro; pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom
direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus
recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é
somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência; é,
principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da
prisão, enquanto não houverdes pagado até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes
satisfeito completamente a justiça de Deus.

80 – Formação da Terra
“Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas per ele e nada do que há sido
feito o foi sem ele.”

Jesus estava com Deus, quando da criação do vosso planeta, pois que obrava por
inspiração do Pai e de acordo com a vontade deste. Todas as coisas foram feitas por ele e nada
o foi sem ele. Quer isso dizer que, no tocante à formação do planeta terreno, tudo foi feito,
sob a sua direção, pelos Espíritos que trabalhavam naquela obra.
Os elementos que constituem o vosso planeta sofreram longa e laboriosa elaboração;
antes que pudésseis existir, foi preciso que tudo se constituísse de acordo com a aptidão dos
vossos órgãos. A matéria, os minerais, fundidos e refundidos, os gases, os vegetais, pouco a
pouco se harmonizaram e condensaram, a fim de permitirem que surgísseis na Terra.

81 – Lei do Trabalho
“Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também.”

Qual é o limite do trabalho?
– O limite das forças; entretanto, Deus deixa o homem livre.
Trabalhai, trabalhai, com coragem e zelo, porém, não ultrapasseis nunca os limites das
vossas forças.

82 – Governo do Planeta
“Todo o poder me foi dado.”

Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e
modelo?
– Jesus.
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As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes
de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E enquanto que os mais
dignos compõem o supremo conselho, sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a
direção de turbilhões planetários, e a outros conferida a de mundos especiais. Cada mundo,
qualquer que ele seja, tem por protetor e governador um Espírito, um Cristo de Deus, cuja
perfeição se perde na noite das eternidades, infalível, que nunca faliu, que, tendo-lhe
presidido à formação, se acha encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso, assim
como dos de todos os Espíritos que o habitam, a fim de os conduzir à perfeição.

83 – O reino de Deus é tomado pela violência?
"Desde os dias de João Batista até o presente o reino de Deus sofre violência e os violentos o
arrebatam."

As palavras: "Desde os dias de João Batista até o presente o reino de Deus sofre
violência e os violentos o arrebatam" encerravam uma figura destinada a fazer sentir aos
Hebreus que os que pretendiam ser os únicos a alcançar o reino dos céus eram incapazes de
entrar nele. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos fieis para
que os demais ganhassem a terra prometida.

84 – Um só rebanho e um só pastor
“Haverá um só rebanho e um só pastor.”

A unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente,
comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos
costumes, dos usos, da linguagem. Então é que, sob o império da lei de amor, não haverá mais
que um único rebanho e um só pastor.

85 – Adultério
“Quem quer que olhe para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério no seu coração.”

São simbólicas as palavras de Jesus constantes destes versículos; não devem ser
tomadas no sentido que lhes é próprio. Têm uma acepção geral, visando fazer que os homens
compreendam o dever que lhes corre de se absterem, não só de todas as más palavras, de
todas as ações más, senão também de todos os maus pensamentos.
A verdadeira pureza não está somente nos atos; está também no pensamento,
porquanto aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis
dizer: ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza.

86 - Esquecimento do passado
“És Elias? Ele respondeu: Não sou.”
A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves;
poderia, em certos casos, nos humilhar muito; em outros, exaltar nosso orgulho e, por isso
mesmo, dificultar nosso livre arbítrio. Nos casos raros e excepcionais em que ela ocorre, essa
lembrança o homem geralmente a adquire quando seu Espírito se acha desprendido durante o
sono, recebendo-a ele então por uma comunicação espírita do seu guia e conservando-a, ao
despertar, por inspiração do mesmo guia. Algumas vezes é obtida no estado de vigília,
mediante intuição dada ao encarnado pelos Espíritos que o cercam.

87 – Pedi e obtereis
“Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes.”

Deveis orar incessantemente sem que, para isso, se faça mister recolhais ao vosso
oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece poderosa, a prece de Jesus são
os atos da vida sempre praticados com o pensamento em Deus, sempre reportados a Deus; é
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um arroubo contínuo do pensamento a todos os instantes, sejam quais forem as ocupações do
momento; é uma aspiração incessantemente dirigida ao Criador, guiando a criatura na prática
da verdade, da caridade e do amor, em bem do seu progresso intelectual e moral e do
progresso de seus irmãos, aspiração que a liberta das condições humanas, fazendo reinar o
Espírito sobre tudo que é matéria.
Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: “Sou enviado por Deus para te
guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo”, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se
no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão por que o anjo só se
deu a conhecer ao regressarem.

88 – A figueira que secou
“Na manhã seguinte, ao passarem por ali, viram eles que a figueira secara até à raiz.”

A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem,
mas que, em realidade, nada de bom produzem; dos oradores que mais brilho têm do que
solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que,
entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. E de
perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram.
Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são; todas as
utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das
vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa
palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas porém, baldas de frutos.
Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão
secas até à raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a
Humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada; que todos os homens
deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão
tratados como a figueira que secou.
Ó homens materiais, que não compreendeis senão o que vos parece matemático, para
Jesus a árvore não passou de um meio de que ele se serviu a fim de tornar compreensível aos
homens que lhes cumpre dar frutos em todas as épocas. Longe vinham ainda os tempos em
que as suas palavras e o fenômeno operado haviam de ser explicados em espírito e verdade.
As massas, portanto, muito materiais, precisavam ser impressionadas materialmente.
Vós, espíritas, compreendereis o fenômeno e de que modo a figueira secou
subitamente. A uma ordem mental de Jesus e por efeito de sua vontade, os Espíritos prepostos
ao que concerne à vegetação retiraram da seiva, por uma ação instantânea, juntamente com a
essência espiritual, que foi levada para outro ponto, os fluidos que dão a vida e os fluidos
necessários à vegetação material.
O efeito produzido pela subtração dos fluidos vitais foi idêntico ao que produz o vento
do deserto que seca toda planta sobre que sopra. Os discípulos notaram imediatamente a ação
exercida sobre a árvore e, no dia seguinte, ainda se detiveram a lhe verificar os efeitos.

89 – Anjos da guarda
“Tende muito cuidado em não desprezar a um destes pequeninos, pois vos digo que seus anjos,
no céu, veem sempre a face de meu pai que está nos céus.”

Nos mundos inferiores, os encarnados têm seus anjos de guarda, que são Espíritos da
categoria dos vossos, mais depurados, como dizeis, do que os seus protegidos e os quais
também têm, por protetores e guias, outros Espíritos de ordem mais elevada.
A doutrina dos anjos guardiães, velando sobre seus protegidos, apesar da distância
que separa os mundos, nada tem que deva surpreender; ela é, ao contrário, grande e sublime.
Não vedes sobre a Terra, um pai velar sobre seu filho, embora dele esteja distante,
ajudar com seus conselhos por correspondência?
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Que haveria, pois, de espantoso que os espíritos possam guiar aqueles que tomam
sobre sua proteção, de um mundo ao outro, uma vez que, para eles, a distância que separa os
mundos é menor que aquela que, na Terra, separa os continentes?

90 – O animal e o homem
“Os cãezinhos comem ao menos as migalhas que caem das mesas de seus donos.”

Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do
homem e Deus.
Quanto mais o Espírito se depura, tanto mais se afasta dos instintos materiais. Quanto mais
perto se encontra das encarnações primitivas, tanto mais se entrega às necessidades que o aproximam
do animal.

91 – Há Espíritos primitivos na Terra?
“Meu pai não quer que nenhum destes pequeninos pereça.”

Nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra?
Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem
as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição.
Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a
cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar, progressivamente, à
perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de Si. A felicidade eterna e pura
é para os que alcançam essa perfeição.
Quando se vos falou do Espírito no estado de infância, no estado, por conseguinte, de
ignorância e de inocência; quando se vos disse que o Espírito era criado simples e ignorante,
tratava-se, está bem visto, da fase de preparação do Espírito para entrar na humanidade.

92 – Manipulação de fluidos
“Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores.”

A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata, que lhe produziu a
ilusão de uma tabaqueira material. Teria o Espírito podido torná-la tangível para a mesma
senhora?
"Teria."
Tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de
rapé verdadeira?
"Sim."
Se a abrisse, teria achado nela rapé? E, se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar?
"Sem dúvida."
Pode então o Espírito dar a um objeto, não só a forma, mas também propriedades
especiais?
"Se o quiser”. Baseado neste princípio foi que respondi afirmativamente às perguntas
anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os Espíritos exercem sobre a matéria, ação que
estais longe de suspeitar, como eu disse há pouco.
Suponhamos, então, que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa a
ingerisse, ficaria envenenada?
"Teria podido, mas não faria, por não lhe ser isso permitido."
Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se
terá apresentado algum caso destes?
"Já, muitas vezes."
Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito
uma fruta, uma iguaria qualquer: se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria
saciado?
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"Ficaria, sim; mas, não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender.
Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas
materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d’água?
Condensa-os e os farás voltar ao estado normal. Priva-as de calor e eis que essas moléculas
impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido, e, assim, muitas outras
substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente, o
Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos: a vontade e a permissão de
Deus.”
Tudo é atração magnética no Universo. Essa a grande lei que rege todas as coisas.
Quando o homem tiver os olhos bastante abertos para apreender toda a extensão dessa lei, o
mundo lhe estará submetido, visto que ele poderá dirigir a ação material daquela força. Mas,
para lá chegar, ser-lhe-á necessário um estudo longo, aprofundado das causas e, sobretudo,
muito respeito e amor àquele que lhe confiou tão grande meio de ação.

93 - Diferença entre os Espíritos perfeitos
“Do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia virão os que se hão de sentar à mesa
do reino de Deus.”

Os Espíritos que, depois de terem falido, atingiram, purificando-se, a perfeição sideral
e se tornaram assim puros Espíritos, olham sempre com uma espécie de respeito e de amor
para os que souberam manter-se sem falir e galgar aquela perfeição, conservando-se
constantemente puros na via do progresso. Não acrediteis, porém, que haja uma linha de
demarcação entre os que faliram e os que se mantiveram puros. Deus contempla a todos do
mesmo modo e os ama com o mesmo coração.

94 – Dar-se-á àquele que tem
“Àquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância.”
Sabendo, como sabeis, que o Espírito, ao revestir um invólucro de carne, traz consigo o tesouro
que pôde acumular nas suas existências anteriores, facilmente compreendereis que esse tesouro tanto
mais depressa aumentará quando mais sólidas fores as bases sobre que se constituiu.
Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se
do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra; arroteie o
solo ingrato com o esforço de sua vontade; lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da
esperança; lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa, dentre as más; regue-o com o
seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera.
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Da mesma forma que encontrei muitas concordâncias entre Os Quatro Evangelhos e as
obras de Kardec, também encontrei algumas divergências. Como disse Bezerra de Menezes,
não divergem no que é essencial, mas sim nos modos de compreender a verdade, porque esta,
sendo absoluta, nos aparece sob mil fases relativas.
Seguem algumas dessas divergências:

95 – A piscina de Betesda
“Havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, chamada em hebreu Betesda, e que tinha cinco
alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, esperando todos
que a água se movesse. É que, em certas épocas, um anjo do Senhor descia à piscina e agitava a água; e
aquele que primeiro entrava na piscina, após ter sido agitada a água, ficava curado de qualquer
enfermidade que tivesse.”

A piscina de Betesda, em Jerusalém, era uma cisterna, próxima ao Templo, alimentada
por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma
fonte intermitente que, em certas épocas, jorrava com força, agitando a água. Segundo a
crença vulgar, esse era o momento mais propício às curas. Talvez que, na realidade, ao brotar
da fonte a água, mais ativas fossem as suas propriedades, ou que a agitação que o jorro
produzia na água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são
muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje; mas, então, as ciências estavam pouco
adiantadas e à maioria dos fenômenos incompreendidos se atribuíam uma causa sobrenatural.
Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devida à presença de um anjo e tanto mais
fundadas lhes pareciam essas crenças, quanto viam que, naquelas ocasiões, mais curativa se
mostrava a água (Gênese, Os milagres do Evangelho, O paralítico da piscina, 22).
A narrativa de João, no tocante à piscina de Betesda, exprime e resume as crenças
vulgares de que ele próprio partilhava. Abalos vulcânicos por vezes agitavam aquela fonte.
Suas águas, tornadas tépidas por um efeito térmico, eram apropriadas à cura de certas
moléstias. Desconhecendo a causa do fenômeno, os homens de então o atribuíam a uma ação
"milagrosa" (Os Quatro Evangelhos, vol. 4, 14).
Observe-se que ambas as obras – Os Quatro Evangelhos e A Gênese – excluem a
hipótese de que um anjo movesse as águas, tornando-as capazes de curar qualquer doença.
Ambos atribuem a movimentação da água a causas naturais, bem como a cura de algumas,
não de todas as doenças.
Kardec levanta a hipótese de que a água poderia ter propriedades curativas. Quanto a
essa propriedade se mostrar durante o movimento da água, Kardec afirma que, não sendo
constante a entrada de água, o jorro levava à piscina substâncias com propriedades
terapêuticas ou, então, levava à tona substâncias curativas.
De acordo com Os Quatro Evangelhos, as propriedades terapêuticas se deviam ao
aquecimento da água por meio de abalos vulcânicos esporádicos.
A hipótese de Kardec é menos provável. Fosse a fonte intermitente e considerando
que muitas pessoas entravam na piscina, esta em pouco tempo ficaria cheia de lodo. Suas
águas estariam mais propícias à transmissão de doenças que à cura delas.
Se, entretanto, a água tivesse, por si própria, propriedades curativas, então teria sido
mais plausível coletá-la antes de cair na piscina para ser ingerida, tal qual se faz com as fontes
hidrominerais.
É importante repetir que a divergência se concentra em como a água poderia curar
algumas doenças. Tanto Kardec como os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos
consideram fantasiosa a história de um anjo mover as águas e ela se tornar apta a curar o
primeiro que pulasse na piscina, fosse que doença tivesse.

96 – O dilúvio bíblico
“Comiam e bebiam, os homens desposavam as mulheres e as mulheres tomavam marido até ao
dia em que Noé entrou na arca; veio então o dilúvio e os fez perecer a todos.”
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O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de «grande dilúvio asiático», é
fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma
parte das montanhas daquela região, como o do México. Corrobora esta opinião a existência
de um mar interior, que ia outrora do mar Negro ao oceano Boreal, comprovada pelas
observações geológicas (A Gênese, Revoluções do Globo, Dilúvio Bíblico, 4).
Não houve dilúvio, não houve cataclismo completo; houve apenas renovamentos
parciais (Os Quatro Evangelhos, volume 2, 165).
Nesse caso, há divergência explícita entre o texto de A Gênese e o texto de Os Quatro
Evangelhos. O primeiro diz que o dilúvio é uma realidade, enquanto o segundo diz que não
houve um dilúvio como consta na Bíblia, mas apenas renovamentos parciais.
O argumento de Kardec justificando o dilúvio bíblico é de que teria havido um grande
mar interior na Ásia provocado pelo levantamento de montanhas na região. Desse modo, o
dilúvio não teria sido provocado por chuva, mas por uma relocação dos mares.
Tal hipótese leva em conta que o levantamento de montanhas fosse algo que se
produzisse em um período muito menor do que aquele em que ele realmente ocorre. A
formação de montanhas é obra de milhares de anos e jamais poderia provocar a formação
súbita de um mar interior.
Por outro lado, não há evidências geológicas da ocorrência de um dilúvio de grandes
proporções depois do aparecimento do homem na Terra. A ocorrência do chamado dilúvio
bíblico se baseia apenas em relatos escritos. Há que se considerar, no entanto, que os meios
de comunicação eram muito precários à época. Imagine-se que o tsunami ocorrido no Japão,
em 2011, tivesse acontecido 3.000 anos antes. Um sobrevivente que fosse à aldeia vizinha e se
informasse de que também lá ocorrera o “dilúvio”, voltaria à sua aldeia contando que a
catástrofe tinha sido muito maior do que se pensava. A estória, correndo de boca em boca, iria
aumentando. Alguém que soubesse escrever poderia deixar registrado que um “dilúvio” havia
assolado o mundo inteiro. Outras pessoas, lendo esse relato, divulgariam a ideia de um dilúvio
mundial. Posteriormente, alguns historiadores, verificando que os relatos encontrados
estavam todos na Ásia, diriam que havia acontecido um dilúvio asiático.
É de se destacar que Kardec perguntou ao Espírito Verdade se haveria cataclismos e
ele assim respondeu:
- Sem dúvida, não tendes que temer nem um dilúvio, nem o abrasamento do vosso
planeta, nem outros fatos desse gênero, porquanto não se podem denominar cataclismos a
perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas (Memórias Póstumas, Segunda
Parte, Acontecimentos).

97 – A tempestade aplacada
“Jesus, levantando-se, falou ao vento e ao mar, dizendo: Cala-te, emudece; o vento cessou e
logo reinou grande calma.”

Ainda não conhecemos bastante os segredos da Natureza para dizer se há ou não
inteligências ocultas presidindo à ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em
questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um
poder que a nenhum homem é dado exercer.
A explicação dos meios pelos quais os Espíritos prepostos produziram o tufão, a
tempestade e a fizeram cessar se acha ainda muito acima do alcance das vossas inteligências.
As tempestades como as inundações, os fatos atmosféricos e todos os fenômenos da
natureza são produzidos por Espíritos prepostos à produção desses efeitos, Espíritos que,
todavia, seguem a marcha que lhes traça o Senhor para os preparar, guiar e realizar pelos
meios de que os armou, mas sempre segundo as leis naturais e imutáveis por ele estabelecidas
desde toda a eternidade.
Dia virá em que a ciência poderá predizer o momento exato em que se produzirão os
fenômenos da natureza. Quanto, porém, à previsão dos fenômenos atmosféricos, não
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acrediteis que os possais anunciar com a precisão com que os ponteiros marcam num
mostrador de horas. Vossos cálculos serão muitas vezes perturbados, mas chegareis a prever
sempre com muita aproximação. Isso vos permitirá, desde que o orgulho humano se resolva a
consenti-lo, tomar as precauções necessárias para salvar as vossas colheitas, as vossas
habitações e fazer redundar em proveito da Humanidade o que, até, então, ela considera
calamidade (Os Quatro Evangelhos, volume 2, 119).
Observe que Kardec admite a intervenção dos Espíritos nos fenômenos da natureza
apenas por hipótese, mas afirma que, sendo confirmada essa hipótese, estaria explicado o
fenômeno da tempestade aplacada. E acrescenta: “(...) provaria um poder que a nenhum
homem é dado exercer” (A Gênese, Os milagres do Evangelho, Tempestade aplacada, 46).
Como o Codificador não entrou em maiores detalhes, deixa ao leitor o encargo de interpretar
essas palavras.
Por outro lado, os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos dizem categoricamente:
As tempestades como as inundações, os fatos atmosféricos e todos os fenômenos da natureza
são produzidos por Espíritos prepostos à produção desses efeitos (...). Assim, a tempestade foi
aplacada por tais Espíritos que atenderam à ordem de Jesus.
Fazem, em seguida, uma previsão que vem se cumprindo nos dias de hoje:
Dia virá em que a ciência poderá predizer o momento exato em que se produzirão os
fenômenos da natureza. Quanto, porém, à previsão dos fenômenos atmosféricos, não
acrediteis que os possais anunciar com a precisão com que os ponteiros marcam num
mostrador de horas.
E continuam:
Vossos cálculos serão muitas vezes perturbados, mas chegareis a prever sempre com
muita aproximação.
Cabe a observação de que Os Quatro Evangelhos foi uma obra publicada em 1866.
Sobre esse assunto, assim se manifesta Emmanuel (psicografia de Chico Xavier):
Os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas, não o são pelos
prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem
observados em todos os processos evolutivos.
Não olvidemos, contudo, que a Terra é uma escola.
Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos
discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver
atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força, em benefício de
todos (O Consolador, questão 76).
Diz ainda:
O mundo não está sob a direção de forças cegas (O Consolador, questão 113).
Pode-se concluir que tanto Kardec como os Espíritos que ditaram Os Quatro
Evangelhos entendem que não estamos aptos a conhecer os fenômenos da natureza. A
diferença é que os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos afirmam que os fenômenos da
natureza são controlados por Espíritos enquanto Kardec admite, mas não está certo de que
isso ocorra.
A revelação espírita é progressiva.

98 – Geração espontânea
“Crescei e multiplicai-vos.”

O princípio da geração espontânea evidentemente só se pode aplicar aos seres das
ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal. (...) Se a geração espontânea é fato
demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco
de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos
complexos não se produzem dessa maneira; mas, quem sabe como eles começaram? Quem
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conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, quem pode
afirmar que não exista um laço misterioso entre o pólipo e o elefante?
No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da
geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável e que um
dia, talvez, tome lugar entre as verdades científicas incontestes (A Gênese, Gênese Orgânica,
Geração Espontânea, 23).
Quer com relação à planta, quer com relação aos animais, a formação dos corpos
materiais e o nascimento se dão na ocasião precisa e obedecem às leis gerais (Os Quatro
Evangelhos, 1, 135).
É importante que se diga que Kardec baseou suas afirmativas em favor da geração
espontânea a partir de informação dos Espíritos, que responderam, como se segue, à sua
pergunta se ainda há seres que nascem espontaneamente:
– Sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Todos os dias vós mesmos
sois testemunhas desse fenômeno. Não dormitam, em estado latente, tanto no homem quanto
no animal, bilhões de germes de uma multidão de vermes aguardando o momento de
despertar para iniciarem a putrefação que vai provocar a decomposição cadavérica
indispensável à sua existência? Este é um pequeno mundo que dorme e se cria (O Livro dos
Espíritos, questão 46).
Conclui-se, portanto, que a geração espontânea a que Kardec se referia era a
passagem de vermes do estado latente para o estado ativo. É o que ocorre, por exemplo, com
a chamada esporogenia, em que morre a bactéria conservando-se seu esporo, que pode dar
origem a outra bactéria quando forem restauradas as condições de vida desse ser.
Emmanuel, em A Caminho da Luz (psicografia de Chico Xavier), diz como a Terra
passou a ser habitada por seres vivos:
O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, e, se essa
matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação
da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos
seres vivos.
Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as
amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam
prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos.
Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das
águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra
firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal, antes das grandes
vegetações; esses seres rudimentares somente revelam um sentido - o do tato, que deu origem
a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores.
Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular
em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da
construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual onde todo o progresso da Terra
tem a sua gênese.
Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não
existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios; mas,
desses conjuntos singulares, formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e
rudimentos dos organismos superiores.
Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus, nos serviços da elaboração
paciente das formas. (...) A prova da intervenção das forças espirituais, nesse vasto campo de
operações, é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de
modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram
posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo
as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas (A Caminho da Luz, A Vida
Organizada, A Elaboração Paciente das Formas).
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99 – Bodas de Caná
“Que há de comum entre mim e ti, mulher?”.

De Os Quatro Evangelhos:
Não vos admireis de que, assim magnetizada, apresentando o sabor de vinho, a água
tenha sido tomada por vinho legítimo (Os Quatro Evangelhos, vol. 4, 6).
De A Gênese:
Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar, até certo ponto, por uma ação fluídica
que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da
água, dando-lhe o sabor do vinho, pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese,
dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua
coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas
parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas,
do mau rico, da figueira que secou (ver nº 88 – A figueira que secou, em que os parágrafos
iniciais foram retirados de O Evangelho Segundo o Espiritismo) e tantas outras que, todavia, se
apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido
ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que
a respeito lhe dirige o mordomo: «Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom e, depois
que todos o têm bebido muito, serve o menos fino; tu, porém, guardas até agora o bom vinho.»
Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional e os espíritas não são tão crédulos que
por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam
explicar tudo por meio dos fluidos (A Gênese, Os milagres do Evangelho, Bodas de Caná, 47).
Nesse caso, os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos dizem que houve ação
magnética. Kardec admite ser possível a ação magnética, mas prefere o que ele chama de
hipótese mais racional, alegando que, mudando-se o sabor da água, persistiria sua coloração.
Os Espíritos da Codificação admitem a ação fluídica sobre a matéria tal qual ocorreu
com a água que tomou a aparência de vinho (ver n° 92 – Manipulação de fluidos, em que o
diálogo foi retirado de O Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas, das manifestações
físicas espontâneas, 128 e o parágrafo final foi retirado de Os Quatro Evangelhos, volume 1,
31).
Desse modo, conclui-se que a manipulação dos fluidos pode modificar não apenas o
sabor, mas também propriedades especiais. Assim, cor, cheiro e textura poderiam ser
facilmente modificáveis. A materialização da caixa de rapé não deixa a menor dúvida nesse
sentido.

100 – Período diluviano
“Nada do que foi feito, sem ele foi feito.”
“Todo poder me foi dado no céu e na terra.”
"E ficai certos de que estarei sempre convosco até à consumação dos séculos."

De A Gênese:
Este período teve a assinalá-lo um dos maiores cataclismos que revolveram o globo,
cuja superfície ele mudou mais uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies
vivas, das quais apenas restam despojos. Por toda a parte deixou traços que atestam a sua
generalidade. As águas, violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos, invadiram os
continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas,
desarraigando as florestas seculares.
Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que se
formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra,
mudança que deve ter sido súbita, porquanto, se se houvesse operado gradualmente, os
animais, como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados em
tão grande número no estado fóssil nas terras polares, teriam tido tempo de retirar-se pouco a
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pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente
foram colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos.
Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Dividem-se as opiniões relativamente às
causas que devam tê-lo produzido. Quaisquer, porém, que elas sejam, o que é certo é que o
fato se deu.
A suposição mais generalizada é a de que uma brusca mudança sofreu a posição do
eixo e dos polos da Terra; daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se a mudança
se houvesse processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, ao
passo que tudo indica uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual a verdadeira causa,
temos que ficar no campo das hipóteses (A Gênese, Capítulo VII, Período Diluviano, 42-46).
De Os Quatro Evangelhos:
Estas palavras: "E ficai certos de que estarei sempre convosco até à consumação dos
séculos", disse-as Jesus com referência a sua missão de Espírito protetor e governador da Terra,
missão que começou quando da formação do vosso planeta e ultrapassará os séculos dos
séculos (Os Quatro Evangelhos, volume 3, 310).
Kardec supunha que o período diluviano tivesse sido um dos maiores cataclismos que
afetaram o globo, admitindo que pudesse ter havido uma mudança súbita na posição do eixo e
dos polos da Terra. Caso tivesse ocorrido um fato dessa natureza, o planeta passaria a girar
como um pião, atirando para fora da superfície animais, plantas, pedras e água líquida e
congelada, bem como eliminando qualquer possibilidade de vida macroscópica no planeta. Tal
situação permaneceria até que outras forças alterassem novamente o movimento da Terra.
O período diluviano foi consequência de um resfriamento da crosta da Terra. Atingido
o ponto de liquefação, o vapor de água foi passando gradualmente ao estado líquido e se
precipitando sobre a Terra.
Analisando a gênese mosaica (A Gênese, Gênese Mosaica, Os Seis Dias), conclui-se
que, no segundo dia, teria havido a separação das águas que estão acima do firmamento das
que lhe estão abaixo, provavelmente uma imagem da liquefação e precipitação da água que se
encontrava próximo à superfície da Terra.
Emmanuel descreve essa ocorrência da seguinte forma (psicografia de Chico Xavier):
A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem, em
todas as direções, a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por
encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de
evolução e vida (A caminho da luz, A gênese planetária, A solidificação da matéria).
Portanto, a causa do período diluviano foi o resfriamento da Terra, que provocou uma
grande precipitação de massa líquida sobre sua superfície. Mesmo não se tratando de um
acontecimento súbito, como supunha Kardec, ainda assim houve a morte de muitas espécies
animais, por não se terem adaptado à nova situação planetária.
Chama a atenção no texto retirado de A Caminho da Luz o fato de o caos ter sido
dominado como por encanto, dando a entender que uma inteligência estaria dirigindo a
formação da Terra. Em outro trecho dessa mesma obra, observa-se:
Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do
núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se
iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de
milênios? Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a
velocidade diária de 2.500.000 quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a
sua composição nos primeiros tempos de existência, como planeta.
Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias
físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a
temperatura se eleva, por vezes, a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num
forno, incandescente, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a
sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas,
em proporções jamais vistas da Humanidade, despertam estranhas comoções no grande
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organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do Infinito (Emmanuel, A
Caminho da Luz, A Gênese Planetária, Os Primeiros Tempos do Orbe Terrestre).
Nessa obra, Emmanuel faz uma revelação importante:
Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do
nosso sistema, existe uma Comunidade de Espíritos Puros e Eleitos pelo Senhor Supremo do
Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades
planetárias.
Essa Comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros
divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a
solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por duas vezes
no curso dos milênios conhecidos.
A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim
de que se lançassem, no Tempo e no Espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os
pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda
do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de
amor e redenção (A Caminho da Luz, A Gênese Planetária, A Comunidade dos Espíritos Puros).
A direção dessa comunidade está a cargo de Jesus que, como dizem os Espíritos que
ditaram Os Quatro Evangelhos, cabe-lhe a missão de protetor e de governador do planeta
terrestre. Emmanuel confirma tal observação nos seguintes termos (psicografia de Chico
Xavier):
Sim, Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas; com as suas
legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria
informe que a Sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas.
Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na
qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos
de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra,
organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade
substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo
galáxico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à
existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se
ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios; estabeleceu os grandes centros de força
da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência
planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem
convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da
vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura,
engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades
planetárias.
A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias
que vitalizam o organismo do Globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra "natureza",
em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o Verbo da criação do
princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim (A
Caminho da Luz, A Gênese Planetária, O Divino Escultor / O Verbo na Criação Terrestre).
Não dispondo dessa informação, Kardec imaginou que a formação da Terra não tivesse
tido uma direção inteligente e, por isso, supôs que o período diluviano tivesse sido
consequência de uma mudança súbita do eixo da Terra, o que jamais poderia acontecer sem
afetar profundamente o equilíbrio do planeta.

101 – Jesus e Pedro caminham por sobre o mar
“Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas.”
Do Evangelho de Mateus:
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Tendo despedido o povo, subiu a um monte para orar; e, ao cair da noite, lá se achava
ele só. Entretanto, a barca era impelida de um lado para outro pelas ondas no meio do mar,
pois o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles, caminhando
por sobre o mar. Ao vê-lo andando sobre o mar, eles se turbaram e diziam: É um fantasma e,
apavorados, se puseram gritar. Logo, porém, Jesus lhes falou assim: Tende confiança; sou eu;
nada temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro
caminhando sobre as águas. E Jesus lhe disse: Vem, e Pedro, descendo da barca, andou sobre a
água em direção a Jesus. Mas, vendo que o vento estava forte, teve medo; e como começasse a
submergir-se, bradou: Senhor, salva-me! Ato continuo, Jesus, estendendo-lhe a mão, o segurou
e lhe disse: Homem de pouca fé, porque duvidaste? Assim que subiram para a barca, cessou o
vento. Então, os que estavam na barca se aproximaram dele e o adoraram, dizendo: És
verdadeiramente o filho de Deus.
Tendo atravessado o lago, vieram eles à terra de Genesaré; e, reconhecendo-os, os do
lugar espalharam a notícia por todo o país e lhe apresentaram todos os doentes; e lhe pediam
que os deixasse apenas tocar na fimbria de suas vestes; e todos os que as tocaram ficaram sãos
(Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 23 a 36).
De A Gênese:
Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água com uma forma tangível,
estando alhures seu corpo. É a hipótese mais provável. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa
alguns sinais característicos das aparições tangíveis (cap. XIV, nos 35 a 37).
Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e
neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa,
sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos (A Gênese,
cap. XV,nº 42).
Kardec apresenta duas hipóteses para explicar o fenômeno: o corpo de Jesus foi
deixado em algum lugar e seu Espírito, juntamente com o perispírito, foi ao encontro dos
discípulos, caminhando sobre as águas; ou seu corpo físico foi sustentado por força fluídica
semelhante àquela que provocava o fenômeno das mesas girantes.
Embora Kardec tenha considerado a primeira hipótese como a mais provável, uma
leitura atenta dos textos evangélicos nos leva à conclusão de que tal não ocorreu. No
parágrafo final do texto de Mateus apresentado, verifica-se que Jesus foi com seus discípulos à
terra de Genesaré, onde foi reconhecido e curou muitos doentes. João acrescenta que a
multidão se admirou de Jesus ter passado ao outro lado do mar sem ter ido de barco:
Ao encontrarem-no do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste
aqui? (Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25).
Portanto, não teria sido um simples fenômeno de bicorporeidade, visto que,
considerando ter tido Jesus um corpo semelhante ao nosso, para que ele levasse seu corpo até
o outro lado do mar, haveria necessidade de outro fenômeno, denominado fenômeno de
transporte.
Na segunda hipótese, Kardec levanta uma questão importante: tal qual ocorria com as
mesas girantes, os Espíritos poderiam ter anulado a força da gravidade, sustentando o corpo
de Jesus. Esse é também o raciocínio desenvolvido pelos Espíritos que ditaram Os Quatro
Evangelhos, não em relação a Jesus, mas em relação a Pedro, como se observa a seguir:
Facilmente deveis compreender o fato de Jesus andar sobre as águas. Do mesmo modo
que o Espírito pode atravessar os ares, podia Jesus, unicamente pela ação da sua vontade,
privar o seu perispírito tangível do cunho humano que lhe ele imprimira e dar-lhe as condições
etéreas das nossas formas espirituais.
No momento em que, caminhando por sobre o mar, veio ter com seus discípulos, ele se
colocara nas condições perispiríticas das aparições. Seu corpo perispiritual, conservando a
aparência do corpo humano, a visibilidade e a tangibilidade, era, quando deu a mão a Pedro,
mais leve do que a água, do que as ondas do mar, tendo-se em vista o peso específico destas.
Seus discípulos, como se vos diz, julgaram tratar-se de um fantasma, quando o viram a
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caminhar sobre as ondas. Ficaram sem saber se o que viam era mesmo o Mestre ou uma
simples aparição. É que, nessa ocasião, como acabamos de dizer, Jesus se colocara nas
condições perispiríticas das aparições que alguns deles já tinham podido observar. Em todos os
tempos o mundo invisível esteve sempre em comunicação com a humanidade. Suas
manifestações, que os homens não compreendiam por lhes desconhecerem as causas,
passavam, mesmo na época do Cristo, por ser ou fantasias da imaginação, ou obra dos
Espíritos malfazejos, ou ainda uma graça especial que o Senhor se dignava de conceder a esta
ou àquela de suas criaturas na terra.
Entre os idólatras, vós o sabeis, essas aparições deram lugar a uma multiplicidade de
deuses e deusas, dos quais foi vítima a credulidade do povo, explorada pela ambição ou pela
cupidez.
Os Judeus, como os outros povos, tinham, nas suas famílias, médiuns videntes, que às
vezes observavam a aparição de um amigo, de um parente, ou mesmo de alguns de seus
patriarcas e profetas, pois, não o ignorais, os Espíritos podem revestir todas as formas.
Daí vem o não ter Pedro, que era médium audiente e vidente muito adiantado, muito
desenvolvido, e médium também de efeitos físicos, podido reconhecer Jesus e o haver tomado
por um fantasma. Ele via no Mestre apenas a aparência inconsistente das aparições que já
observara. Só quando Jesus o segurou pela mão, verificou o apóstolo que era realmente o
Mestre, pois ainda não tivera ensejo de experimentar a tangibilidade nas aparições.
Estando Pedro decidido, pela sua fé, a obedecer a Jesus, ordenou este, mentalmente,
aos Espíritos que o cercavam, prepostos ao efeito de sustentarem o apóstolo sobre as ondas,
que o sustentassem e assim pôde ele caminhar também por sobre o mar. Foi ainda obedecendo
a uma ordem mental de Jesus que os mesmos Espíritos deixaram que ele se submergisse um
pouco, no momento em que lhe voltava a dúvida.
Não era preciso que Jesus desse a mão a Pedro para que este, caminhando com ele
sobre as águas, voltasse à barca. O amparo dos Espíritos prepostos à sustentação do apóstolo
houvera bastado. Jesus, porém, querendo demonstrar a Pedro ser mesmo o Mestre quem ali
estava e quem o sustentava pelo seu poder, lhe estendeu a mão. De fato, assim era, porque, se
Jesus não o houvesse ordenado, os Espíritos não teriam auxiliado Pedro a manter-se em
equilíbrio caminhando pela superfície do mar.
Conforme há pouco dissemos, Pedro era, para nos servirmos de uma expressão
consagrada, médium de efeitos físicos da mais alta monta. Assim, foi com o auxílio dos fluidos
nele existentes que os Espíritos prepostos lograram sustentá-lo, de modo que pudesse
caminhar sobre as ondas. Foi ainda graças a essa mediunidade que ele conseguiu, auxiliado
pelos Espíritos prepostos à realização desse outro acontecimento, libertar-se das correntes com
que o ataram na prisão, fato que vos explicaremos quando chegar o momento.
Mas, quando mesmo Pedro não fosse médium de efeitos físicos, nem por isso teria
deixado de ser sustentado pelos Espíritos prepostos e de caminhar, com o auxílio deles, por
sobre o mar, uma vez que o Mestre o quisesse. Desde que tal fosse a vontade de Jesus, os
Espíritos reuniriam em torno de Pedro os fluidos de que necessitavam para sustentá-lo e o fato
se produziria exatamente como se deu.
Logo que Jesus e Pedro entraram na barca, cessou o vento. Cessou porque assim o
ordenou Jesus mentalmente aos Espíritos prepostos ao governo dos ventos e das águas.
Reportai-vos quanto a isto, ao que dissemos (n. 118, pág. 105 deste volume) com relação à
tempestade que se desencadeou no mar e que por ordem de Jesus cessou (Os Quatro
Evangelhos, vol. 2, 174).
Tanto Kardec como os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos admitem não ter
havido milagre. A diferença está tão somente na interpretação do fenômeno. Enquanto Kardec
apresenta duas hipóteses para o ocorrido, os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos
insistem em dizer que Jesus possuía um corpo diferente do nosso, ao qual podia dar as
condições etéreas das formas espirituais próprias dos Espíritos desencarnados.
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Com relação a Pedro, no entanto, há perfeita concordância entre a opinião desses
Espíritos e a segunda hipótese levantada por Kardec.

102 - Multiplicação dos pães
“Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, depois os
partiu e entregou aos discípulos para que os distribuíssem pela multidão.”

De A Gênese:
A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais têm intrigado os comentadores e
alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de lhe
perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos ele não passa de um conto pueril. Entretanto,
a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da
ordinária, uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do
corpo.
Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo
ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorra ao
prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente
presa a uma coisa faz esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas
ávidas de ouvi-lo; nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também,
talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não
tenham experimentado a necessidade material de comer.
Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os
discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada que lhe era habitual e admitido que realmente
houvessem trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome à multidão.
Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento, com o lhes dizer: «Dailhes vós mesmos de comer.» Ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio
da palavra.
Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico,
natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus,
poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la
esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que
o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como
alegoria (A Gênese, Os Milagres do Evangelho, Multiplicação dos Pães, 48).
De Os Quatro Evangelhos:
Para que a multidão ficasse saciada, não bastaria que o Cristo o quisesse? Sem dúvida
e para isso não lhe seria preciso mais do que reunir em torno dela os fluidos convenientes que,
sendo aspirados, fariam cessar as exigências do estômago. Era mister, porém, que, diante
daqueles observadores materiais, um efeito físico se produzisse. A multiplicação dos pães e dos
peixes causou impressão muito maior do que houvera causado a vontade de Jesus atuando nos
homens.
Para os apóstolos, os discípulos e a multidão, foi com os pedaços em que Jesus dividiu
os cinco pães e os dois peixes, pedaços que, multiplicados ao infinito, ele entregou aos
apóstolos e estes distribuíram pelo povo, que todos se saciaram, dando ainda, depois de
estarem todos satisfeitos, para encher doze cestos.
Foi isso que todos viram, esse o fato que se passara à vista de todos, o fato de que
todos eram testemunhas e do qual todos haviam participado desde que comeram os pedaços
dos cinco pães e dos dois peixes, partidos pelas mãos de Jesus e distribuídos pelos discípulos.
Foi isso e só isso o que viram, o que podiam atestar e atestaram.
Por lhes ser incompreensível e inexplicável, dada a ignorância de todos, dos apóstolos,
dos discípulos e da multidão, relativamente à origem, às causas e aos meios ocultos que o
produziram, o fato da multiplicação dos pães e dos peixes foi por todos considerado um
"milagre". Foi e ainda o é pelos que se conservam estranhos à nova revelação.
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Alguns homens, de coração simples e de espírito humilde, acreditaram na sua
autenticidade, sem o compreenderem, firmados no testemunho dos apóstolos, dos discípulos e
da multidão e na fé que lhes inspira a narração evangélica, baseada naqueles testemunhos.
Os outros ou fingiram acreditar por não ousarem negá-lo, ou o negaram e rejeitaram
abertamente, encastelados na sua orgulhosa ignorância, pela simples razão de não o poderem
compreender e não saberem explicá-lo.
E sem a nova revelação, que vos vem iniciar nos segredos de além-túmulo, na ciência
espírita, que vos vem mostrar a origem, as causas e os meios ocultos por que se operou a
multiplicação dos pães e dos peixes, este fato não seria ainda, para vós, um "milagre"?
Porventura vedes o que a todos os momentos se passa em torno de vós no mundo
espiritual? Sem a nova revelação que vos trazemos, saberíeis que aquela multiplicação se
produziu pela ação espírita e pelo emprego de fluidos, uma vez que a ciência é impotente para
comprová-la, por isso que não vê, não observa, não descobre senão com os olhos carnais?
Saberíeis quais os meios ocultos que, com o auxílio daquele emprego, serviram para efetuar a
multiplicação de que se trata?
Os evangelistas que, como os apóstolos, os discípulos e a multidão, não podiam
compreender o fato, por ignorarem também a fonte, as causas e os meios que o produziram, se
limitaram, e assim devia ser, a narrá-lo debaixo da influência mediúnica.
"Jesus, dizem eles, partiu com as mãos os cinco pães e os dois peixes, os deu aos
discípulos e estes os deram ao povo; todos comeram e ficaram saciados e ainda levaram doze
cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe que sobraram".
Estas últimas palavras indicam que Jesus partia os pães e os peixes e dava os pedaços
aos discípulos que os depositavam em cestos, onde os transportavam para distribuí-los pelo
povo.
Os cestos eram os que as mulheres do Oriente costumam trazer à cabeça e que servem
para o transporte de frutos e legumes, assim como para abrigá-las dos ardores do Sol. E muitas
mulheres havia na multidão.
Antes que começasse a multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos, cumprindo o
que Jesus lhes ordenara, haviam arrebanhado e colocado junto dele todos os cestos que as
mulheres traziam.
Eis aqui agora como se operou a multiplicação: Tendo na mão os pães e os peixes,
Jesus os envolvia em fluidos apropriados à produção de tais alimentos, fluidos produtores.
Como deveis compreender, o Mestre, para multiplicá-los entre os seus dedos, atraía a si os
fluidos próprios ao efeito desejado e os tomava visíveis e tangíveis, dando-lhes o aspecto, a
forma, o sabor de pedaços de pão ou de peixes, pois que jamais os cinco pães e os dois peixes
teriam fornecido pedaços, ainda que de tamanho mínimo, na quantidade que era precisa. Por
esse meio ia ele substituindo nos pães e nos peixes as porções que deles tirava. Assim era que,
com o auxílio dos fluidos produtores em que os envolvia, "multiplicava" os pães e os peixes e os
pedaços em que os partia, pedaços que entregava aos discípulos e que estes colocavam nos
cestos. No momento em que nos cestos eram depositados sob a forma de pedaços de pão e de
peixe os produtos fluídicos obtidos por Jesus, logo a eles se juntavam os que os Espíritos, por
sua vez, traziam e que imediatamente se tornavam visíveis e tangíveis. Esses fornecimentos de
pedaços de pão e de peixes, os Espíritos os preparavam, nas mesmas condições dos que Jesus
entregava aos discípulos, com o auxílio dos fluidos produtores e os depositavam, invisíveis, nos
cestos vazios. À medida que os discípulos deitavam nestes os pedaços que recebiam de Jesus,
aqueles Espíritos tornavam visíveis e tangíveis os pedaços que já lá haviam depositado. Assim,
de um lado, Jesus e os Espíritos tiravam indefinidamente dos fluidos produtores, que o primeiro
atraíra para junto de si, os elementos e os meios de multiplicação dos peixes e dos pães e, de
outro lado, os discípulos tiravam dos cestos indefinidamente os pedaços de pão e de peixe cuja
provisão se renovava por si mesma, mas sempre mediante a intervenção dos Espíritos
prepostos à produção de tal efeito, que se verificava à medida que os discípulos ali
depositavam os pedaços que recebiam de Jesus.
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Foi por esse processo que, pela ação de Jesus e dos Espíritos superiores que
invisivelmente o cercavam, se operou a multiplicação dos cinco pães e dos dois peixes e que os
pedaços partidos pelo Mestre pareciam às vistas carnais multiplicar-se infinitamente nas suas
mãos e delas saírem para os cestos.
Sabeis que o Espírito não deixa ver o objeto que ele transporta senão quando quer se
veja que está operando, caso em que torna visível o fluido que envolve o mesmo objeto e que
serve para efetuar o transporte. Mas, sabeis igualmente que o Espírito pode tornar, à sua
vontade, invisível, aos olhos grosseiros do homem, o objeto que transporta, só o fazendo visível
quando e como queira. Os fluidos que envolvem o objeto transportado não são visíveis, senão
querendo o Espírito que o sejam. Fora disso, o Espírito passa despercebido assim como o
próprio objeto, que ele não submete à vista do homem senão quando julga oportuno o
momento.
Se o houvesse querido, Jesus pudera ter produzido, ele só, o fato. Mas, os meios
empregados eram mais prontos e mais fáceis para a consecução do fim visado. Com efeito, não
era mais fácil e mais pronto que os Espíritos que o cercavam depositassem invisíveis, nos cestos
vazios, os produtos que eles mesmos preparavam e os fossem tornando visíveis à medida que
os discípulos ali depositassem os produtos que recebiam do Mestre, do que fazer este sair de
suas mãos para as dos discípulos tudo o que fosse preciso para encher os ditos cestos?
Os produtos da multiplicação, tendo recebido as formas de pedaços de pão e de postas
de peixe, como tais foram comidos. Não há aí de que vos espantardes. Os sonâmbulos
magnéticos não tomam a água, o vinho, ou qualquer alimento como sendo o que se lhes diga
que são? Não sabeis qual seja o poder da influência espírita no homem? Não compreendeis que
fosse muito grande, sobre aqueles homens, a de Jesus e a da falange inumerável de Espíritos
que o rodeavam? Não tendes visto aparecerem, sem que ninguém saiba como, sob a forma de
coisas materiais, próprias para a alimentação humana, produtos obtidos com o emprego de
fluidos produtores e que têm, para o homem, o aspecto, o sabor dos produtos humanos que
representam?
Todos comeram e ficaram saciados e doze cestos, dizem os evangelistas, foram
levados, cheios dos pedaços que sobraram.
Não se vos diz o que foi feito desses doze cestos, nem que os cinco pães e os dois peixes
estivessem com os apóstolos. Não se vos diz igualmente se os pedaços que sobraram foram
conservados.
Isso tudo pouco importa. Quaisquer que tenham sido a quantidade dos pães e dos
peixes, as pessoas que forneceram os cestos e o destino dado a estes e ao que continham, o
que é real é que o fato produzido por Jesus se verificou. Eis tudo o que importa se saiba.
Deveis compreender que, numa multidão tão numerosa quanto aquela, há sempre uma
certa agitação. Terminada a distribuição dos pães e dos peixes, os apóstolos deixaram atirados
ao chão os cestos de que se tinham servido para fazê-la e foram tomar a barca, a fim de se
transportarem à outra margem, onde, conforme a ordem recebida, esperariam o Mestre, que
ficava assistindo à dispersão do povo.
Mais preocupados com as suas necessidades espirituais do que com as do corpo, que
no momento se achavam satisfeitas, os apóstolos não cuidaram de mais nada. A influência
oculta que sobre eles era exercida lhes dirigia a atenção para aquilo que os pudesse interessar,
sempre que se fazia preciso desviá-la de outros pontos. A ordem que Jesus lhes dera de
passarem, antes dele, para a outra margem, tinha por fim preparar um novo fato que se devia
produzir.
Na sua retirada, desordenada e confusa, aquela tão grande massa de homens, de
mulheres e de crianças ia tropeçando nas cestas, algumas das quais foram apanhadas vazias,
enquanto que outras lá ficavam esmagadas, sem que ninguém se preocupasse com elas nem
com o seu conteúdo.
Os fluidos componentes dos produtos fluídicos que, sob as formas de pedaços de pão e
de postas de peixe, sobraram da distribuição, voltaram à fonte donde tinham sido tirados, logo
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que, sob a ação espírita, desapareceu dos mesmos produtos a tangibilidade e tudo entrou de
novo na ordem da humanidade (Os Quatro Evangelhos, volume 2, nº 173).
Observe-se que os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos consideram que não
houve milagre na multiplicação dos pães e dos peixes, mas que ocorreu um fenômeno
absolutamente natural, que foi considerado milagroso por faltarem os conhecimentos do
processo.
A influência que Jesus exercia sobre a turba é inquestionável, conforme assegura
Kardec. As pessoas, que se deslocavam de longe para ouvir-lhe a palavra, ficavam
embasbacadas e sequer se lembravam das necessidades fisiológicas. Kardec destaca que os
ouvintes, fascinados pela palavra de Jesus e pela poderosa ação magnética que ele exercia
sobre os que o cercavam, não experimentaram a necessidade material de comer. Isso pode ser
deduzido da narrativa evangélica, onde se diz que a tarde já caía, sem que as pessoas tivessem
se alimentado.
Há que se considerar, no entanto, que, ao voltarem para casa, cessada essa influência,
poderiam desfalecer pelos caminhos. Foi nisso que pensaram os discípulos quando
recomendaram a Jesus que despedisse o povo para procurar o que comer.
Embora Kardec tenha preferido a hipótese do ensino moral, não lhe eram
desconhecidos os efeitos da manipulação de fluidos (ver nº 92 – Manipulação de fluidos, em
que o diálogo foi retirado de O Livro dos Médiuns – Capítulo VIII – Do laboratório do mundo
invisível, 128). Quando trata da preparação da Terra para o recebimento da espécie humana,
ele conclui que não se verificou apenas o cumprimento de leis conhecidas (ver n° 80 –
Formação da Terra, em que o último parágrafo foi retirado de Obras Póstumas e, o restante,
de Os Quatro Evangelhos, vol. 4, 1).
A ocorrência do fenômeno material é também o pensamento de Emmanuel, que diz o
seguinte (psicografia de Chico Xavier):
Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível
desânimo, considerando a migalha de cinco pães e dois peixes.
Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos,
sobejamente (Vinha de Luz – Migalha e Multidão).
Marcos dá conta de que a multiplicação dos pães ocorreu não apenas uma vez, mas
por duas vezes (Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30-45 e capítulo 8, versículos 110). Além disso, diz que, à primeira multiplicação dos pães seguiu-se outro fenômeno não
menos considerável, seu encontro com os discípulos caminhando pelo mar (ver nº 101 – Jesus
e Pedro caminham por sobre o mar).
Portanto, com base nas narrações evangélicas e nos conhecimentos que hoje
dispomos sobre a materialização de fluidos (ver nº 99 – Bodas de Caná), conclui-se que sua
transformação em substâncias nutritivas com sabor de pão e de peixe ocorreu realmente.
Embora Kardec tenha colocado em dúvida a ocorrência da multiplicação dos pães e dos peixes,
ele admitia que Jesus era capaz de promover curas das mais diversas doenças (A Gênese,
Capítulo XV – Os milagres do Evangelho – Numerosas curas operadas por Jesus).

103 – Irmãos de Jesus
"Não é esse o filho do carpinteiro; sua mãe não se chama Maria; não são seus irmãos Tiago,
José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não se acham entre nós?"

Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco
adiantados, não lhe compreendiam a missão: tinham por excêntrico o seu proceder e seus
ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo (Evangelho
Segundo o Espiritismo, Honrai a Vosso Pai e a Vossa Mãe, 7).
Em hebreu, a palavra — irmão — tinha várias acepções. Significava, ao mesmo tempo,
o irmão propriamente dito, o primo coirmão, o simples parente. Entre os Hebreus, os
descendentes diretos da mesma linha eram considerados irmãos, se não de fato, ao menos de
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nome e se confundiam muitas vezes, tratando-se indistintamente de irmãos e irmãs.
Geralmente se designavam pelo nome de irmãos os que eram filhos de pais-irmãos, os que
agora chamais primos-irmãos (Os Quatro Evangelhos, volume 2, 163).
O Evangelho de Mateus se refere ao nascimento de Jesus dizendo que Maria deu à luz
seu filho primogênito (Evangelho de Mateus, capítulo 1, 25), fazendo supor que teria outros
filhos. No entanto, é preciso levar-se em conta a importância que tinha para os judeus o direito
de primogenitura. Assim, ao nascer o primeiro filho, era ele ungido como primogênito.
Portanto, ser primogênito não significava, necessariamente, ter irmãos.
Algumas evidências dos textos evangélicos apontam na direção de que José e Maria
não tiveram outros filhos. João, filho de Zebedeu, que esteve presente à crucificação de Jesus,
relata que recebeu dele a incumbência de cuidar de Maria:
- Mulher (por que não teria dito: mãe?), eis o teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis ai
tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a tomou ao seu cuidado (Evangelho de João, capítulo
19, 26).
Supondo que Maria tivesse vários filhos e considerando a idade de Jesus ao ser
crucificado, chegaríamos à conclusão de que alguns deles ainda não estivessem casados.
Entretanto, mesmo que todos já não morassem com a mãe, não faria sentido que Jesus,
olvidando-se deles, confiasse Maria a João, um estranho à família e seria de estranhar que,
quando João foi residir em Éfeso, na Turquia, tenha levado Maria consigo, se ela tivesse, como
se alega, filhos e filhas na terra de Israel.
Alguns, baseando-se no livro conhecido como “A história de José, o carpinteiro”,
provavelmente escrito no século V, afirmam que os chamados irmãos de Jesus não teriam sido
filhos de Maria, mas de José, que seria viúvo quando se casou com ela. Nesse caso, Jesus não
seria o primogênito. Além disso, essa hipótese se choca com uma passagem da epístola aos
Gálatas, que passou despercebida a Kardec, e que diz haver pelo menos um apóstolo que seria
irmão de Jesus, mas que não era filho de José. Eis o trecho da epístola:
Três anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele quinze dias.
Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor (Epístola aos
Gálatas, 1, 18-19).
Havia dois apóstolos com nome Tiago. Um, filho de Alfeu (Evangelho de Mateus,
capítulo 10, 3) e o outro, filho de Zebedeu e, portanto, irmão de João (Evangelho de Mateus,
capítulo 10, 2). Qual dos dois teria sido o “irmão do Senhor”?
Emmanuel, em sua obra Paulo e Estêvão (psicografia de Chico Xavier), afirma que
Paulo se encontrou com o apóstolo Tiago, após ter estado três anos no deserto, e que este era
filho de Alfeu. O texto é o que se segue:
(Saulo) notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso, talvez, de seus antecedentes, não se
dignava dirigir-lhe uma palavra. Arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés dentro da
igreja do “Caminho”, era percebido, de vez em quando, pelo moço tarsense, qual sombra
impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio, sentiu
quanto lhe doía aquele desinteresse; mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante
de todos. Nada fizera, ainda, que pudesse positivar suas novas convicções (Emmanuel,
psicografia de Chico Xavier, Paulo e Estêvão, 2ª parte, capítulo III, Lutas e humilhações).
Portanto, o apóstolo Tiago, a quem Paulo chama de “irmão do Senhor”, era filho de
Alfeu e, portanto, não era filho de José.
O apóstolo Judas Tadeu declara, em sua epístola, que era irmão de Tiago (Epístola de
Judas, capítulo 1, 1). Portanto, dos quatro citados irmãos de Jesus – Tiago, José, Simão e Judas
– dois deles foram filhos de Alfeu e não filhos de José ou de José e Maria.
O apóstolo João informa que Maria não era filha única; tinha uma irmã, que também
se chamava Maria:
Estavam de pé, junto à cruz, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e
Maria Madalena (Evangelho de João, capítulo 19, 25).
Os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos fazem a seguinte observação:
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Maria não era filha única; tinha uma irmã, que também se chamava Maria, mulher de
Cléofas e mãe de Tiago, de José, de Simão e de Judas, que os homens tratavam de irmãos de
Jesus.
Do mesmo modo, as chamadas irmãs deste eram suas primas coirmãs, de acordo com
o parentesco humano que, segundo os homens, havia entre elas e o Mestre (Os Quatro
Evangelhos, vol. 2, 163).
A divergência entre o nome do cunhado de Maria (Clopas ou Cléofas) se deve,
possivelmente, a erro de grafia nas sucessivas cópias do texto. Assim, é possível que uma das
cópias do Evangelho de João, que serviu de original à tradução para outras línguas, tenha tido
esse erro.
A descrição minuciosa feita por Lucas da aparição de Jesus a Cléofas e a outro
discípulo, (talvez um de seus filhos que eram apóstolos, ou seja Tiago ou Judas Tadeu), que,
com ele retornava a sua casa em Emaús, (Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13-35), é mais um
reforço dessa tese. Tendo sido Cléofas cunhado de Maria, com certeza ele ou sua esposa
contou-lhe o que havia se passado na estrada de Emaús e esta relatou a Lucas, que o inseriu
em seu Evangelho.
Marcos confirma a existência da irmã de Maria e diz que era mãe de Tiago (chamado
de Menor, em contraposição a Tiago, filho de Zebedeu, chamado de Maior) e de José, nomes
de dois dos chamados irmãos de Jesus:
Também ali estavam algumas mulheres a contemplar de longe; entre elas, Maria de
Magdala, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé (Evangelho de Marcos, capítulo 15,
40).
Tudo leva a crer que Tiago, José, Simão e Judas fossem filhos da irmã de Maria.
Persiste, no entanto, uma dúvida: o evangelista João diz que a irmã de Maria era mulher de
Clopas (que, como foi visto, deve ter sido cópia errada do nome de Cléofas). Como o apóstolo
Tiago, que Paulo chama de irmão de Jesus, pode ter sido filho de Alfeu?
Consultando a Internet, encontrei que Cléofas, no hebraico antigo, pode ser também
Alfeu
(wwwhttp://www.paulinas.org.br/diafeliz/santo.aspx?Dia=25&Mes=9&SantoID=456,
consulta feita em 14.2.2012).
Portanto, Cléofas, um dos discípulos que Jesus encontrou no caminho de Emaús, era o
pai de Tiago, José, Simão e Judas Tadeu, os chamados irmãos de Jesus.
É importante destacar que essa pesquisa tem valor estritamente histórico. Kardec não
poderia consultar o livro Paulo e Estêvão e muito menos dispunha das facilidades da Internet
para fazer pesquisas desse gênero. Tendo-lhe passado despercebida a afirmativa de Paulo na
Epístola aos Gálatas, entendeu que nenhum dos irmãos de Jesus o acompanhara como
apóstolo, desconhecendo também que a palavra “irmão” pudesse ter a conotação de “primo”.
Os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos fazem a seguinte observação com
relação a esse assunto:
Que importaria aos homens que Jesus tivesse tido irmãos e irmãs na humanidade, uma
vez que a essência deles não podia ser igual à do Mestre, Espírito perfeito, que encarnara, para
ser visto dos mesmos homens, tomando um perispírito tangível, com a forma ou a aparência
do corpo humano, adequado às necessidades e à duração da sua missão terrena? (Os Quatro
Evangelhos, vol. 2, 163).

104 – O selvagem e o animal
“Vede as aves do céu: não semeiam, não ceifam, não enchem celeiros e, entretanto, vosso Pai
celestial as alimenta. Não sois muito mais do que elas?”

De O Livro dos Espíritos:
Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a
cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar, progressivamente, à
perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de Si. A felicidade eterna e pura é
para os que alcançam essa perfeição (O Livro dos Espíritos, questão 115).
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De Os Quatro Evangelhos:
Quando se vos falou do Espírito no estado de infância, no estado, por conseguinte, de
ignorância e de inocência; quando se vos disse que o Espírito era criado simples e ignorante,
tratava-se, está bem visto, da fase de preparação do Espírito para entrar na humanidade (Os
Quatro Evangelhos, volume 1, 56).
Há perfeita concordância entre os Espíritos da Codificação e os Espíritos que ditaram
Os Quatro Evangelhos: fomos criados simples e ignorantes.
De A Gênese:
Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se
levar em conta que muitos Espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na
Terra juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em
matéria de progresso (A Gênese, Gênese Espiritual, Encarnação dos Espíritos, 32).
Observe-se que Kardec escreveu de moto próprio, admitindo que na Terra pudessem
existir Espíritos recém-chegados à humanidade. No entanto, os Espíritos da Codificação já
tinham deixado claro que na Terra não existem Espíritos recém-chegados à Humanidade (ver
nº 91 – Há Espíritos primitivos na Terra?, em que a pergunta e a resposta foram tiradas da
questão 172 de O Livro dos Espíritos).
Kardec era um estudioso e fazia dissertações sobre as revelações dos Espíritos. Foi
somente por isso que escreveu estas palavras que deram origem a tantas controvérsias:
Em nossos dias ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela
conformação da cabeça, têm tanta parecença com o macaco, que só lhes falta ser peludos,
para se tornar completa a semelhança (A Gênese, Gênese Espiritual, Hipótese sobre a Origem
do Corpo Humano, 16).
Essa observação, retirada do contexto, vem sendo muito criticada, sendo que, por isso,
Kardec é acusado de racista. É possível que, quando escreveu esse texto, não estivesse se
lembrando das palavras dos Espíritos que deixaram claro não ser a Terra local de encarnação
de Espíritos primitivos:
As almas de nossos selvagens são almas em estado de infância? – perguntou Kardec
aos Espíritos, que responderam:
– De infância relativa; são almas já desenvolvidas, pois já sentem paixões (O Livro dos
Espíritos, questão 191).
Para não deixar dúvida, os Espíritos procuraram, na questão 597a, destacar a distância
existente entre o animal e o homem:
Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do
homem e Deus (ver nº 90 – O animal e o homem, em que parte do texto foi retirada de Os
Quatro Evangelhos, vol. 1, 14 e o restante da questão 597a O Livro dos Espíritos).
Foi principalmente a observação de Kardec sobre a semelhança entre o selvagem e o
macaco que levou o Ministério Público Federal a pleitear a retirada de A Gênese das livrarias,
sob a acusação de conter material de apologia ao racismo. Em defesa, a FEB alegou que Kardec
nada tinha de racista e que aquela frase, retirada do contexto, nada apontava nessa direção. O
Ministério Público aceitou um acordo, permitindo a continuação da venda de A Gênese desde
que a FEB fizesse inserir, nas edições seguintes, uma nota explicativa provando que não havia
qualquer conteúdo racista no livro. A FEB inseriu a nota, citando várias passagens dos livros de
Kardec em que fica claro o posicionamento não racista do Codificador. Entre as passagens
citadas, consta a seguinte:
O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de
raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus (O Evangelho Segundo o
Espiritismo, Sede Perfeitos, O Homem de Bem).
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105 – Prodígios por ocasião da crucificação de Jesus
“Desde a hora sexta até à nona, toda a Terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do
templo se rasgou em dois, de alto a baixo; a terra tremeu; as pedras se fenderam.”

É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da
cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido
notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra
e o ficar toda a Terra envolta em trevas durante três horas, num país onde o céu é sempre de
perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos (A Gênese, Os Milagres, Prodígios por
ocasião da morte de Jesus, 55).
O tremor de terra, apenas parcial, se deu na região do planeta onde se encontravam os
Judeus que, com seu ódio e seus sarcasmos, haviam perseguido a Jesus e se fez sentir no
templo onde os sacerdotes e os Judeus mais eminentes se tinham reunido após o suplício. Foi
um fato puramente espírita, devido à ação de Espíritos prepostos, mediante simples
combinação de fluidos próprios para produzir abalos. Os tremores de terra que, na ordem
material das coisas, são crises planetárias que ocorrem na execução da obra de transformação
progressiva do globo terráqueo, se originam de abalos vulcânicos mais ou menos violentos,
conforme o propulsor está mais ou menos afastado, mais ou menos profundamente enterrado.
Os abalos, porém, que se fizeram sentir nesse momento não resultaram de causas diversas das
que produzem a sacudidura de um móvel ou de um aposento, provocando o deslocamento das
peças do mobiliário que nele existam. A ação ali foi mais forte, mas os agentes eram os
mesmos.
Este fenômeno (as pedras se fenderam, dizem os Evangelistas) foi igualmente um
efeito físico, resultante das mesmas causas, obtido pelos mesmos meios e pelos mesmos
agentes que produziram o terremoto parcial (Os Quatro Evangelhos, volume 3, 304).
Estamos diante de uma forte divergência entre Kardec e os Espíritos que ditaram Os
Quatro Evangelhos. Terão ocorrido esses fenômenos quando Jesus estava na cruz?
Uma das maneiras de se avaliar a credibilidade dos textos evangélicos é verificar a
concordância entre os narradores. Mateus, um dos apóstolos, diz que o véu do templo se
rasgou em dois de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Diz ainda que o
centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, observando o terremoto e tudo o que
se passava, se encheram de grande medo e disseram: - Este era verdadeiramente filho de Deus
(Evangelho de Mateus, capítulo 23, 51-54). Marcos, que escreveu seu evangelho a partir do
relatado pelo apóstolo Pedro, diz o mesmo do véu do templo e confirma que o centurião que
estava em frente da cruz disse: - Verdadeiramente este homem era filho de Deus (Marcos,
capítulo 15, 38-39). Lucas, cujo evangelho foi escrito a partir das observações de Maria, diz que
se escureceu o sol e o véu do templo se rasgou de meio a meio, além de também confirmar as
palavras do centurião (Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 45-47).
Há, portanto, vários depoimentos sobre o ocorrido e, como os evangelistas não
copiaram uns dos outros, entende-se que algo inusitado realmente ocorreu. Embora tenha
duvidado que tais fenômenos tenham ocorrido, Kardec diz, em seguida:
Compungidos com a morte de seu Mestre, os discípulos de Jesus sem dúvida ligaram a
essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção haveriam
prestado (A Gênese, Os Milagres, Capítulo XV, Prodígios por ocasião da morte de Jesus, 55).
Como não estivesse certo de que os fenômenos da natureza sejam regidos por
Espíritos prepostos a tal (ver nº 97 – A tempestade aplacada, em que o parágrafo
imediatamente após o texto evangélico foi copiado de A Gênese, Os milagres do Evangelho,
Tempestade aplacada, 46 e o parágrafo seguinte de Os Quatro Evangelhos, volume 2, 118).
Kardec entendeu que tais fenômenos foram ampliados devido à emoção do momento,
afirmando que, em outra ocasião, teriam passado despercebidos.
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Com relação ao obscurecimento do Sol, diz, com toda propriedade, que não pode ter
ocorrido um eclipse solar, visto que a crucificação de Jesus se deu na Páscoa dos judeus,
período de lua cheia. Sobre o fenômeno, diz o seguinte:
O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam
na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto
de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desses se houvesse dado, ele
decorreria de uma causa perfeitamente natural (A Gênese, Os Milagres, Prodígios por ocasião
da morte de Jesus, 55).
Kardec admite, portanto, que possa ter havido o obscurecimento do Sol, desde que a
causa tenha sido natural. E de fato o foi.
Todos os fenômenos que ocorreram desde a prisão de Jesus até sua saída do túmulo
foram naturais. Por exemplo, durante a prisão de Jesus, João, que estava presente e assistiu a
tudo, relata algo totalmente inusitado:
Judas, tendo tomado consigo uma coorte de quadrilheiros que os príncipes dos
sacerdotes e os fariseus puseram à sua disposição, ali veio com lanternas, archotes e armas.
Mas Jesus, que sabia de tudo o que havia de acontecer, saiu-lhes ao encontro e lhes disse: A
quem buscais? – Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, que o
traía, estava também com eles. – Apenas Jesus lhes disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por
terra. Perguntou-lhes segunda vez: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. – Jesus
lhes replicou: Já vos disse que sou eu. Se, pois, a mim é que buscais, deixai ir estes (Evangelho
de João, capítulo 18, 3-8).
Como poderiam os homens que prenderiam Jesus cair subitamente por terra sem
serem empurrados, senão pela ação de Espíritos? Não acontece de um Espírito obsessor lançar
por terra o subjugado? (ver nº 53 – Subjugação e loucura em que o parágrafo inicial foi
retirado de Os Quatro Evangelhos, vol. 1, 74, e o parágrafo final de O Livro dos Médiuns,
capítulo XXIII, da Obsessão, 253, 6ª). Também os Espíritos superiores podem fazer o mesmo.
Portanto, os fenômenos inusitados ocorridos naquele dia foram obra dos Espíritos que
secundaram Jesus em sua missão. Observe-se que a existência desses Espíritos já havia sido
percebida por um centurião, que dissera a Jesus: “Senhor, não sou digno de que entres em
minha casa; dize apenas uma palavra e o meu servo será curado; porquanto sou um homem
submetido a outro; tenho sob minhas ordens soldados; digo a um: vai lá e ele vai; a outro: vem
cá e ele vem; a meu servo: faze isto e ele faz” (ver nº 73 – O servo do centurião, em que o
parágrafo após o texto evangélico foi retirado de A Gênese, cap. XIV, Os fluidos – Natureza e
Propriedades dos Fluidos – Curas, 32) e o último parágrafo de Os Quatro Evangelhos, vol. 2,
110).

106 – O Consolador
“Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco”.

De A Gênese:
O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado (cap. I, nº 30), todas as condições do
Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana;
ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que
preside o Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho: antes, o completa e elucida. Com o
auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leia às que a Ciência já descobrira, faz-se
compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade
considerava inadmissível. Teve precursores e profetas, que lhe pressentiram a vinda. Pela sua
força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra.
A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu; a de Jesus, mais
completa, se espalhou por toda a Terra, mediante o Cristianismo, mas não converteu a todos;
o Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a Humanidade
(A Gênese, XVII, 40).
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Kardec resumiu em três as doutrinas que Deus enviou à humanidade: o Judaísmo, o
Cristianismo e o Espiritismo. No entanto, essas três doutrinas não podem sintetizar todo o
trabalho espiritual que os prepostos de Jesus trouxeram à Terra. Como ignorar o trabalho de
Confúcio e de Buda? Como desconsiderar a doutrina de Sócrates e de Platão, que Kardec
compara à do Cristianismo? (O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, IV).
Os Espíritos da Codificação assim se manifestam a esse respeito:
Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão
podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam,
prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da
Natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os
preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem; e
também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados
pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie (O Livro dos Espíritos,
questão 626).
Em outra questão de O Livro dos Espíritos, Kardec assim se manifesta:
Para cada geração uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a
baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse
e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse
primeiro passo lhe facilitará os outros (O Livro dos Espíritos, questão 800).
À pergunta se o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará partilhado apenas por
algumas pessoas, os Espíritos assim disseram:
Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da
humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os
conhecimentos humanos (O Livro dos Espíritos, questão 798).
Portanto, os Espíritos não dizem que o Espiritismo converterá toda a humanidade.
Segundo eles, o Espiritismo “se tornará crença geral e marcará nova era na história da
humanidade”, uma vez que veio para ensinar o que os homens antes não podiam
compreender (O Livro dos Espíritos, questão 801). São de um Espírito israelita estas palavras:
O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã
que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos; que há de fazer brotar
de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma
solidariedade comum; de uma moral, enfim que há de transformar a Terra, tornando-a morada
de Espíritos superiores aos que hoje a habitam (O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 1,
A nova era, 9).
Os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos alertam os espíritas para que não
venham a se considerar escolhidos por Deus, como fazem os judeus:
Que nenhum de vós se encha do vão orgulho dos judeus porquanto o Senhor olha por
todos os seus filhos com igual amor. Os únicos privilegiados são os que maior mérito têm e os
mais puros, abstenção feita de todos os cultos e nacionalidades (Os Quatro Evangelhos, vol. 1,
70).
Com relação ao Consolador, assim se manifestam:
Os Espíritos do Senhor, seus mensageiros, eram, como sabeis, o Consolador que Jesus
lhes enviaria a inspirá-los e guiá-los no desempenho da missão que lhes cabia. Esse Consolador
era, para a época, uma personificação do Espírito da Verdade e os apóstolos também o haviam
de ser, visto que igualmente eram mensageiros do Senhor, missionários encarnados para
espalharem pelos homens a luz, a ciência, a verdade correspondente às inteligências e às
necessidades de então.
Mas, o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, não tinha sua
personificação e sua missão limitadas pelas dos Apóstolos. No futuro, teria, como teve naquela
época e o tivera no passado, de executar a sua tarefa por meio dos Espíritos do Senhor, quer
errantes, quer encarnados, seus novos mensageiros, missionários enviados em auxílio do
progresso da humanidade, para ajudá-la a caminhar e avançar pela senda da verdade.
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........................................................................................................................................................
A missão do Espírito da Verdade está começada, porquanto essas coisas, cujo anúncio
fora predito, principiaram a ser anunciadas. Os Espíritos do Senhor já começaram a descer para
o meio de vós. Missionários, errantes e encarnados, começaram, mediante a luz e a ciência
espíritas que vos são reveladas, a espalhar a claridade sobre as partes da revelação messiânica
deixadas na obscuridade, sob o véu da letra. Começaram a instruir os homens sobre os seus
destinos, sobre o que podem e devem esperar, sobre o conhecimento do mundo e da criatura.
Começaram a dar-vos a verdade, relativamente ao que dela podeis compreender, guiando a
humanidade em suas pesquisas e ajudando-a no seu adiantamento (Os Quatro Evangelhos,
vol. 4, 53).
Kardec diz que muitos espíritas se transviaram do bom caminho e, sobre isso, pergunta
a Erasto, que indica como reconhecer aqueles que se conservam no bom caminho:
Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e
praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo; reconhecê-los-eis
pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal; reconhecê-loseis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de Sua lei (O
Evangelho Segundo o Espiritismo, XX, Missão dos Espíritas).
Portanto, sem nenhuma pretensão de converter a humanidade, mesmo porque a
conversão é algo de caráter estritamente individual (ver nº 27 – A fé, em que o parágrafo final
foi retirado de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo XIX – A fé remove montanhas – A
fé religiosa. Condição da fé inabalável, 7), ao Espiritismo cabe a importante tarefa de lembrar o
que Jesus disse e de descerrar o véu intencionalmente lançado sobre coisas que ele não pôde
dizer à época em que nos trouxe o Evangelho.

107 – O corpo de Jesus
“Deixo a minha vida para a retomar. Ninguém ma tira; eu por mim mesmo a deixo; tenho o
poder de a deixar e tenho o poder de a retomar.”

Embora tenha havido mais de uma divergência entre Kardec e os Espíritos que ditaram
Os Quatro Evangelhos, a questão do corpo de Jesus é considerada um divisor de águas entre
Kardec e Roustaing. Tão somente por essa divergência, não poucos espíritas condenam Os
Quatro Evangelhos, considerando-a um trabalho de Espíritos do mal.
Quando publicou Os Quatro Evangelhos, Roustaing presenteou Kardec com um
exemplar e o Codificador assim se manifestou:
Esta obra compreende a explicação e a interpretação dos Evangelhos, artigo por artigo,
com ajuda de comunicações ditadas pelos Espíritos. É um trabalho considerado, e que tem,
para os Espíritas, o mérito de não estar, sobre nenhum ponto, em contradição com a doutrina
ensinada por O Livro dos Espíritos e o dos médiuns. As partes correspondentes àquelas que
tratamos em O Evangelho Segundo o Espiritismo o são num sentido análogo. De resto, como
nos limitamos às máximas morais que, quase sem exceção, são geralmente claras, elas não
poderiam ser interpretadas de diversas maneiras; também foram o assunto de controvérsias
religiosas. Foi por esta razão que começamos por ali a fim de ser aceito sem contestação,
esperando para o resto que a opinião geral estivesse mais familiarizada com a ideia espírita.
O autor dessa nova obra acreditou dever seguir outro caminho; em lugar de proceder
por graduação, quis alcançar o objetivo de um golpe. Tratou, por certas questões que não
julgamos oportuno abordar ainda, e das quais, consequentemente lhe deixamos a
responsabilidade, assim como aos Espíritos que os comentaram. Consequente com o nosso
princípio, que consiste em regular a nossa caminhada sobre o desenvolvimento da opinião, não
daremos, até nova ordem, às suas teorias, nem aprovação, nem desaprovação, deixando ao
tempo o cuidado de sancioná-las ou de contradizê-las. Convém, pois, considerar essas
explicações como opiniões pessoais aos Espíritos que as formularam, opiniões que podem ser
justas ou falsas, e que, em todos os casos, têm necessidade da sanção do controle universal, e
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até mais ampla confirmação não poderiam ser consideradas como partes integrantes da
Doutrina Espírita.
Quando tratarmos essas questões, o faremos sem cerimônia; mas é que, então,
teremos recolhido os documentos bastante numerosos, nos ensinos dados de todos os lados
pelo Espíritos, para poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a
maioria; é assim que fazemos todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Nós
os dissemos cem vezes, para nós a opinião de um Espírito, qualquer que seja o nome que traga,
não tem senão o valor de uma opinião individual; nosso critério está na concordância universal,
corroborada por uma rigorosa lógica, para as coisas que não podemos controlar por nossos
próprios olhos. De que nos serviria dar prematuramente uma doutrina como uma verdade
absoluta, se, mais tarde, ela devesse ser combatida pela generalidade dos Espíritos?
Dissemos que o livro do Sr. Roustaing não se afasta dos princípios de O Livro dos
Espíritos e o dos médiuns; nossas observações levam, pois, sobre a aplicação desses mesmos
princípios à interpretação de certos fatos. É assim, por exemplo, que dá ao Cristo, em lugar de
um corpo carnal, um corpo fluídico concretizado, tendo todas as aparências da materialidade,
e dele faz um agênere. Aos olhos dos homens que não teriam podido compreender, então, sua
natureza espiritual, teve que passar EM APARÊNCIA, essa palavra é incessantemente repetida
em todo o curso da obra, para todas as vicissitudes da Humanidade. Assim se explicaria o
mistério de seu nascimento: Maria não teria tido senão as aparências da gravidez. Este ponto,
colocado por premissa e pedra angular, é a base sobre a qual se apoia para explicação de
todos os fatos extraordinários ou miraculosos da vida de Jesus.
Sem dúvida, não há aí nada de materialmente impossível para quem conhece as
propriedades do envoltório perispiritual; sem nos pronunciar pró ou contra essa teoria diremos
que ela é ao menos hipotética, e que, se um dia ela fosse reconhecida errada, a base sendo
falsa, o edifício desmoronaria. Esperamos, pois, os numerosos comentários que ela não deixará
de provocar da parte dos Espíritos, e que contribuirão para elucidar a questão. Sem prejulgá-la,
diremos que já foram feitas objeções sérias a essa teoria, e que, na nossa opinião, os fatos
podem perfeitamente se explicar sem sair das condições da Humanidade corpórea.
Estas observações, subordinadas à sanção do futuro, não diminui nada a importância
dessa obra que, ao lado das coisas duvidosas do nosso ponto de vista, delas encerra,
incontestavelmente, boas e verdadeiras, e será consultada proveitosamente pelo Espíritas
sérios (Revista Espírita de junho de 1866, Notas bibliográficas, Os Evangelhos explicados pelo
Sr. Roustaing).
Kardec completa o texto fazendo os seguintes comentários sobre o tamanho da obra
(três grossos volumes no original, sendo a tradução em português em quatro volumes):
Se o fundo de um livro é o principal, a forma não é de se desdenhar, e entra também
por alguma coisa no sucesso. Achamos que certas partes são desenvolvidas muito longamente,
sem proveito para a clareza. Na nossa opinião, se, limitando-se ao estrito necessário, ter-se-ia
podido reduzir a obra em dois, ou mesmo em um único volume, teria ganhado em
popularidade.
Com relação ao tamanho da obra, penso que haja exagero em dizer que poderia ser
reduzida a um único volume. A obra comenta os quatro evangelhos e os mandamentos,
reproduzindo-os na íntegra. Somente a parte compilada seria suficiente para encher um
volume.
Verifica-se, pois, que Kardec fez elogios a Os Quatro Evangelhos, deixando a questão
do corpo de Jesus para ser tratada posteriormente, esperando comentários dos Espíritos.
Não se conhece nenhuma manifestação nesse sentido feita pelos Espíritos da
Codificação. Portanto, os comentários sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, feitos por
Kardec em A Gênese, são fruto de suas conclusões pessoais:
O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte há sido objeto de inúmeros
comentários. Atestam-no os quatro evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que
52

foram ao sepulcro no terceiro dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns,
nesse desaparecimento, um fato milagroso, atribuindo-o outros a uma subtração clandestina.
Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo
fluídico; não teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição tangível; numa palavra:
uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida
teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde
desaparecer do sepulcro e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois de sua
morte.
É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível,
dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos; mas, seria, pelo menos,
inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Trata-se, pois, de
saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem (A Gênese, Os
Milagres do Evangelho, Desaparecimento do corpo de Jesus, 64).
Portanto, as três hipóteses consideradas por Kardec para o desaparecimento do corpo
de Jesus são: um fato miraculoso, uma subtração clandestina ou Jesus jamais ter tido um corpo
de carne.
Com relação ao fato miraculoso, o Codificador descarta em outro trecho de A Gênese,
a saber:
Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode
fazê-los. Mas, fá-los? Ou, por outras palavras; derroga as leis que dele próprio emanaram? (ver
nº 13 – Milagre, em que o texto acima foi retirado de A Gênese, Os milagres, Os Milagres
Segundo o Espiritismo, Faz Deus milagres? – 15 e a parte inicial foi retirada de Os Quatro
Evangelhos, volume 3, 202).
Portanto, as três hipóteses apresentadas por Kardec ficam reduzidas a duas: o furto do
corpo ou Jesus jamais ter tido um corpo de carne.
Com relação ao furto do corpo de Jesus, os Espíritos que ditaram Os Quatro
Evangelhos fazem um longo arrazoado sobre a matéria para concluírem pela impossibilidade
de tal fato ter acontecido. Eis o texto que trata do assunto:
Esta suposição de um rapto, de uma subtração por mãos humanas é a negação de
todos os fatos evangélicos, que se encadeiam no seu conjunto e nos seus pormenores,
relativos: — à presença do corpo no sepulcro quando a pedra que o fechava foi selada pelos
príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, na presença e com o auxílio dos soldados destacados
para guardá-lo; — ao desaparecimento do corpo estando selada a pedra; — à deslocação e ao
derribamento desta; — à ausência do corpo no sepulcro quando esta foi deslocada e derribada;
— ao reaparecimento chamado "ressurreição".
O corpo não podia ser raptado. Por quem o seria? Por quaisquer homens? Pelos
discípulos? Esta hipótese, já o dissemos e repetimos, cai por si mesma, tal a sua absurdidade.
Por outros homens que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus,
nem os principais Judeus? Mas, então, qual o móvel, por que motivo, com que interesse, com
que fim?
Em que ocasião os discípulos ou outras quaisquer pessoas o raptariam? Não poderia
ser senão após o ter José de Arimateia depositado no sepulcro e antes ou depois de selada a
pedra.
Poderia o rapto dar-se antes de selada a pedra? Não. Em o n. 306 já mostramos que
não podia ser e não foi antes de tomada essa precaução pelos príncipes dos sacerdotes.
Poderia dar-se depois? Mas, como? À revelia dos soldados prepostos à guarda do
sepulcro, ou com a conivência deles?
À revelia dos soldados e da sentinela sempre vigilante era impossível. A suposição de
um rapto quando todos os soldados dormiam, não suporta exame. É, além de impossível,
absurda.
Com a conivência dos soldados? Mas, as ordens recebidas, a honra e as
responsabilidades militares não poriam obstáculos a que os soldados romanos praticassem
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gratuitamente esse ato culposo? Doutro modo, como haviam de os discípulos, que eram
pobres, pescadores, mendigos sem pão e sem teto, corrompê-los, a peso de ouro, por forma a
contarem com a discrição e a participação deles, uma vez que, admitido se prestassem ao
suborno, fácil lhes seria obter dos príncipes dos sacerdotes, dos mais eminentes Judeus e dos
fariseus enorme recompensa, se afirmassem e provassem que o corpo de Jesus fora subtraído
por mãos humanas?
E os discípulos, que contavam com uma ressurreição corporal, iriam fazer-se autores ou
cúmplices de uma tramoia para, em seguida, afirmarem e sustentarem mentirosamente que
aquela ressurreição se dera, citando todos os fatos circunstanciais que lhe dizem respeito?
Teriam sido capazes de afirmar e sustentar sua crença, suportando o martírio, todas as
torturas, os maiores suplícios, se essa crença tivesse por base a mentira, se eles se tivessem
apoderado furtivamente do cadáver e o houvessem enterrado secretamente?
Repetimos: a insinuação de um rapto efetuado pelos discípulos, de qualquer maneira e
em qualquer ocasião, se desfaz pela sua própria absurdidade.
Outros, que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus, nem os
mais graduados Judeus, teriam ousado correr os azares e os graves perigos de corromper a
peso de ouro, sem motivo e sem interesse, os soldados, quando é indubitável que, dado fossem
estes suscetíveis de corrupção, poderiam, no caso, levando por diante a indigna especulação,
obter nova e maior paga com o afirmarem e provarem que o corpo de Jesus fora subtraído por
mãos humanas, com o entregarem mesmo, operada a subtração, os autores dela aos príncipes
dos sacerdotes, aos fariseus e aos Judeus mais eminentes?
Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus poderiam ter sido os que praticassem o rapto?
Mas, se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, tê-lo-iam feito, não para o destruírem,
para o aniquilarem pelo fogo ou de outro modo, e sim para desmascararem as pretensões,
tanto dos discípulos, como do Mestre. Toda a conveniência, pois, tinham eles em conservar o
corpo, como documento probante da impostura daqueles. Tê-lo-iam feito desaparecer para
impedir que os discípulos o subtraíssem, mas então, com um objetivo único: mostrar ao povo
aquele corpo mutilado, em decomposição, porquanto, para eles, como para todos os homens
da época e das que se seguiram até aos dias da revelação atual, o corpo de Jesus era terreno,
igual aos outros corpos humanos, caso os discípulos pretendessem espalhar o boato da
"ressurreição". Desmascarar-lhes a impostura, possuir arma segura contra os inimigos da fé
que professavam, tal a única razão que eles teriam para roubar o corpo, antes que os
discípulos o subtraíssem.
Fizeram, porém, isso? Perseguiram os discípulos por fomentarem erros entre o povo?
Apresentaram prova de embuste contra eles? Não. Subornaram os soldados para que
imputassem o desaparecimento do corpo de Jesus a seus discípulos. Mas, mesmo por este fato,
que era uma transgressão das leis, o da violação da sepultura, os discípulos foram
perseguidos? Não. Não eram, todavia, a indulgência, nem a longanimidade que paralisavam os
braços dos juízes de Israel. Era o terror, pois eles estavam plenamente convencidos de que o
corpo não fora roubado e que, no entanto, desaparecera!
Se os príncipes dos sacerdotes e os anciães não se houvessem persuadido da
veracidade da narrativa dos guardas e não estivessem amedrontados, em vez de lhes darem
grande soma de dinheiro para lhes imporem silêncio, mais sensato fora acusá-los de
velhacaria, de mentira, de traição. Não o fizeram, porém, porque o terror se apoderara deles.
Assim, os que não tinham hesitado em derramar (eles pelo menos acreditavam que o
haviam feito) o "sangue" do justo, não ousaram acusar os soldados. É que compreenderam
que, se responsabilizassem os guardas por aqueles fatos, dariam a estes muito maior
publicidade. Preferiram então abafar aquela ocorrência que lhes era de tanta gravidade. De
tanta gravidade, sim, porque justificava as palavras proféticas de Jesus e confirmava sua
missão. Pilatos nenhuma providência tomou. Que importava ao tetrarca que o corpo de Jesus
houvesse ou não desaparecido?
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Dissemos acima: "Em vez de darem aos soldados grande soma em dinheiro para lhes
imporem silêncio"; e: "Preferiram então abafar aquela ocorrência, que lhes era de tanta
gravidade."
Aos soldados não foi imposto que se abstivessem de dar publicidade ao fato; mas que,
contraditando os boatos de "ressurreição", que podiam ser espalhados, a explicassem "dizendo
que os discípulos tinham ido ao sepulcro durante a noite e roubado o corpo, enquanto eles
dormiam".
Semelhante alegação, mais fácil de imaginar do que de sustentar, não chega a ser uma
impostura, porque se desmente a si mesma pela sua absurdidade, como o deveis compreender.
Os argumentos contrários ao furto do corpo de Jesus são bastante convincentes. Assim,
se levarmos em conta as três hipóteses formuladas por Kardec, ao descartarmos as duas
primeiras ficaremos apenas com a hipótese de Jesus jamais ter tido um corpo de carne. É o
seguinte o trecho de Os Quatro Evangelhos que afirma ser essa a razão do desaparecimento do
corpo de Jesus:
O corpo, aparentemente humano, de natureza perispirítica, mas tangível, que Jesus
deixara na cruz e que José de Arimateia depositou no sepulcro, aí ficou até ao momento em
que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, na presença e com o auxílio dos soldados
romanos que eles ali haviam posto como guardas, selaram a pedra que lhe fechava a entrada.
Selada a pedra, Jesus, fazendo cessar a tangibilidade, chamou ao espaço aquele corpo
aparente no estado fluídico e lhe conservou os princípios constitutivos prontos a se reunirem à
sua vontade, tal como se dera muitas vezes, conforme o temos explicado, sempre que o
supunham no deserto, na solidão, no monte a orar, quando a realidade é que nessas ocasiões
seu Espírito pairava por sobre o vosso universo, regulando, com sabedoria, todas as coisas e
provendo à execução das ordens do Soberano Senhor.
Foi assim que o corpo de Jesus, que não era um corpo humano material como os
vossos, mas fluídico, de natureza perispiritual, desapareceu do sepulcro, estando chumbada a
pedra que o fechava, de modo que não mais se achava lá quando se deu a deslocação e o
derribamento da pedra.
Kardec não endossou essa hipótese, como se pode verificar nesse comentário sobre a
natureza diversa do corpo de Jesus:
Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e
das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou Espírito. Quem sofre não é o corpo, é o
Espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo
sem Espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o Espírito sem corpo
material, não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da
matéria, donde forçoso é se conclua que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode
duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda gente (A
Gênese, Os Milagres do Evangelho, Desaparecimento do corpo de Jesus, 65).
Continua Kardec:
Se as condições de Jesus, durante a sua vida, fossem as dos seres fluídicos, ele não teria
experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe
o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera, como exemplo de resignação. Se
tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena
dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de
amargura, sua paixão, sua agonia, tudo, até ao último brado, no momento de entregar o
Espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer
crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente
honesto, indigna, portanto, com mais forte razão, de um ser superior. Numa palavra: ele teria
abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as condições lógicas desse
sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente, em vez de o
elevarem.
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Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é
atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a
existência (A Gênese, Os Milagres do Evangelho, Desaparecimento do corpo de Jesus, 66).
Kardec não deixou clara sua opinião sobre a causa do desaparecimento do corpo de
Jesus. Entretanto, é fora de dúvida que sua opinião era contrária a Jesus ter tido um corpo
diferente dos demais humanos que habitam o planeta Terra e seu argumento principal é que,
sem um corpo material, Jesus não sentiu dor. Sobre essa questão, assim se manifesta o
Espírito Áureo:
Materializações se verificam nos mais diversos níveis e nos mais variados graus. E são
normalmente parciais, em maior ou menor escala. Há materializações de luzes, de sons, de
formas, de objetos, de partes de corpos espirituais. Materializações integrais de psicossomas
dificilmente ocorrem, exceto nos níveis mais baixos da evolução. Mesmo nesses últimos casos,
não são também integrais, no sentido mais rigoroso do termo, porque as entidades que nesse
nível se tangibilizam têm sempre deformados e até necrosados importantes centros de
sensibilidade, especialmente no tocante à consciência. São mutilados do espírito e, quase
sempre, aleijados da mente e da forma, longe da completidão mentofísica de si mesmos.
O Cristo-Jesus, Senhor da Verdade e da Inteireza, foi o único Espírito absolutamente
completo, com todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito
funcionamento, que se materializou totalmente na Terra, assumindo por inteiro a biologia e a
morfologia de um Homem, com tudo o que compõe um organismo humano, sem faltar
absolutamente nada, personificando o modelo físico e espiritual, perfeito por excelência, do
Homo sapiens, na futura e mais elevada conformação biomentofísica que atingirá quando
chegar ao seu mais alto grau de evolução terrestre. Foi por essa razão que Jesus se intitulou O
Filho do Homem. Não o fez por mera força de expressão; disse uma soleníssima verdade, da
mais extraordinária significação, pois como Homem Ideal, perfeito e íntegro, ninguém teve,
como ele, neste mundo, todos os sentidos funcionando em grau máximo. Sua percepção,
mesmo se quiséssemos vê-la do exclusivo ponto de vista da organização psicossomática
humana, atingiu o mais alto nível, que outro ser humano, ou de aparência humana, jamais
conseguiu.
Teve, portanto, sobradas razões para exclamar, como registrou o evangelista Marcos
(9,19): “Ó geração incrédula e perversa, até quando me fareis sofrer?” O sofrimento
experimentado por Jesus, na preparação e no decurso de seu messianato, não teve, não tem e
não terá similar, de qualquer ângulo que seja analisado, inclusive no que concerne à dor física,
tal como a entendemos, em vista da sua inigualável sensibilidade orgânica.
Completamente irreal e terrivelmente injusto é, pois, o argumento de embuste,
largamente usado pelos que não compreendem a absoluta impossibilidade da encarnação
comum de um Ser Crístico e só conseguem ver uma grosseira pantomima na capacidade de
sofrer de um agênere. A verdade, como vemos, é bem outra, incomparavelmente bela, justa,
santa, lógica e real; a realidade do sublime amor daquele que é, de fato, o Caminho, a Verdade
e a Vida (Áureo, Universo e Vida, psicografia de Hernani T. Sant’Anna, Edição FEB, VII, O Filho
do Homem).
Não são poucos os Espíritos que, desde os tempos apostólicos, vêm se manifestando
favoravelmente a Jesus não ter tido um corpo de carne. João, que estava convicto de Jesus ser
o próprio Deus encarnado (ver nº 48 – Jesus é Deus?, em que os dois parágrafos finais foram
retirados de uma mensagem de João Evangelista publicada Os Quatro Evangelhos, vol. 4,1),
não aprovou essas manifestações e, em carta aos seus discípulos, afirmou:
Meus bem-amados, não creais em qualquer Espírito; experimentai se os Espíritos são
de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo (1ª Epístola de João,
capítulo 4, 1).
Em seguida, explica por que faz essa observação:
Nisto conheceis os Espíritos de Deus: todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na
carne é de Deus (1ª Epístola de João, 4, 2).
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Portanto, as manifestações dos Espíritos de que Jesus não teve um corpo de carne vêm
desde os tempos apostólicos. Essa é também a opinião de Kardec:
Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário,
de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como
o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da santa Virgem e que não
nascera dela; que, assim, Jesus não nascera, não sofrera e não morrera. Os apolinaristas foram
anatematizados no concílio de Alexandria, em 360; no de Roma, em 374; e no de
Constantinopla, em 381.
Tinham a mesma crença dos Docetas (do grego doken, aparecer), seita numerosa dos
Gnósticos, que subsistiu durante os três primeiros séculos (A Gênese, Os Milagres do
Evangelho, Desaparecimento do corpo de Jesus, 67).
Terem sido anatematizados por tantos concílios indica que era grande o número de
adeptos dessa teoria. Como os reencarnacionistas também foram anatematizados pelo
concílio de Constantinopla, entende-se que um anátema, em hipótese alguma, pode servir de
argumento contra uma teoria. O movimento da Terra pareceu, em certa época, de tal modo
oposto ao texto bíblico que não houve forma de perseguição da qual essa teoria não tenha
sido o pretexto e, entretanto, a Terra gira, apesar dos anátemas (O Livro dos Espíritos,
Considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação, 59).
A divergência de pontos de vista com relação à natureza do corpo de Jesus tem
estimulado alguns a enxergar um cisma dentro do Espiritismo: de um lado, estariam aqueles
que não acreditam ter tido Jesus um corpo de carne, a quem chamam de “roustanguistas”; de
outro, estariam aqueles que acreditam ter tido Jesus um corpo de carne, que seriam os
“kardecistas”. Entre os “roustanguistas”, estaria a própria Federação Espírita Brasileira, em
cuja editora é publicado Os Quatro Evangelhos.
A Federação Espírita Brasileira, chamada de Casa Máter do Espiritismo no Brasil,
dispõe de um amplo comitê editorial para analisar a qualidade dos livros que publica e impedir
que sejam apresentadas ao público obras contrárias à Doutrina Espírita. No entanto, ela separa
o que pertence à Doutrina dos Espíritos e o que se trata de mera dissertação de Allan Kardec.
Por exemplo, com relação ao sofrimento de Jesus ter sido um vão simulacro se ele não tivesse
um corpo de carne, ela assim se manifesta em A Gênese, em nota de rodapé:
Diante das comunicações e dos fenômenos surgidos após a partida de Kardec, concluiuse que não houve realmente vão simulacro, como igualmente não houve simulacro de Jesus,
após a sua morte, ao pronunciar as palavras que foram registradas por Lucas (24:39): - “Sou eu
mesmo, apalpai-me e vede, porque um Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu
tenho”.
Ao se criar uma divisão dentro do Espiritismo associando a um dos grupos um adjetivo
derivado do nome de Kardec, procede-se de forma contrária ao que escreveu o Codificador:
Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre
as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns
estranhos uns aos outros e em vários lugares.
Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários,
mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um
princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao
mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo.
Se, portanto, aprouver a um Espírito formular um sistema excêntrico, baseado
unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal
sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes,
conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra
todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à
sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o
mundo visível e o mundo invisível.
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Essa a base em que nos apoiamos, quando formulamos um principio da doutrina. Não
é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos
arvoramos, absolutamente, em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: "Crede em
tal coisa, porque somos nós que vo-lo dizemos." A nossa opinião não passa, aos nossos
próprios olhos, de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos
considerarmos mais infalível do que qualquer outro (O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Introdução, II – Autoridade da doutrina espírita, Controle universal do ensino dos Espíritos).
Nessas palavras, Kardec deixa claro que suas opiniões pessoais não podem,
absolutamente, ser consideradas como verdade absoluta e muito menos que se faça cisões
dentro do Espiritismo com vistas a defender tais opiniões.

108 – O instante da morte
“De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a alma?”

De O Livro dos Espíritos:
Algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro; parece
que não teriam como escapar à morte. Não há fatalidade nisso?
– A fatalidade só existe, no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da
morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não o podeis evitar.
Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é
chegada?
– Não, não morrereis, e sobre isso há milhares de exemplos; mas quando a hora
chegar, nada poderá impedir. Deus sabe por antecipação qual o gênero de morte que terás na
Terra e, muitas vezes, vosso Espírito também sabe, porque isso foi revelado quando fez a
escolha desta ou daquela existência (O Livro dos Espíritos, questões 853 e 853a).
De Os Quatro Evangelhos:
Em que sentido, em que condições e segundo que regras se deve entender que o
instante da morte é fatal? Deve-se entendê-lo de modo absoluto e no sentido de que o homem
nada pode conseguir, para abreviar sua existência, pelo uso e abuso do seu livre-arbítrio, por
seus atos, pela maneira por que se utiliza da sua existência, deixando de cumprir as obrigações
que lhe são impostas para que o corpo lhe dure até ao termo de suas provações?
Sob certos pontos de vista, como esse que ali se adotou, mas sem que se houvesse
entrado em todos os desenvolvimentos, a morte é determinada. Credes, porém, fracas e finitas
criaturas, que aquele que se move no infinito e abrange com o seu olhar as plêiades
inumeráveis de estrelas, de mundos que ele projetou no espaço, mede o tempo com os vossos
compassos? Tudo é detido em sua marcha, tudo tem determinada a sua duração, ao simples
olhar daquele que é o infinito. Mas, a barreira que se ergue diante de vós não é determinada
como o interpretais.
A duração da vida se regula pelo princípio que liga o Espírito ao corpo. O cordão
fluídico de que se vos tem falado é a mola que põe em movimento o mecanismo corporal.
Determinada é a duração dessa mola, mas dentro de uma amplitude que não podeis
compreender e que não se mede pelos minutos da vossa pêndula. Extensão mais ou menos
longa que é dada, de acordo com a maneira por que dela fizerdes uso. É como um pedaço de
borracha que se pode esticar até certo ponto, conforme a maior ou menor força, a maior ou
menor destreza que se empregue.
Conquanto seja difícil fazer-vos compreender esta apreciação, vamos dar-vos o sentido
e o alcance do que acabamos de dizer.
A duração do homem tem um limite natural, determinado, no curso regular da
existência, pelas leis imutáveis da natureza, pela ação e aplicação dessas leis, de conformidade
com os meios e os climas, por isso que os fluidos que servem para a formação e o
entretenimento dos seres humanos estão em relação com os climas sobre que eles atuam. E a
matéria está em relação adequada com eles, porquanto, segundo a lei de harmonia universal,
tudo é determinado. Aí, nesse limite natural, é que está o momento irrevogável do fim
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humano, fim contra o qual o livre-arbítrio do homem nada pode, no sentido de prolongar além
dele a duração do corpo.
Eis qual é, na verdadeira significação da palavra, o instante fatal da morte. Neste
sentido é que os dias da criatura humana não podem ser prolongados. Eles não podem ir além
daquele limite natural. Mas, o livre-arbítrio do homem pode, seja por meio de suas resoluções
espíritas, isto é, pelas determinações que toma, como Espírito, antes de encarnar, seja pelo uso
que faz da sua existência como encarnado, interromper o curso desta em determinado tempo,
entre o instante do seu nascimento e aquele natural limite, que é a hora fatal do fim humano
(Os Quatro Evangelhos, vol. 4, 5º mandamento).
Nos itens anteriores, foram analisadas divergências entre Kardec e os Espíritos que
ditaram Os Quatro Evangelhos. Considerando que Kardec estava encarnado e que as
divergências apresentadas não afetam o aspecto doutrinário, foram colocadas em segundo
plano.
O mesmo não se dá, no entanto, com a diferença de resposta dada pelos Espíritos da
Codificação e pelos Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos sobre o instante da morte.
Afinal, o instante da morte é ou não irrevogável?
Com relação ao suicídio, não há dúvida: o suicida antecipa o instante da morte. Há
também o suicídio indireto, de que trata André Luiz em O Nosso Lar, e que Kardec sintetiza
nessas palavras:
O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea,
mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais (O Céu
e o Inferno, Segunda Parte, Capítulo V, O Pai e o Conscrito).
Hoje, sabemos que os completistas, isto é, aqueles que levam a encarnação até o
termo programado, são raros. O mais comum é o ser humano, por atos praticados por seu livre
arbítrio, chegar ao fim da existência antes do termo assinalado.
Por que os Espíritos, ao responderem à questão 853 de O Livro dos Espíritos, disseram
que é fatal o instante da morte? Roustaing indagou os Espíritos sobre o assunto, os quais lhe
responderam da seguinte forma:
O Livro dos Espíritos era a base da revelação, porém não a revelação toda. Se nessa
obra se houvesse entrado em todos os pormenores, mais terríveis teriam sido as tempestades
que ela levantou, mais numerosos os antagonistas, mais penosa a luta. Foi preciso,
primeiramente, desentulhar o caminho e mostrar a luz que cintilava por entre as abertas do
silvedo. Pouco a pouco, o horizonte foi sendo alargado e ainda o será mais (Os Quatro
Evangelhos, volume 4, Quinto mandamento).
É interessante que o Espírito Verdade disse algo semelhante a Kardec quando este o
interrogou sobre a oportunidade de publicação de O Livro dos Espíritos:
Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente
poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem (Obras
Póstumas, Segunda Parte, O Livro dos Espíritos).
Por isso, a parte final da resposta à questão 853 de O Livro dos Espíritos (Quando esse
momento chega, seja por um meio ou por outro, não o podeis evitar) não deve ser tomada de
modo absoluto, mesmo porque ele pode ser delongado, conforme resposta de São Luís à
pergunta de Kardec sobre a possibilidade de a encarnação ser estendida além do período
previsto:
Certamente, em dadas condições, pode um Espírito encarnado prolongar a existência
corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele como tais julgadas é uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros
exemplos. Esta dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao
homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de moto próprio à vida, desde
que ela tenha atingido o seu termo. E uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no
entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que
dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência. Como provação para o
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Espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um
suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação
material do pensamento.
Estes casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma
derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livrearbítrio da alma que, no momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito
da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes pode ser também uma espécie de
castigo infligido ao Espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual
tem necessariamente de sofrer (O Céu e o Inferno, 2ª parte, Capítulo III, Sra. Anna Belleville).
Portanto, o instante da morte pode ser antecipado por nossos atos ou pode ser
postergado pelos Espíritos superiores, se o julgam conveniente.

109 – A encarnação é necessária?
“(...) está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo.”

De O Livro dos Espíritos:
Os Espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da
encarnação?
Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida
corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho
e, por conseguinte, sem mérito (O Livro dos Espíritos, questão 133).
A resposta à questão 133 indica que todo Espírito deve passar por encarnações.
Entretanto, não diz onde essas encarnações necessárias se dão.
De O Evangelho Segundo o Espiritismo:
É um castigo a encarnação e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la?
A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam
cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes
necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o
desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo
igualmente por todos os seus filhos; assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de
partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder.
Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas, a encarnação para todos os
Espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a
vida, como primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio.
Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos
penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os
que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede retardam a sua marcha e, tal
seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da
reencarnação e é quando se torna um castigo. - S. Luís (Paris, 1859) (O Evangelho Segundo o
Espiritismo, Capítulo IV, 25).
No esclarecimento dado por S. Luís, aprendemos que a encarnação material somente é
necessária como primeira experiência ao uso do livre arbítrio. Portanto, apenas os Espíritos
primitivos estão a sujeitos a encarnar sem necessidade de expiação.
De O Livro dos Espíritos:
As almas de nossos selvagens são almas em estado de infância?
De infância relativa; são almas já desenvolvidas, pois já sentem paixões (O Livro dos
Espíritos, questão 191).
Essa questão esclarece que, na Terra não há encarnações de pessoas destinadas a
testar o livre arbítrio, pois todos os Espíritos aqui encarnados já passaram pela fase primitiva.
Qual será, então, o objetivo da encarnação na Terra?
De O Livro dos Espíritos:
Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos?
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– A Lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição.
Para uns é uma expiação; para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição,
devem sofrer todas as tribulações da existência corporal: é a expiação. A encarnação tem
também um outro objetivo: dar ao Espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação.
Para realizá-la é que, em cada mundo, toma um corpo em harmonia com a matéria
essencial desse mundo para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de
modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta (Livro dos Espíritos, questão
132).
Portanto, em nosso planeta, há duas hipóteses para o Espírito se encarnar: por
expiação ou em missão. No primeiro caso, o Espírito deve sofrer as tribulações da existência
corporal como expiação de faltas cometidas. No segundo caso, isto é, de missão, o Espíritos
tem a oportunidade de cumprir sua parte na obra da criação.
De Os Quatro Evangelhos:
Todo aquele que reveste a carne e sofre, como vós, a encarnação material humana é
falível (Os Quatro Evangelhos, vol. 1, 14).
Portanto, mesmo o Espírito em missão ainda não atingiu a perfeição relativa. Ao
revestir a carne, ele sabe que pode falir e é o que acontece em muitos casos de missão. É o
que aconteceu com Napoleão Bonaparte e Maomet, ambos Espíritos missionários, que faliram
em na missão que lhes foi concedida pelo plano espiritual:
O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do
século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as
vitórias de Árcole e de Rívoli, com a paz de Campoformio, em 1797, para que a vaidade e a
ambição lhe ensombrassem o pensamento.
A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a
pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que
predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto,
Napoleão foi uma espécie de Maomet transviado, da França do liberalismo. Assim como o
profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar, também as
atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o
povo francês à revolução (Humberto de Campos – A Caminho da Luz – psicografia de Chico
Xavier – A Revolução Francesa – Napoleão Bonaparte).
Portanto, mesmo os Espíritos em missão são Espíritos falíveis, que ainda não atingiram
a perfeição, como se depreende desse diálogo com o Espírito Sixdeniers:
P. Podereis dar-me notícias da vossa filha? (morta quatro ou cinco anos antes)
R. Está em missão aí na Terra.
P. Ela é infeliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas.
R. Sei. Ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha
filha não é feliz, encarnada, antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas,
pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes.
Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na
Terra em missão, e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela, e obrigado pela lembrança (O
Céu e o Inferno, 2ª parte, Capítulo II, Sixdeniers).
Observa-se, portanto, que, embora em missão, a filha de Sixdeniers teria que sofrer
todas as tribulações terrenas.
Kardec sintetiza a questão com essas palavras:
A encarnação é inerente à inferioridade dos Espíritos, deixando de ser necessária desde
que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual, ou nas
existências corporais de mundos superiores, que nada têm da materialidade terrestre. Da parte
destes a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais
direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo
aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação (O Céu e o Inferno, 1ª
parte, Capítulo III, O Céu).
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Essa conclusão pode ser tirada das seguintes palavras de Jesus, que foram anotadas
por Mateus:
Com o teu adversário mostra-te conciliador, enquanto caminhardes juntos, para não
acontecer que ele te entregue ao juiz e este à guarda e te mandem para a prisão. Em verdade
te digo: Não sairás de lá até que pagues o último ceitil (Evangelho de Mateus, capítulo 5,
versículos 25-26).
Que prisão será essa se não o próprio corpo? Não está aí uma demonstração de que o
Espírito encarnado está cumprindo expiação de faltas cometidas?
De Os Quatro Evangelhos:
A encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo, já o dissemos. E o castigo
não pode preceder a culpa (Os Quatro Evangelhos, vol. 1, 59).
Os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos fazem um fecho da questão: o Espírito
encarnado neste planeta, em qualquer situação, tem que quitar culpas passadas. E Jesus, que
já atingiu a perfeição relativa a que todos nós estamos predestinados, estaria na mesma
situação?
Passemos, agora, a tratar da observação de Paulo de Tarso em carta aos hebreus de
Roma:
(...) está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o
juízo (Epístola aos Hebreus, capítulo 9, 27).
Paulo de Tarso esteve três anos no deserto estudando os textos da lei e dos profetas (o
Antigo Testamento) e as anotações de Mateus (hoje, o evangelho de Mateus). Leu a promessa
do retorno de Elias e a confirmação por parte de Jesus de que ele voltara como João Batista;
leu a pergunta dos discípulos se o cego de nascença sofria castigo por seus pecados; informouse de que os judeus supunham ser Jesus a reencarnação de Elias ou algum dos profetas (ver nº
6 – Os judeus acreditavam na reencarnação?). Portanto, Paulo de Tarso sabia que não temos
apenas uma vida.
Como se explica, então, sua declaração aos hebreus residentes em Roma de que
morremos uma vez e somos julgados? E que julgamento é esse?
Para entendermos o posicionamento do apóstolo Paulo, é preciso tentar nos situar no
pensamento dos cristãos da época. Eles entenderam a parábola do fim do mundo (ver nº 74 –
O fim do mundo) como algo real e que estivesse prestes a ocorrer. O rei de que fala Jesus seria
ele próprio, que viria ao planeta para julgar a todos. Os mortos ressuscitariam para também
ser julgados.
O assunto deve ter causado muitas controvérsias. Alguns cristãos certamente
questionaram a situação dos que estavam mortos e ainda não julgados. Talvez daí tenha
surgido a ideia defendida pelos testemunhas de Jeová de que os mortos ficariam dormindo,
aguardando o julgamento. Não entenderam a passagem da transfiguração em que Jesus
conversou com Moisés e com Elias (Evangelho de Mateus, capítulo 17, 3) nem mesmo quando
disse que Abraão, Isac e Jacó estão vivos (Evangelho de Mateus, capítulo 22, 32).
Admitindo a parábola do fim do mundo como um fato real, haveria um grande
problema para as pessoas irem para o céu com seus corpos de carne. Como os antigos
acreditavam que o céu era essa imensidão azul, não entendiam como as pessoas voariam até
lá com seus corpos. Nas discussões sobre o assunto, deve ter surgido a hipótese de que todos
morreriam outra vez.
Paulo deve ter ouvido essas questões com bastante preocupação. As pessoas não
estavam entendendo a parábola de Jesus. Daí ter dito que todos morreriam apenas uma vez e
o julgamento não seria o espetáculo que estavam esperando, mas aconteceria imediatamente
após a morte.
Há, portanto, pleno acordo entre a opinião de Kardec e a opinião de São Luís e dos
demais Espíritos que trabalharam na Codificação. Todos consideram que, com relação ao orbe
terreno, a encarnação humana só se dá por expiação ou por missão e que, mesmo neste caso,
o Espírito estará quitando débitos passados. Essa é, também, a opinião dos Espíritos que
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ditaram Os Quatro Evangelhos, pois esses dizem que a encarnação humana não é uma
necessidade, é um castigo, ou, melhor dizendo, uma expiação.
Destaque-se que Paulo de Tarso não diverge das opiniões citadas ao dizer que haverá
um julgamento após a encarnação. Esse julgamento existe e é feito pela própria consciência do
Espírito que se desencarna.
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Notas finais
“Que é a verdade?”

Trecho da carta de 23 de março de 1947 de Chico Xavier a Vantuil de Freitas, então
Presidente da FEB:
“(...) Li a carta que o “Mundo Espírita” publicou.
Não te incomodes com a declaração havida de que o trecho alusivo a Roustaing, em
“Brasil”, foi colocado pela Federação. Quando descobrirem que a Casa de Ismael seria incapaz
disso, dirão que fui eu”.
O trecho a que Chico se refere foi produzido por Humberto de Campos (psicografia de
Chico Xavier) e é o seguinte:
Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre, na
cidade de Lião. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu
maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma plêiade de auxiliares da sua
obra, designados particularmente para coadjuvá-lo, nas individualidades de João Batista
Roustaing, que organizaria o trabalho da fé; de Léon Denis, que efetuaria o desdobramento
filosófico; de Gabriel Delanne, que apresentaria a estrada científica e de Camille Flammarion,
que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes,
cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e dilatando-a com os necessários
complementos (Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos,
psicografia de Chico Xavier, Bezerra de Menezes).
Como há pessoas dentro do Espiritismo que fazem severas críticas a Os Quatro
Evangelhos por causa da revelação da natureza do corpo de Jesus, para estes, Roustaing,
organizador de Os Quatro Evangelhos, jamais poderia ser um coadjuvante de Kardec na
implantação do Espiritismo, visto que o Codificador não endossou tal revelação.
Desse modo, alguns dizem que o texto citado se trata de uma falsificação grosseira, em
que teria sido adicionado o nome de Roustaing aos de León Denis, Camille Flammarion e
Gabriel Dellane; outros dizem que o livro de que o texto não seria de Humberto de Campos,
mas, sim, de Ismael, que seria um obsessor permanente da Federação Espírita Brasileira.
Tanto uns quanto outros estão equivocados. Particularmente com relação à acusação
de falsificação do livro, trata-se de algo da maior gravidade. Se a editora tivesse adulterado
essa obra, nada impediria que pudesse adulterar outras, de outros autores, e sua credibilidade
estaria completamente perdida. Além disso, como uma editora poderia falsificar uma obra
sem a conivência do autor e, no caso, de uma obra mediúnica sem a conivência do médium?
Não há como sustentar uma acusação dessa natureza baseando-se numa única premissa:
Kardec não endossou a tese do corpo fluídico.
A propósito, é bom lembrar o que disse o Codificador a respeito de se aceitar sem
exame a opinião pessoal de quem quer que seja, incluindo a dele próprio:
(...) um direito natural imprescritível diz: Se tenho razão, todos acabarão por pensar
como eu; se estou em erro, acabarei por pensar como os outros.
(...)
A verdade absoluta é eterna e, por isso mesmo, invariável. Mas, quem poderá lisonjearse de possuí-la toda? No estado de imperfeição em que se acham os nossos conhecimentos, o
que hoje nos parece falso pode amanhã ser reconhecido como verdadeiro, em consequência da
descoberta de novas leis, e isso tanto na ordem moral, quanto na ordem física. Contra essa
eventualidade, a Doutrina nunca deverá estar desprevenida. O princípio progressivo, que ela
inscreve no seu código, será a salvaguarda da sua perenidade e a sua unidade se manterá,
exatamente porque ela não assenta no princípio da imobilidade (Obras Póstumas, Segunda
Parte , Dos Cismas).
Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele escreve de forma semelhante:
Ninguém, neste mundo, poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir, com
exclusividade, a verdade absoluta (O Evangelho Segundo o Espiritismo, II – Autoridade da
Doutrina Espírita, Controle universal do ensino dos Espíritos).
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Não há, portanto, a menor lógica em se discutir a questão da natureza do corpo de
Jesus ou qualquer outro assunto baseando-se exclusivamente na opinião de uma pessoa, pois
atribuir cegamente a razão a quem quer que seja é algo simplesmente inadmissível.
Em razão de ato do Concílio Vaticano I, que decretou a infalibilidade do papa Pio IX e
de seus sucessores, Emmanuel assim se manifestou:
Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses,
acrescentando que o seu número era o 666 (Apoc. XIII, 5 e 18). Examinando-se a importância
dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada
mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo, desse modo, um período de 1260
anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870, da nossa era, quando o
Papado se consolidava, após o seu surgimento, com o imperador Focas, em 607, e o decreto da
infalibilidade papal com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de
autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da Humanidade.
Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos,
em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação, por serem
mais divulgados e conhecidos, explicando que é o Sumo-Pontífice da igreja romana quem usa
os títulos de "VICARIVS GENERALIS DEI IN TERRIS", "VICARIVS FILII DEI" e "DVX CLERI" que
significam "Vigário-Geral de Deus na Terra", "Vigário do Filho de Deus" e "Príncipe do Clero".
Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos
encontrados em cada titulo papal a fim de encontrar a mesma equação de 666, em cada um
deles (A Caminho da Luz, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, O Império Romano e seus
Desvios, Identificação da Besta Apocalíptica).
Evidentemente, o Espiritismo não cometerá, com relação a Kardec, o mesmo erro
cometido pelo Concílio Vaticano I, decretando a infalibilidade papal.
A acusação de mistificação por parte de Ismael, que seria obsessor permanente da
FEB, sem que Chico Xavier tivesse percebido, é algo também inadmissível. Está aí toda a obra
da FEB, orientada por Ismael, e a obra de Chico Xavier, ambas a desmentir tal mistificação. A
propósito, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, obra de Humberto de Campos,
está dito:
Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro (isto é, o Brasil) a árvore
magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo,
frutificando em obras de amor para todas as criaturas.
Ao cepticismo da época soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O
Evangelho? Não seria mera ficção de pensadores do Cristianismo o repositório de suas lições?
Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu, que a Igreja Católica adaptou para
garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem
significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem
descer ao “sepulcro caiado" da transição e da decadência? Mas, a realidade é que, não
obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta,
aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela, levantaram-se filosofias
complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de
livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a
sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a
humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento
decorre aquele "Reino de Deus" em cada coração, de que falava o Senhor nas suas meigas
pregações do Tiberíades — reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar
o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição (Brasil Coração do Mundo,
Pátria do Evangelho, Esclarecendo).
É importante destacar que essa obra foi publicada em 1938, quando, em algumas
cidades, o funcionamento de centros espíritas requeria registro na delegacia de polícia. A
profecia de Humberto de Campos está-se realizando nos tempos atuais, em que no Brasil se
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resgatou o Espiritismo, praticamente esquecido em seu berço na França. Será essa obra coisa
de obsessores?
Embora tenha havido críticas ferrenhas contra tal livro, nem a editora nem o médium
Chico Xavier responderam a essas críticas. Se fossem respondidas, iriam provocar uma
polêmica interminável, levando ao que Kardec muito temia: um cisma dentro do Espiritismo.
Se a editora resolvesse acionar judicialmente os detratores, o Espiritismo, em pouco tempo,
estaria em frangalhos. E foi exatamente isso que Chico Xavier aconselhou: não polemizar,
conforme se depreende de sua carta enviada a Vantuil de Freitas:
Encomendemo-nos à misericórdia divina. Também como tu, pedi ao Ismael (trata-se de
Ismael Gomes Braga) nada responder. Seria muito triste “lançar gasolina nesse fogo”. Há caso
em que todo comentário é difícil. Por minha vez, estranho o que ocorre, de tal modo que só
vejo uma saída: Levar o coração em silêncio para a casa da prece.
Suely Caldas Schubert juntou as cartas que Chico Xavier escreveu a Vantuil de Freitas e
publicou um livro intitulado Testemunhos de Chico Xavier. Com relação a essa carta, diz ela:
Chico Xavier não era um mineirinho do interior, ingênuo e desprevenido, desavisado;
era sim, e é (o livro foi publicado em 1986) uma pessoa pura de intenções, pura nos seus ideais
e na sua fé. Dentro dessa pureza, dessa integridade moral, admitir-se que ele tivesse, em
algum momento, feito concessões a quem quer que seja, em detrimento da fidelidade a Jesus,
da fidelidade doutrinária e da coerência consigo mesmo, é um absurdo que expressa, da parte
de quem faz tal tipo de acusação, o total desconhecimento desse autêntico missionário que é
Chico Xavier.
Não se está fazendo apologia da pretensa infalibilidade de Chico Xavier, pois infalível
ele não o é, mas ressaltando que os valores éticos, morais e espirituais que o identificam como
verdadeiro apóstolo do Bem respondem pela sua integridade moral e lhe constituem a carta de
apresentação – a “carta viva do Evangelho” a que Paulo nos convida a ser.
Assim é que, no início de sua tarefa mediúnica, vamos encontrá-lo jovem e
inexperiente, aparentemente simplório perante as coisas do mundo, mas totalmente seguro e
alicerçado nas suas conquistas espirituais imperecíveis.
O conjunto desta correspondência dará a público a verdadeira dimensão de Chico
Xavier.
Todavia, tal não deveria ser preciso. “Pelos seus frutos os conhecereis”, disse o Mestre,
e a obra mediúnica de Chico Xavier aí está, assombrando a Humanidade, e tão só através dela
dever-se-ia dimensioná-lo. Mas, sempre é preciso mais. Os Tomés da atualidade continuam
exigindo provas e mais provas. É necessário tocar, apalpar essas provas, num verdadeiro
processo de dissecação interior.
“Não te incomodes (diz Chico a Vantuil) com a declaração havida de que o trecho
alusivo a Roustaing, em “Brasil”, foi colocado pela Federação. Quando descobrirem que a Casa
de Ismael seria incapaz disso, dirão que fui eu. De qualquer modo eles falarão.” Chico Xavier
assume os riscos e sabe que tem Vantuil de Freitas e toda a FEB ao seu lado. Identificados
ambos, tomam a mesma atitude: o silêncio.
Também aqui a mesma coerência de comportamento ante a calúnia e as agressões.
Sabe, de sobejo, que “todo comentário é difícil” e que seria “muito triste lançar gasolina nesse
fogo”.
Mais uma vez afirma: “só vejo uma saída: Levar o coração em silêncio para a casa da
prece”.
A magnífica lição se repete e se repetirá, por muitas vezes, durante a sua vida.
Diante do alarido – o silêncio.
Diante da calúnia – a prece.
Diante da ofensa – o perdão.
Esse, igualmente, o procedimento adotado pela Casa de Ismael, profundamente
coerente com os ensinos evangélicos e com os verdadeiros obreiros do Senhor.
Qualquer outra atitude que expresse revide, ali não encontra ressonância.
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Nenhuma defesa, nenhum revide.
Não há do que se defender.
A linha de comportamento é a do Evangelho do Cristo.
É aquela traçada pelo Divino Amigo e da qual Ele se faz o exemplo.
A ciência não provou que o corpo de Jesus tenha sido fluídico. Admiti-lo ou não admitilo se trata de uma questão de foro íntimo.
Em hipótese alguma, os espíritas deverão ensarilhar armas uns contra os outros tendo
como pretexto o fato de alguém admitir ou não ter tido Jesus um corpo de carne como
qualquer um de nós. A esse respeito, Emmanuel (psicografia de Chico Xavier) faz as seguintes
observações:
Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode
ser análogo ao das associações propriamente humanas.
Um grêmio espírita-cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o
amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos.
Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando
partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se
pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas.
Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade
legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros, entre si, vigiem na boa-vontade e
na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual (O
Consolador, questão 363).
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Apêndice
“Eu ando, como outrora, contemplando tudo
Que é belo e grandioso; e como outrora, mudo,
Extático medito.”
(Os Funerais da Santa Sé, Guerra Junqueiro, psicografia de América Delgado, Fala o Camponês)

Em 1932, foi publicada a obra Os Funerais da Santa Sé, cujo autor espiritual é Guerra
Junqueiro. A médium de que se serviu o poeta, América Delgado, havia cursado apenas até a
quarta série do ensino fundamental. É possível que sua escolha tenha sido proposital, visto
que um médium com conhecimento de poesia poderia influir sobre o resultado final. Diz
Manuel Quintão, o prefaciante da obra:
A médium não é, que nos conste, uma inteligência culta, de pendores artísticos
pronunciados.
Desse modo, toda a responsabilidade de confecção da série de poemas que compõem
Os Funerais da Santa Sé é de competência exclusiva de Guerra Junqueiro, que os corrigiu e os
pontuou, vezes de inopino, em dias, horas e situações fortuitas, inesperadas, como afirma o
prefaciante.
Um alexandrino não é um simples verso de doze sílabas. Há certas regras que o
caracterizam. Primeiramente, deve ser dividido em dois semiversos de seis sílabas (também
chamados hemistíquios), com a colocação obrigatória de sílabas tônicas na 6ª e na 12ª sílabas.
Isso faz com que a 6ª sílaba deva ser tônica. Se pertencer a uma palavra paroxítona, deve
haver elisão entre a sílaba final dessa palavra e a palavra seguinte. Observe o exemplo a seguir:
“Se puderdes, meu Pai, afastai-o...” – dizia,
Mas eis que todo o azul celígeno estremece
E do céu se desprende uma doirada messe
De bênção aurorais, de paz e de alegria.
(Parnaso do Além Túmulo, autores diversos, psicografia de Chico Xavier, Olavo Bilac,
No Horto).
No exemplo apresentado, no primeiro, no segundo e no quarto versos, tem-se a 6ª
sílaba no final de palavras oxítonas (Pai, azul e aurorais). Já no terceiro verso, a sexta sílaba
pertence a uma palavra paroxítona (desprende), sendo que a última sílaba dessa palavra faz
elisão com a primeira sílaba da palavra seguinte (uma).
Em 1972, foi publicado um soneto mediúnico atribuído ao próprio Guerra Junqueiro,
em que ele teria criticado a médium por não ter captado sua mensagem corretamente e pela
ausência de elisão em versos de Os Funerais da Santa Sé. Ao final, pede desculpas por ter
escrito a obra.
O soneto a que me refiro é o seguinte:
FUNERAIS DA SANTA SÉ
(Uma explicação)
Há tempos me invocou no norte do Brasil
Um médium escrevente a Deus tão devotado,
Que sua aura possuía a bela cor do anil
E tudo em torno dele esplendia azulado.
Quem era esse prodígio? Uma alma varonil
Em corpo feminino, a América Delgado,
Médium com quem eu fiz de janeiro a abril
Um livro endereçado ao papa e ao bispado.
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Essa obra, porém, traiu o figurino;
Mostra-me às vezes mudo e o verso alexandrino
Não contém elisão ou traz quebrado o pé...
O filtro era imperfeito. E até meu pensamento
Sofreu deformações ou carregou-o o vento...
Perdoa-me, leitor, "Os Funerais da Sé"!
(Médium: Jorge Rizzini)
De fato, em alguns versos, Guerra Junqueiro (psicografia de América Delgado) omite a
elisão a que se refere o autor do soneto. Observe estes versos:
Doutores, um momento: a vossa crença é pura? !
Abandonais a letra e procurais a Luz?...
Pois escutai do Além a voz firme e segura;
fitemos o clarão do astro a olhos nus:
– Onde se encerra a vida, na Alma? no Envoltório?
(Funerais da Santa Sé, Guerra Junqueiro, psicografia de América Delgado, Corpo de
Jesus).
No primeiro, no segundo e no quinto versos, a sexta sílaba cai em palavras paroxítonas
(momento, letra, encerra). Nos dois primeiros, verifica-se a elisão com a palavra seguinte, o
mesmo não ocorrendo no quinto verso. A propósito, a ausência de elisão se verifica também
em versos do autor, psicografados por Chico Xavier, como se segue:
Caía a noite em paz. Crepúsculo. Horas quedas
.......................................................................................
De quem ama a existência plácida da aldeia
(Parnaso do Além Túmulo, Autores diversos, Guerra Junqueiro, Caridade)
Será esse pormenor suficiente para o poeta rejeitar toda sua obra tantos anos depois
de a haver escrito? Não é o que parece, pois o próprio autor espiritual assim se manifesta no
primeiro poema de Os Funerais da Santa Sé:
Eu sei que encontrarás inúmeros deslizes,
Ao ler o que aqui vai escrito, mas, perdoa.
Amigo! A inspiração é pássaro que voa
Tão alto que nem vê a grima dos juízes.
Oh! deixa que julguem célebres doutores
Que sabem modelar o verso sem defeito,
A estrofe mordaz emoldurada em flores,
Mimo de alto valor que faz arfar o peito...
Eu sei que o verso meu, estranho e revoltado,
Não traz o manto azul da poesia nova;
Ele tem o burel roído e estraçalhado,
Como o de um aldeão que alguém tirou da cova.
Não tem, como Camões, uma grinalda doiro,
Nunca soube vibrar como os heróis de fama;
E procura possuir, em vez de almo tesoiro,
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O alvião que fere os arlequins de lama!
Ele jamais se ornou de guizos e foguetes,
Foi sempre mui singelo, e, por essa razão,
Os bardos que guardavam ao bolso dos coletes
Um poema de oiro em elaboração,
Lançavam contra mim escárnios, zombarias,
E tinham um sorriso ingrato e pertinaz,
Quando viram por entre as mansas poesias
A coragem viril de um lutador audaz.
(Os Funerais da Santa Sé, Guerra Junqueiro, psicografia de América Delgado, Ao
Prefaciador).
Muito mais que um simples detalhe técnico, o mais importante é verificar se os versos
psicografados estão de acordo com o estilo do autor. Os versos seguintes foram escritos por
Guerra Junqueiro quando encarnado:
Que durmam, muito embora, os pálidos amantes,
Que andaram contemplando a Lua branca e fria...
Levantai-vos, heróis, e despertai, gigantes!
Já canta pelo azul sereno a cotovia
E já rasga o arado as terras fumegantes...
Entra-nos pelo peito em borbotões joviais
Este sangue de luz que a madrugada entorna!
Poetas, que somos nós? Ferreiros d'arsenais;
E bater, é bater com alma na bigorna
As estrofes de bronze, as lanças e os punhais.
Acendei a fornalha enorme — a Inspiração.
Dai-lhe lenha — A Verdade, a Justiça, o Direito —
E harmonia e pureza, e febre, e indignação;
E p'ra que a labareda irrompa, abri o peito
E atirai ao braseiro, ardendo, o coração!
Há-de-nos devorar, talvez, o incêndio; embora!
O poeta é como o Sol: o fogo que ele encerra
É quem espalha a luz nessa amplidão sonora...
Queimemo-nos a nós, iluminando a Terra!
Somos lava, e a lava é quem produz a aurora!
(Poesias Dispersas, Guerra Junqueiro, Canção de Batalha)
Compare esse poema com esses versos psicografados por América Delgado:
Ó mercenários dos cerrados batalhões
De águias infernais, de tigres, de leões,
- fantasmas de batina entrincheirados para
Inumar sob a lama a esplêndida seara;
Deixar os troncos nus em vez da sombra amiga;
Fazer a Humanidade, a sórdida mendiga,
Lamber os pés ao papa; enfim, lançar o mundo
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- esse balão eterno – ao charco mais imundo;
Chafurdar na peçonha ignóbil das serpentes
A face virginal das almas inocentes!
Vós fazeis da Maldade a tétrica bandeira,
Misérrima, que empunha a loba carniceira
- a Igreja! E dum montão de chãs velhacarias,
De coxas tradições e velhas fantasias
Tentais formar o monstro – o espectral sandeu,
- que diga ao mundo inteiro: o imperador sou eu!
Quereis acorrentar a Consciência, ainda,
À jaula do terror e da miséria infinda?
Ah! Loucos recolhei às fauces dilatadas
Essas línguas que são de raiva saturadas;
Calai-vos! Nada serve o rouquejar insano
Que visa amedrontar o pensamento humano!
Espantalhos sem vida, as gesticulações
Não só vêm abalar as articulações
Mas alterar, também, o sistema nervoso.
A quem obedeceis? – a um lobo virtuoso
Que vive contemplando o seu real tesouro...
- Bendito sejas tu, ó vil bezerro de ouro!...
(Os Funerais da Santa Sé, Guerra Junqueiro, psicografia de América Delgado, Aos Padres)
Observe que o mesmo estilo se conserva na psicografia de Chico Xavier:
Caía a noite em paz. Crepúsculo. Horas quedas.
Horas de solidão. Pelas planícies ledas,
A asa ruflando inquieta, os meigos passarinhos
Recolhiam-se à pressa em busca dos seus ninhos.
(Parnaso do Além Túmulo, autores diversos, psicografia de Chico Xavier, Guerra
Junqueiro, Caridade).
A autenticidade dos versos psicografados por Francisco Cândido Xavier torna-se
evidente pelo poema Romaria, que Guerra Junqueiro iniciou quando encarnado e terminou
pela mediunidade de Chico Xavier:
Naquela aterradora e túrgida cabeça
Vagueia-lhe inconsciente o espírito apagado,
Como uma Lua enferma, entre uma névoa espessa,
Transudando um clarão atônito e gelado...

Não sabeis, não sabeis, filhas que adoro tanto,
Calcular a extensão de tantas amarguras,
Existências em flor, fustigadas de pranto,
Lírios no lamaçal das grandes desventuras...

Filhas, tendes horror a tanta desventura,
A tanta chaga hedionda, a tanta podridão,
Vendo, enquanto gorjeia o ninho na espessura,
Uivar o sofrimento humano como um cão?!

Almas na escuridão da noite sem aurora,
Corpos de podridão, urnas de lama e pus,
Anjos açucenais que a miséria devora,
Pobrezitos sem pão, esquálidos e nus.

É que vós não sabeis o que é a vida, o globo,
Hecatombe que vai, sem tréguas, sem parar,
Da raiz da açucena aos colmilhos do lobo,
Da vossa própria boca à boca dum jaguar!

No entanto, há aroma e luz na beira dos caminhos,
Cantos de rouxinóis, árvores, fruto e flor,
Harmonias sutis, que se evolam dos ninhos
Dourados pelo sol d’alvorada do amor!
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Não sabeis, não sabeis quanta dor, quanto luto,
Quanta mágoa sem fim, chora, soluça e clama
Na Terra este candente e miserável fruto,
Com a polpa de fogo involucrada em lama!

Mocidade no abril resplandecente e loiro
De noivado e canção das almas virginais
Entoando a sorrir mil ditirambos de oiro,
Como as aves gracis em voos nos trigais.

Não sabeis, não sabeis que nesta própria hora
Milhões, milhões, milhões de vítimas sombrias,
A arder na mesma febre à luz da mesma aurora,
Tendo na mesma carne as mesmas agonias,

A alegria taful das manhãs harmoniosas
Em que maio desfolha os cravos e os jasmins,
Espargindo nos céus as glicínias formosas,
Na esmeraldina cor do colo dos jardins!

Se contorcem no mesmo eterno matadoiro,
Sem um ai de piedade, uma oração de amor,
Indo engordar o estrume onde as abelhas de oiro
Zumbem na madressilva e na verbena em flor!

E Deus que fez o Sol e a candura das crianças,
Fez também o soluço e a lágrima dorida,
E se fez a bondade envolta de esperanças,
Criou a dor clareando a escuridão da vida.

À esquerda temos o final do poema Romaria, publicado em Poesias Dispersas pelo
autor, quando encarnado. À direita, temos os primeiros versos da continuação do poema
psicografado por Chico Xavier.
Há, portanto, perfeita identidade entre o estilo de Guerra Junqueiro quando
encarnado e seu estilo observado nas psicografias de Chico Xavier e de América Delgado.
Quanto ao soneto psicografado por Rizzini, nada tem a ver com o estilo do poeta, como
manifestado no soneto que se segue:
Ó tu, deusa maior da lusa gente,
Que nas histórias vivas do passado,
Ousaste, com olhar mais indulgente,
Deixar-nos ver, da terra, um outro lado.
Ó tu, Moira seráfica, sem tempo,
Chegada à Lusitânia noutra era,
Que deste aos portugueses mor alento,
Capaz de derrotar qualquer Quimera;
A nós, que somos filhos desse povo
A quem, por protecção de Juno e Marte,
Deixaste que chegasse a toda a parte,
Tecida a nossa vida em fio novo,
Demonstra que a coragem doutros tempos
Apenas nos deixou por uns momentos.
(Guerra Junqueiro, Apelo)
Observe que Guerra Junqueiro sempre foi elegante em suas críticas, evitando fazer
citações individuais em seus poemas, ao contrário do que ocorre no soneto psicografado por
Rizzini, o que é uma indicação segura de que não foi escrito pelo poeta português. Acrescentese que a crítica é feita à médium com quem o poeta trabalhou por anos (e não por meses,
como consta no soneto) para produzir o conjunto de grandes poemas de versos alexandrinos,
que se intitula Os Funerais da Santa Sé. Se o filtro era imperfeito, como consta no soneto,
Junqueiro certamente procuraria outro médium ao invés de continuar a psicografar com
América Delgado. O certo é que, 40 anos depois da primeira edição de Os Funerais da Santa
Sé, enviou-nos, pela mesma médium, o seguinte poema:
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Como a Igreja não deixara descendentes
Então surgiram os remanescentes,
Por este mundo, em várias direções,
Dispostos a acertar as suas posições.
Os mais hábeis voltaram para Roma
Que lembrava os horrores de Sodoma.
De um bonachão fizeram o Padre Santo
Com a tiara e o respectivo manto.
E apesar de audazes papalinos,
Usando a candidez de peregrinos,
Tentaram repetir a iniquidade
Da qual já se livrara a humanidade.
Mas essa intromissão foi reprimida.
Ninguém se conformou com a investida,
E o povo pressentiu nos monges sérios,
Múmias, feitas de manhas e mistérios.
Nem essa reação os fez medrosos,
Eram eles bastante cautelosos;
Inspirados pela acomodação
Levavam a consciência de roldão.
Venceram, afinal, pela humildade,
Deixando as criaturas à vontade.
É a alma do povo uma criança.
Amimada nos braços da esperança
Tanto chora cansada de sofrer
Como sente alegria de viver.
Tem aplausos de notas ritmadas
E insultos que ferem como espadas.
Naquela delicada ocasião,
Essa alma, tomada de ilusão,
Sonhou que imensa árvore, frondosa,
Carregada de frutos cor-de-rosa,
Estendia os seus braços pelo mundo
Em socorro do povo moribundo.
Ficara desse sonho promissor
Confiança nos servos do Senhor.
(Guerra Junqueiro, psicografia de América Delgado, Comentário do Autor, escrito no
natal de 1972 e incluído na 4ª edição de Os Funerais da Santa Sé)
Diante disso, consideramos o soneto psicografado por Rizzini e atribuído a Guerra
Junqueiro como obra de mistificação, pois, como disse Erasto, melhor é repelir dez verdades do
que admitir uma única falsidade (Livro dos Médiuns, Capítulo XX, da Influência Moral do
Médium, 230).
Um dos poemas de Os Funerais da Santa Sé trata da questão do corpo de Jesus. Dele
extraímos os seguintes versos, em que, mais uma vez, se observa o estilo inconfundível de
Guerra Junqueiro:
Se o Cristo foi humano, que é da virgindade
daquela que recebe, ainda imaculada,
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o Verbo que ilumina toda a Humanidade,
fazendo-a palmilhar a verdadeira estrada?!
(Funerais da Santa Sé, Guerra Junqueiro, psicografia de América Delgado, Corpo de
Jesus).
Nesses versos, Guerra Junqueiro toca num problema sensível. A virgindade de Maria é
palco de disputa entre católicos e protestantes. Os primeiros consideram que Maria
permaneceu virgem até a morte e os protestantes alegam que, após o parto de Jesus, ela teve
uma vida normal de uma senhora casada.
Ambos os grupos, no entanto, consideram que ela concebeu Jesus estando virgem,
baseando-se nos textos evangélicos. Em outras palavras, se os evangelistas disseram a
verdade, teria ocorrido um caso sui generis de partenogênese, comparável ao que ocorre com
o zangão, o macho da abelha.
De acordo com pesquisadores, Mateus escreveu seu evangelho para provar que Jesus
era o messias prometido nos textos sagrados dos judeus. Desse modo, segundo alguns desses
pesquisadores, Mateus teria forjado a estória de que houve uma gravidez sem participação
masculina para associar Jesus ao enviado de Deus citado por Isaías (Profecia de Isaías, 7, 14).
Se Mateus mentiu nesse ponto, poderá ter mentido em outros e seu evangelho não
tem nenhuma confiabilidade. Estará comprometido até mesmo o relato do sermão da
montanha (ver nº 11 – O sermão da montanha, em que o parágrafo foi retirado de Os Quatro
Evangelhos, vol. 1, 75), ao qual Kardec dedicou dez capítulos de O Evangelho Segundo o
Espiritismo e que entusiasmou Gandhi, a ponto de dizer: - Se todos os livros sagrados da
humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, nada se teria perdido.
Acontece que Mateus não é o único a falar na virgindade de Maria. Lucas diz o mesmo.
Admitindo que a virgindade de Maria tenha sido uma farsa e que Lucas tenha participado
dessa farsa, a questão se torna mais complicada. Ele escreveu seu evangelho baseado nas
lembranças de Maria (alguns estudiosos chegam a dizer que o Evangelho de Lucas deveria
chamar-se Evangelho de Maria). Desse modo, seria a própria Maria quem estaria mentindo a
respeito de sua virgindade. Ao dizer que não havia concebido de seu marido, Maria poderia
lançar dúvidas sobre sua conduta. Com que propósito ela correria um risco tão grande,
havendo relato de uma mulher que seria lapidada por trair o marido, não fosse a ação enérgica
de Jesus? (Evangelho de João, 8, 1-20). Não lhe seria muito mais fácil dizer que Jesus era filho
de José? Afinal, sua prima Isabel, que não era virgem, concebeu um profeta (a reencarnação
de Elias) sem que isso causasse qualquer restrição à elevação espiritual de João Batista.
A princípio, Kardec evitou tocar nesse assunto, coerente com o que disse em O
Evangelho Segundo o Espiritismo:
Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns
da vida do Cristo; os milagres; as predições; as palavras que foram tomadas pela Igreja para
fundamento de seus dogmas; e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de
controvérsias; a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código
divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se,
estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto
jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se
originaram das questões dogmáticas.
Kardec sabia que a questão da virgindade de Maria é um dos pontos controversos dos
Evangelhos. Por isso, limitou-se a dizer como uma parte dos antigos cristãos encarava tal
assunto:
No quarto século, Apolinário, de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia
que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu
ao seio da santa Virgem e que não nascera dela; que, assim, Jesus não nascera, não sofrera e
não morrera (ver nº 107 – O corpo de Jesus).
Em nota de rodapé, Kardec diz:
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Não falamos do mistério da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar aqui e
que será examinado ulteriormente (A Gênese, Capítulo XV, Desaparecimento do Corpo de
Jesus, 65). Como Kardec desencarnou no ano seguinte à publicação de A Gênese, não pôde
cumprir essa promessa.
Destaque-se que Jesus não se referia a Maria como “mãe”, mas como “mulher” (ver nº
99 – Bodas de Caná e nº 103 – Irmãos de Jesus).
Há uma passagem no Evangelho que aponta nessa direção:
Entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João; mas o que é menor no
reino de Deus, é maior do que ele (Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 28).
Quem era maior (maior no sentido espiritual), João ou Jesus? Teria Jesus dito que era
João? Observe que ele não disse que João fosse o maior dentre os habitantes do planeta, mas
que era o maior entre os nascidos de mulher. Não está aí uma clara evidência de que Jesus não
nasceu de Maria?
Os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos explicam essas palavras de Jesus da
seguinte forma:
João humanizado era naturalmente menor do que João Espírito e Jesus, comparando-o
ao menor no reino dos céus, queria que o homem compreendesse a diferença que existe entre
o Espírito livre de entraves e o Espírito aprisionado no corpo.
Além disso, afirmava, indiretamente e sob um véu que só a nova revelação levantaria,
que, fora da humanidade, ele Jesus era superior a João (Os Quatro Evangelhos, volume 2, 149).
A incorporação de Jesus sem o concurso de pais humanos não é o único caso de que se
tem notícia. O Antigo Testamento cita outros, sendo o mais conhecido o do anjo Rafael que,
após viajar com Tobias durante longo tempo, revelou-lhe sua identidade, dizendo:
Eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor (Livro de
Tobias, 12, 15).
O longo período em que Rafael esteve em companhia de Tobias demonstra que não se
trata de um simples caso de materialização. Kardec cita o episódio de Tobias sem mencionar as
razões que permitiram a Rafael ficar tanto tempo materializado (ver nº 87 - Pedi e obtereis,
em que o texto final foi retirado de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XXV – Buscai e
achareis, 4).
O Codificador, que estudou a materialização de Espíritos, cunhou o termo agênere
para significar Espíritos materializados:
Agênere - (Do grego - a, privativo, e - géiné, géinomai, gerar; que não foi gerado.) Modalidade da aparição tangível; estado de certos Espíritos, quando temporariamente
revestem as formas de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem ilusão completa (Livro dos
Médiuns, capítulo XXXII, Vocabulário Espírita).
Entretanto, ele não teve oportunidade de presenciar nenhum caso de incorporação.
Os Espíritos que ditaram Os Quatro Evangelhos explicam que tais casos ainda não são comuns
na Terra:
A união da matéria com a matéria para formar a matéria é uma das condições
inerentes à vossa inferioridade e só existe nos mundos materiais, em cujo número ainda se
conta o vosso.
Nos mundos superiores, fluídicos, suficientemente elevados, a vontade constitui a base
da lei de reprodução.
A vontade é que a provoca, operando, sob a ação magnética, a reunião dos fluidos
adequados, no seio da família onde a aludida vontade se manifesta.
Em tais mundos, o Espírito surge por encarnação fluídica, ou, melhor: por incorporação.
Ao chegar ao planeta, encontra os fluidos necessários a essa incorporação e, por si mesmo, a
executa, com o auxílio daqueles fluidos, na família destinada a tutelá-lo. A vontade ou o desejo
dos pais o chama e essa mesma vontade exerce atração sobre os fluidos constitutivos da
incorporação, os quais, associando-se-lhe ao perispírito e sendo por este assimilados,
compõem, conforme ao planeta, um corpo relativamente semelhante ao vosso.
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Os laços que ligam os pais aos filhos são mais fortes do que entre vós e não são
suscetíveis, como no vosso mundo, de se desfazerem ou afrouxarem, por isso que pais e filhos
compreendem toda a extensão deles (Os Quatro Evangelhos, volume 1, 14).
Portanto, a opinião de Guerra Junqueiro não pode ser desconsiderada. Se o Cristo foi
humano, não haveria nenhuma razão para que fosse concebido apenas por mulher, ao
contrário de todos nós, homens e mulheres que renascemos neste planeta.
Guerra Junqueiro toca em outro ponto sensível nestes versos:
– "Se o Cristo não possuiu um corpo perecível,
onde o merecimento ao seu martírio insano?
Na leve fluidez a alma é insensível
ao sofrimento que depura o ser humano."
Doutores, um momento: a vossa crença é pura? !
Abandonais a letra e procurais a Luz?...
Pois escutai do Além a voz firme e segura;
fitemos o clarão do astro a olhos nus:
– Onde se encerra a vida, na Alma? no Envoltório?
Quem vibra, quem palpita – o Corpo ou o Clarão?
Dessa vez, o poeta bate num ponto muito controvertido: Se Jesus não tinha um corpo
de carne, não sofreu na cruz. Se não sofreu na cruz, estaria fingindo que sofria? Teria sido sua
vida uma comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais
forte razão de um ser tão superior? (A Gênese, Os Milagres do Evangelho, Desaparecimento do
corpo de Jesus, 66).
Guerra Junqueiro dá sua opinião a esse respeito:
– Onde se encerra a vida, na Alma? no Envoltório?
Quem vibra, quem palpita – o Corpo ou o Clarão?
Jesus não fingiu que sofria. Ninguém diz que ele tenha gritado de dor. Pelo contrário,
consolou as mulheres que choravam por sua causa, aconselhando-as a chorar não por ele, mas
por elas e por seus filhos (Evangelho de Lucas, 23, 28-31).
Chico Xavier é enfático em dizer que a dor se trata de criação nossa:
Diz Emmanuel: ”Se Deus quisesse a dor Ele não teria nos dado a anestesia através da
medicina.” A dor é uma criação nossa, chegamos ao além com determinado complexo de
culpa, e pedimos para voltar ao corpo trazendo as consequências de nossos próprios atos
menos felizes (Chico Xavier, Programa Pinga Fogo, elucidando a questão do sofrimento das
pessoas).
Passamos muitas encarnações nos lamentando porque Jesus morrera na cruz para nos
salvar ou, como diz Guerra Junqueiro, contemplando um Cristo de madeira, um bom Jesus de
mola, que sobre o altar-mor estorce-se, flameja. Por isso, é difícil para muita gente imaginar
que Jesus não passou por sofrimento físico algum.
Isso, no entanto, não deveria nos espantar, visto que mesmo seres encarnados podem
passar por situações de extrema violência sem experimentar dor. Há diversas citações na
literatura, mas, para não nos afastarmos da literatura espírita, basta lembrar o caso de Paulo
de Tarso sendo chicoteado e, em estado de êxtase, nada sentindo (Paulo e Estêvão,
Emmanuel, psicografia de Chico Xavier).
A questão da dor não é, portanto, determinante na natureza do corpo de Jesus.
O texto completo do poema Os Funerais da Santa Sé que trata do corpo de Jesus é o
seguinte:
De fluidos é formado?... É feito de matéria?...
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Matéria sublimada, ou simplesmente argila? ...
Um corpo como
os mais, sujeito a vil miséria?
Fluido que nenhum mal polui ou aniquila?...
Há tanta confusão, oh! meu Jesus amado,
em torno deste assunto... E diz o mundo inteiro:
– "Seu corpo, como os mais, também era formado
do barro de que é feito o humano formigueiro."
Alguns, já procurando investigar, vaidosos,
prometem do Saber nas altas ascensões,
por uma vez rasgar os véus tão misteriosos
do bisturi das autoconsiderações.. .
Por isso (é bom dizer), já tem havido atritos
entre os irmãos que buscam verdadeira luz
e querem esvoaçar além dos infinitos
para saber de que era o corpo de Jesus!
Alguns doutores que a Ciência já perscrutam,
que julgam separar o joio do bom grão,
escravos do envoltório, invictos exultam
e dão nesta resposta a sua conclusão:
– "Se o Cristo não possuiu um corpo perecível,
onde o merecimento ao seu martírio insano?
Na leve fluidez a alma é insensível
ao sofrimento que depura o ser humano."
Doutores, um momento: a vossa crença é pura? !
Abandonais a letra e procurais a Luz?...
Pois escutai do Além a voz firme e segura;
fitemos o clarão do astro a olhos nus:
– Onde se encerra a vida, na Alma? no Envoltório?
Quem vibra, quem palpita – o Corpo ou o Clarão?
Se formos procurar nalgum laboratório,
dos problemas de Deus a vera solução,
havemos de encontrar a esterilidade
da pobre sapiência, inerme e sem valor,
do acume da qual a triste Humanidade
às vezes nem contempla aos astros o fulgor.
O martírio real é o que retalha a Alma,
a ponta de um aleive, o fel da ingratidão!
Aquele que suporta, sem revolta, em calma,
o espicaçar da crua dilaceração
é um herói. As feridas que lá, intimamente
brotam como vulcões incendiando o ser,
– grilhões que prendem, ferem simultaneamente –
esfacelam a Alma para a engrandecer! ...
Se o Cristo foi humano, que é da virgindade
daquela que recebe, ainda imaculada,
o Verbo que ilumina toda a Humanidade,
fazendo-a palmilhar a verdadeira estrada?!
Jesus não foi jamais involucrado em lama!
– Essência divinal, que lá do Alto vem
os seres envolver na luz da mesma chama
a fim de orientá-los para o ovil do Bem,
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compreendemos nós Cristo – Essência Imaculada!
Nós vemos em Jesus o – Sobrenatural,
Enviado por Deus à Terra enodoada,
para dela expulsar os histriões do Mal!
E quem mais se revolta e freme, e se enraivece,
Com essa teoria extremamente alvar,
a legião que sabe compreender na prece
0 produto que é bem fácil de explorar.
Por isso, é natural que forje a santa igreja
Um Cristo de madeira, um bom Jesus de mola,
que sobre o altar-mor estorce-se, flameja,
e manda ministrar o Catecismo à Escola!
Esse Jesus talhado ainda à moda antiga,
com o azorrague pronto a castigar o mau,
devemo-lo expulsar lá de onde ele se abriga.
Vamos despedaçar o intrujão de pau,
que tem ludibriado as multidões pacatas,
que acham natural um Deus pedir esmola
em vez de a dar! e vão, solícitas, incautas,
atrás dos histriões de solidéu e estola...
Oh! vamos libertar as trêfegas crianças,
que os monstros já procuram conduzir!.. . oh! Deus! ...
– Dá-nos na inspiração as invencíveis lanças
que façam baquear o trono aos fariseus!
Dá-nos na inspiração as armaduras de aço,
que possam resistir às duras estocadas,
sem que nenhum de nós se prostre de cansaço
ou se deixe abater no limo das estradas...
Os lobos se enfurecem, tentam reaver
aquilo que perderam. Livres-pensadores,
uni-vos! batalhai! cumpri vosso dever!
Manietai de todo a leva de impostores;
seja o vosso protesto a sólida muralha
contra a qual se debatem ondas de maldade
em vão – porque uma força estranha vos emalha
e vos manda lutar em prol da Humanidade!
Uni-vos! Libertai o coração da infância;
chamai as criancinhas ao Porvir, à Luz!
bradai que – é todo essência divinal – Jesus...
Oh! ide arrebatar o manto aos cabotinos
que ensaiam contra vós a última investida,
prendendo ao Catecismo os seres pequeninos,
Alvoradas de Amor na escuridão da Vida! ...
E ide lhes dizer: – Estais à rédea solta?!
Intentais novamente acorrentar a Luz?!
Oh, vede: a ideia livre é hoje – onda revolta,
para a qual vem de Deus a inspiração a flux:...
Não temos medo, não, das vossas investidas;
já fomos tal sois vós – obstinados e maus
e vemos através das nossas próprias vidas
nossa alma vacilar na podridão, no caos...
Temos o nosso ser imune e iluminado
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e não podeis transpor das trevas do Passado
para a Era de Luz que a Humanidade anseia!
Ora, do Pensamento a lúcida cadeia
vos prende e agrilhoa: resistis em vão,
pois do Céu é que baixa esta Revelação.
O vosso Cristo é barro, é vosso Cristo argila!...
E, sendo para nós – Essência, Luz, cintila,
– para vós se reduz apenas a um montão
de trapos, destinados à exploração!
Mas o absurdo que inda vem da lei antiga
havemos de o arrancar, e bem, pela raiz!
Jesus por sobre nós estende a mão amiga,
Jesus segue conosco a mesma diretriz! ...
(Funerais da Santa Sé, Guerra Junqueiro, psicografia de América Delgado, Corpo de
Jesus).
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