
                                                                                                                                                                        Julho - 2015

SOCIEDADE ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS
 RUA NHENGAIBAS, 300 – CEP. 03160-040 – VILA GRACIOSA – SÃO PAULO

FONE: (11) 2021-1998

DAS CONTRADIÇÕES
301. Eis as respostas que os Espíritos deram a perguntas 

feitas acerca das contradições:
1ª Comunicando-se em dois centros diferentes, pode um 

Espírito dar-lhes, sobre o mesmo ponto, respostas contradi-
tórias?

“Se nos dois centros as opiniões e as ideias diferirem, as 
respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, por se acharem eles 
sob a influência de diferentes colunas de Espíritos. Então, não é 
a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada.”

2ª Concebe-se que uma resposta possa ser alterada; mas, 
quando as qualidades do médium excluem toda ideia de má 
influência, como se explica que Espíritos superiores usem de 
linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto, 
para com pessoas perfeitamente sérias?

“Os Espíritos realmente superiores jamais se contradizem 
e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas 
pessoas. Pode, entretanto, diferir, de acordo com as pessoas 
e os lugares. Cumpre, porém, se atenda a que a contradição, 
às vezes, é apenas aparente; está mais nas palavras do que 
nas ideias; porquanto, quem reflita verificará que a ideia 
fundamental é a mesma. Acresce que o mesmo Espírito pode 
responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o 
grau de adiantamento dos que o evocam, pois nem sempre 
convém que todos recebam a mesma resposta, por não esta-
rem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma 
criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. De certo, 
responderíeis a uma e a outro de modo que te compreendes-
sem e ficassem satisfeitos. As respostas, nesse caso, embora 
diferentes, seriam fundamentalmente idênticas.”

3ª Com que fim Espíritos sérios, junto de certas pessoas, 
parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto 
de outras?

“Cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma 
convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, 
necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. 
Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e 
aparentamos abundar nas suas ideias: é para que não fique de 
súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco.

“Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os precon-
ceitos. Esse o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão 
é que os Espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião 
dos que os ouvem: é para os trazer pouco a pouco à verdade. 
Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, 
se fores um orador mais ou menos hábil. Daí o não falarem a 

um chinês, ou a um maometano, como falarão a um francês, 
ou a um cristão. É que têm a certeza de que seriam repelidos.

“Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes 
não é senão parte da elaboração da verdade. Todos os Espíri-
tos têm a sua tarefa designada por Deus. Desempenham-na 
dentro das condições que julgam convenientes ao bem dos 
que lhes recebem as comunicações.”

4ª As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dú-
vidas no Espírito de algumas pessoas. Que controle se pode 
ter para conhecer a verdade?

“Para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as 
respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. 
É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é necessário tempo, 
como para estudar todas as coisas.

“Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos 
dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se 
obtém. Como quereríeis chegar à verdade, quando tudo inter-
pretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, 
tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em 
que o ensino dos Espíritos será por toda parte uniforme, 
assim nas minúcias, como nos pontos principais. A missão 
deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão 
gradativamente.”

5ª Pessoas há que não têm nem tempo, nem a aptidão 
necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam 
sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas incon-
veniente em esposar erros?

“Que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. 
Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer 
feito em nome de Allah, quer em nome de Jeová, visto que 
um só Deus há para o Universo.”

6ª Como é que Espíritos, que parecem desenvolvidos em 
inteligência, podem ter ideias evidentemente falsas sobre 
certas coisas?

“É que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adian-
tados, e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria 
verdade. Tal qual entre vós.”

7ª Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um 
só Espírito poderia comunicar-se e que esse Espírito seria 
Deus ou Jesus?

“O que isto ensina é um Espírito que quer dominar, pelo 
que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas, o 
infeliz que ousa tomar o nome de Deus duramente expiará 
o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a 
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si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais 
bem averiguados. Não merecem exame sério, pois carecem 
de raízes.

“A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o 
mal de uma fonte má; por que haveríeis de querer que uma 
boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uvas em macieira? 
A diversidade das comunicações é a prova mais patente da 
variedade das fontes donde elas procedem. Aliás, os Espíritos 
que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar 
esquecem-se de dizer por que não o podem os outros fazê-lo. 
A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo 
tem de mais belo e de mais consolador: as relações do mundo 
visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que 
lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão 
perdidos. São essas relações que identificam o homem com o 
seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las 
é remergulhá-lo na dúvida, que constitui o seu tormento; 
é alimentar-lhe o egoísmo. Examinando-se com cuidado a 
doutrina de tais Espíritos, nela se descobrirão a cada passo 
contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre 
as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da 
sua inferioridade”

O Espírito de Verdade.
8ª De todas as contradições que se notam nas comunica-

ções dos Espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito 
à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da 
vida espírita, como se explica que nem todos os Espíritos a 
ensinem? 

“Não sabeis que há Espíritos cujas ideias se acham limi-
tadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra? 
Julgam que a condição em que se encontram tem que durar 
sempre: nada veem além do circulo de suas percepções e não 
se preocupam com o saberem donde vêm, nem para onde 
vão e, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. 
A reencarnação é, para eles, uma necessidade em que não 
pensam, senão quando lhes chega. Sabem que o Espírito 
progride, mas de que maneira? Têm isso como um problema. 
Então, se os interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos sete 
céus superpostos como andares. Alguns mesmo vos falarão 
da esfera do fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das 
flores, da dos eleitos.”

9ª Concebemos que os Espíritos pouco adiantados possam 
deixar de compreender esta questão; mas, como é que Espí-
ritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam 
espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo 
que têm de reencarnar, para resgatarem o passado?

“Passam-se no mundo dos Espíritos coisas bem difíceis de 
compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas muito igno-
rantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros; 
pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm 
mais espírito que juízo? Não sabeis também que alguns Espí-

ritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, 
aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com 
que suas palavras são acreditadas? Podem seduzir os que não 
descem ao fundo das coisas; mas, quando pelo raciocínio são 
levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel.”

“Cumpre, além disso, se tenha em conta a prudência de 
que, em geral, os Espíritos usam na promulgação da verdade: 
uma luz muito viva e muito subitânea ofusca, não esclarece. 
Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a 
espalharem senão gradativamente, de acordo com os tem-
pos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que 
o Cristo ensinou e o próprio Cristo muitas coisas disse, cuja 
inteligência ficou reservada às gerações futuras. Falais da 
reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha 
sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, de que 
num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, 
onde a escravidão criou raízes nos costumes, o Espiritis-
mo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação, 
pois pareceria monstruosa, ao que é senhor, a ideia de vir a 
ser escravo e reciprocamente. Não era melhor tornar aceito 
primeiro o princípio geral, para mais tarde se lhe tirarem as 
consequências? Oh! homens! como é curta a vossa vista, para 
apreciar os desígnios de Deus! Sabei que nada se faz sem a 
sua permissão e sem um fim que as mais das vezes não podeis 
penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença 
espírita; ficai certos de que assim será; que as dissidências, já 
menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que 
os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer 
completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não 
pode prevalecer o erro.” 

O Espírito de Verdade.

10ª As doutrinas errôneas, que certos Espíritos podem 
ensinar, não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira 
ciência?

“Desejais tudo obter sem trabalho. Sabei, pois, que não há 
campo onde não cresçam as ervas más, cuja extirpação cabe ao 
lavrador. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da 
inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, 
só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras 
falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, 
portanto, de um aprendizado, para distinguirdes o verdadeiro 
do falso. Pois bem! as falsas doutrinas têm a utilidade de vos 
exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade.»

a) - Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento?
“Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados 

para compreender a verdade.”
O Livro dos Médiuns » Segunda parte - Das manifes-

tações espíritas » Capítulo XXVII - Das contradições e das 
mistificações
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JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES

3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensa-
ções que Jesus promete aos aflitos da Terra. Sem a certeza do 
futuro, estas máximas seriam um contra-senso; mais ainda: 
seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se 
compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, 
para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se: por que so-
frem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria 
e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que 
justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao 
passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda 
menos se compreende é que os bens e os males sejam tão 
desigualmente repartidos entre o vício e a virtude; e que os 
homens virtuosos sofram, ao lado dos maus que prosperam. 
A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não 
explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de 
Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, 
ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. 
Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda 
a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente 
bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com par-
cialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa 
e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de 
que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos 
de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, 
julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, 
lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Es-
piritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. 

O Evangelho segundo o Espiritismo – Capítulo V
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AO APRESENTAR O LIVRO “O QUE É O ESPIRITISMO” 
KARDEC AFIRMOU EM SEU PREÂMBULO:

...Este resumo não somente é  útil aos principiantes, que neles 
poderão, em pouco tempo e sem muito esforço, compreender as 
noções  essenciais da Doutrina Espírita, como também aos adeptos, 
pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções 
que não deixarão de lhes apresentar, e, além disso, por encontrarem 
reunidos, em quadro restrito e sob um mesmo ponto de vista, os 
princípios que devem sempre estar presentes à sua memória.

Para responder, desde já e sumariamente, à pergunta formulada 
no título deste opúsculo, diremos que:

O ESPIRITISMO É, AO MESMO TEMPO, UMA CIÊNCIA DE OBSERVAÇÃO 
E UMA DOUTRINA FILOSÓFICA. COMO CIÊNCIA PRÁTICA ELE CONSISTE NAS 
RELAÇÕES QUE SE ESTABELECEM ENTRE NÓS E OS ESPÍRITOS; COMO 
FILOSOFIA, COMPREENDE TODAS AS CONSEQUÊNCIAS MORAIS QUE DIMANAM 
DESSAS MESMAS RELAÇÕES.

Podemos defini-lo assim:
O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e desti-

no dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.

O SACRIFÍCIO MAIS AGRADÁVEL A DEUS

7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, 
vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra 
vós, – deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, recon-
ciliar-vos com o vosso irmão; depois, então, voltai a oferecê-la. 
– (S. MATEUS, 5:23 e 24.)

8. Quando Jesus diz: “Ide reconciliar-vos com o vosso 
irmão, antes de apresentar  vossa oferenda no altar”,  ensina 
que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem 
faça do seu próprio ressentimento; que, antes de se apresentar 
para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado 
e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. 
Só então a sua oferenda será bem-aceita, porque virá de um 
coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele 
materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifí-
cios materiais; cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos 
ainda em voga. O cristão não oferece dádivas materiais, pois 
que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito 
ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa 
alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, 
deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, 
todo mau pensamento contra seu irmão.  Só então os anjos 
levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus 
por estas palavras: “Deixai a vossa oferenda junto do altar e 
ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes 
ser agradável ao Senhor.” 

O Evangelho segundo o Espiritismo – Capítulo X

 O Livro dos Espíritos - Allan Kardec.
Questão 298. As almas que devam unir-se estão, desde 

suas origens, predestinadas a essa união e cada um de nós 
tem, nalguma parte do Universo, sua metade, a que fatal-
mente um dia se reunirá?

“Não; não há união particular e fatal, de duas almas. 
A união que há é a de todos os Espíritos, mas em graus 
diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo 
a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, 
tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males 
dos humanos; da concórdia resulta a completa felicidade.”
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PARAISO, INFERNO E PURGATÓRIO

1012.  Haverá no Universo lugares circunscritos para as 
penas e gozos dos Espíritos, segundo seu merecimento?

“Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são 
inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um tira de 
si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E 
como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito 
ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra 
coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes 
ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o 
mundo em que habitam.”

a) – De acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o 
paraíso não existem, tais como o homem os imagina?

“SÃO SIMPLES ALEGORIAS: por toda parte há Espíri-
tos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já 
dissemos, os Espíritos de uma mesma ordem se reúnem por 
simpatia; mas podem reunir-se onde queiram, quando são 
perfeitos.”

A LOCALIZAÇÃO ABSOLUTA DAS REGIÕES DAS 
PENAS E DAS RECOMPENSAS SÓ NA IMAGINAÇÃO 
DO HOMEM EXISTE. Provém da sua tendência a materi-
alizar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe 
é possível compreender.

1013. Que se deve entender por purgatório?

“Dores físicas e morais: o tempo da expiação. Quase sem-
pre, na Terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos 
obriga a expiar as vossas faltas.”

O que o homem chama  purgatório  é igualmente uma 
alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar 
determinado, porém o estado dos Espíritos imperfeitos 
que se acham em expiação até alcançarem a purificação 
completa, que os levará à categoria dos Espíritos bem-
aventurados. Operando-se essa purificação por meio das 
diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da 
vida corporal.

O Livro dos Espíritos - Allan Kardec
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DIFICULDADES DOS GRUPOS ESPÍRITAS.

340. Contra um outro escolho têm que lutar as Socie-
dades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer 
que seja a importância de que se revistam. Os ocasionadores 
de perturbações não se encontram somente no meio delas, 
mas também no mundo invisível. Assim como há Espíritos 
protetores das associações, das cidades e dos povos, Espíritos 
malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos 
indivíduos. Ligam-se, primeiramente, aos mais fracos, aos 
mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e 
gradativamente vão envolvendo os conjuntos, por isso que 
tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o 
número dos que lhes caem sob o jugo.

Todas as vezes, pois, que, num grupo, um dos seus com-
ponentes cai na armadilha, cumpre se proclame que há no 
campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham 
em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas 
tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a 
obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos 
médiuns, pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela 
hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e 
pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte 
antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles 
mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o 
mal se haja tornado incurável, para remediá-lo; não se deve, 
sequer, esperar que os primeiros sintomas se manifestem; o de 
que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, 
dois meios há eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita 
do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a 
presença de Espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons 
Espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam, 
mediante a confiança em Deus; o outro prova aos maus que 
estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante 
sensatas, para se não deixarem ludibriar.

Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos 
os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe 
abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a 
lhe levar a convicção de que se enganou e de lhe despertar o 
desejo de secundar os que procuram libertá-lo.

O Livro dos Médiuns » Segunda parte - Das manifestações 
espíritas » Capítulo XXIX - Das reuniões e das Sociedades 
Espíritas

O Livro dos Espíritos - Allan Kardec
Questão 261: Nas provações por que lhe cumpre pas-

sar para atingir a perfeição, tem o Espírito que sofrer ten-
tações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas 
as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a in-
veja, a avareza, a sensualidade, etc.?

R.: Certo que não, pois bem sabeis haver Espíritos 
que desde o começo tomam um caminho que os exime 
de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar 
para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. 
Pode um Espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe 
esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá 
tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ain-
da lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não 
se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por 
todas estas tendências.

Revista Espírita, novembro de 1861  - Allan Kardec.

“Um erro muito frequente entre alguns neófitos (novatos) 

é o de se julgarem mestres após alguns meses de estudo. 

Como sabeis, o Espiritismo é uma ciência imensa, cuja 

experiência não pode ser adquirida senão com o tempo, 

como, aliás, em todas as coisas.”
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