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ESPIRITISMO E NOVA ERA 

PARTE I - ESPIRITISMO 

 

INTRODUÇÃO 

Quando se fala de Espiritismo, devemos ter em mente dois períodos na história: o antigo 
espiritismo e o espiritismo contemporâneo. O ponto de partida é a causa inicial da queda no 
Jardim do Éden, com Satanás agindo sob forma de anjo de luz, tal como ele era antes da sua 
queda (Is. 14.12-14; Ez. 28.12-16). Eva, tendo prestado ouvidos a Satanás, tornou-se vítima 
ouvindo a voz do diabo por meio da serpente, que lhe serviu de médium para comunicar a 
mensagem: "...sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal". Deste modo o pecado entrou no 
mundo (Rm. 5.12). Não seria pois errado afirmar que esse foi o início da prática do Espiritismo. 
Nesse sentido, pode-se afirmar que o Espiristismo é a religião mais antiga do mundo. E pode-se 
dizer mais, que a primeira sessão espírita se realizou no Jardim do Éden. 

Mais tarde, o povo de Israel recebeu ordens expressas de Deus para destruir Canaã, até 
mesmo as crianças, porque sua iniquidade tinha chegado ao máximo. Suas atividades ocultas 
eram tais, que a destruição se tornou necessária. O pecado central de Canaã era o Espiritismo: 
a comunicação com os demônios (Dt. 18.10-12). 

A Bíblia é um livro, dentre outros, que nos apresenta a história do Espiritismo. Em Êxodo a 
Bíblia mostra que os antigos egípcios eram praticantes dos chamados fenômenos espíritas. 
Quando Moisés apareceu diante de Faraó, com a divina incumbência de tirar o povo de Israel 
da escravidão egípcia, os magos repetiram alguns dos milagres de Moisés (Êx. 7.10-12 e 8.18). 

A atitude de Deus para com os necromantes foi proibir, deixando claro que tal prática era 
um pecado abominável. O castigo imposto era a condenação à morte, como lemos em Êx. 
22.18 e Lv. 20.27, apenas para citar dois textos específicos. O Velho Testamento também indica 
como amaldiçoadas por Deus pessoas com ligações com "espíritos familiares" e feiticeiras (Lv. 
19.31; 20.6). 

Vivendo em companhia desses violadores do mandamento divino, Daniel, o profeta, 
frequentemente falava aos magos e astrólogos, que estavam familiarizados com os caldeus na 
arte da interpretação de sonhos e visões (Dn. 1.20; 2.2,27; 4.7 e 5.7). O profeta Isaías também 
se dirigiu aos antigos espíritas, que vaticinavam para o povo de Israel (Is. 8.19; 19.3 e 47.9). O 
rei Saul, antes da sua apostasia, baniu os praticantes do espiritismo em todas as suas 
modalidades (ISm. 28.3-9), da mesma forma como o fez o reto rei Josias muitos anos depois 
(IIRs. 23.24-25). 

A Bíblia registra igualmente a queda do rei Manassés como resultado das suas atividades 
espíritas (IIRs. 21.6; IICr. 33.6). A Bíblia também registra as tentativas do homem procurar 
conhecer o futuro e os mistérios do universo, seja por meio de adivinhação, encantamentos, 
feitiçaria. Egípcios, caldeus e cananitas, diz-nos a Bíblia, estavam envolvidos com essas práticas, 
que continuaram sendo desenvolvidas através dos séculos e chegaram aos nossos dias. 

 

I – O ESPIRITISMO MODERNO 

A Palavra ‘Espiritismo’ 

A palavra ‘espiritismo’ é formada por dois vocábulos: 

espírito: do grego “pneuma” ismo: doutrina filosófico-religiosa 
 

Definição de ‘Espiritismo’ 

Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores ao 
educador francês Allan Kardec, que compilou o material em cinco obras que ficariam conhecidas 
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posteriormente como a “Codificação”: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho 
Segundo O Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese”. Fonte: Última página do livro O Céu e o 
Inferno no site oficial da FEB http://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2014/05/ceu- 
e-inferno-Manuel-Quintao.pdf. 

 
Definição de ‘Espírita’ 

“ESPÍRITA. Pessoa que adota o espiritismo. Que se refere ao espiritismo. ESPIRITISMO: 
doutrina que se funda na crença da existência dos espíritos e sua comunicação com os homens“ 
(Allan Kardec Obras Completas, Vocabulário Espírita, 2ª edição, Opus Editora, p. 1251). 

“ESPÍRITA. O que tem relação com o espiritismo; aquele que crê nas manifestações dos 
espíritos” (O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, 51ª edição, 1985, cap. XXXII, p. 478 – grifo nosso). 

 

1 – SÉCULO XIX – NASCEDOURO DAS GRANDES RELIGIÕES FALSAS 

O século XIX foi marcado pelo surgimento das grandes religiões falsas, que até hoje 
continuam fazendo adeptos pelo mundo. Nos EUA, em 1830, Joseph Smith Jr. publicou o “Livro 
de Mórmon”. Em 1831 William Miller iniciou o movimento adventista, marcado pela histeria 
coletiva, seguida de grande decepção, quando Jesus não voltou em nenhuma das três datas 
que ele profetizou (1843, março de 1844 e outubro de 1844). Miller se retratou, porém 
algumas pessoas do seu grupo se uniram em torno de Ellen Gould White, que elegeram sua 
profetisa, e deram início à seita Adventistas do Sétimo Dia. Em 1858 foi publicada a primeira 
edição de seu principal livro, “O Grande Conflito”. Em 1872 Charles T. Russell, um adventista 
dissidente, fundou a seita Testemunhas de Jeová1. Na Europa, em 1835, David F. Strauss 
publicou o livro “A Vida de Jesus”, questionando Sua divindade, Seus milagres e 
consequentemente todas as doutrinas cristãs. Em 1857 Allan Kardec publicou a primeira edição 
de O Livro dos Espíritos, inaugurando o espiritismo kardecista. Helena Blavatsky, escritora 
esotérica russa, profetisa da moderna Teosofia, liderou um grupo que fundou a Sociedade 
Teosófica em 1877, quando lançou sua primeira obra importante “Ísis Sem Véu”, e em 1888 
publicou “A Doutrina Secreta”, inaugurando o chamado Movimento da Nova Era. 

 

2 – DIVISÕES DO ESPIRITISMO NO BRASIL 

Considerando que Allan Kardec define como espírita todo aquele que crê nas 
manifestações dos espíritos, podem ser incluídos entre os kardecistas outros grupos religiosos 
que também creem nas “manifestações dos espíritos”. O Brasil hoje é o maior país espírita do 
mundo (em torno de 70 milhões de adeptos). Diante disso, antes de nos debruçarmos 
especificamente sobre o Espiritismo Kardecista e o Movimento da Nova Era, convém mencionar 
as mais expressivas formas de espiritismo encontradas no Brasil. 

1) Espiritismo ortodoxo: É o Kardecismo puro, exclusivo, que não permite ulterior 
desenvolvimento, nem tolera a presença de outros “espiritismos”, representado pela 
Federação Espírita Brasileira (FEB). Ainda assim, no Brasil foram sendo introduzidas ao longo 
dos anos distorções e variações na doutrina kardecista original (romances psicografados é uma 
delas, não existe em nenhum outro país), como veremos mais adiante. 

2) Espiritismo rusteinista: João Batista Roustaing (Jean-Baptiste Roustaing, 
15/10/1805-02/01/1879), advogado contemporâneo de Allan Kardec2, nasceu em Bordeaux, 

                                                 
1 No início o grupo era chamado Estudantes Internacionais da Bíblia. A primeira edição da revista A Sentinela foi 
publicada em 1879. Em 1881 foi fundada a Sociedade Torre de Vigia de Sião. Somente a partir de 1931 passaram a 
ser chamados Testemunhas de Jeová. A STV já profetizou, através de suas lideranças, que a Batalha do Armagem e 
instalação do “reino de Jeová” na terra aconteceria em 1914, 1925 e 1975. 
2 Sites espíritas divulgam cartas trocadas entre Roustaing e Kardec. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Teos%C3%B3fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Teos%C3%B3fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsis_sem_V%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
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França, onde chegou a ser presidente da Ordem dos Advogados. Teve seu primeiro contato 
com o Espiritismo em 1861, quando estava gravemente doente. Leu as principais obras de 
Kardec e começou a interessar-se morbidamente por questões religiosas. Meteu-se num 
desordenado estudo do Antigo e do Novo Testamento, e chegou à conclusão de que era 
necessário conseguir novas revelações sobre a Revelação contida na Bíblia. No sentido de 
conhecer os fenômenos paranormais, aproximou-se de um grupo espírita familiar, onde seis 
meses mais tarde veio a conhecer o casal Émilie e Charles Collignon. Émilie Collignon foi a 
médium que psicografou “Os Quatro Evangelhos ou Revelação da Revelação”, único livro cuja 
autoria é atribuída ao advogado de Bordeaux, uma obra póstuma. 

3) Espiritismo Ubaldista: Pietro Ubaldi nasceu em Foligno, na Itália, em 1886. Era 
advogado e professor de inglês na Sicília. Desde muito cedo começou a ouvir uma “voz” 
misteriosa que lhe ditou os seguintes livros: “A Grande Síntese”, “Ascese Mística”, “História de 
um Homem”, “Fragmentos de Pensamento e de Paixão”, “A Nova Civilização do Terceiro 
Milênio”, “Problemas do Futuro”, “Ascensões Humanas”, “Deus e o Universo”. 

4) Racionalismo Cristão. A reação mais violenta e extrema dentro do Espiritismo 
Kardecista surgiu em 1910, com Luiz de Mattos (Luís José de Mattos Chaves Lavrador, 
03/01/1860-15/01/1926), fundador do “Espiritismo Racional e Científico (Cristão)”, ou 
“Espiritismo Racionalista do Redentor”, atualmente Racionalismo Cristão, que tem sua sede 
principal no Centro Espírita Redentor, no Rio de Janeiro. É panteísta e fala de Deus como "O 
Grande Foco" e a "Inteligência Universal". 

5) Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Fundado em 27/06/1909 por Antônio 
Olívio Rodrigues. Tem sua sede central em São Paulo e possui mais de 1.400 centros, que 
chamam de “tattwas”3, espalhados por todo o Brasil. 

6) Rosacrucianismo: Fraternidade que segue uma tradição mística egípcia e alega ser 
originária do reinado de Amenhotep IV (mais conhecido como Akhenaton), imperador egípcio 
no ano de 1353 a.C. Temos no Brasil as seguintes organizações rosacrucianas: A Antiga e 
Mística Ordem Rosae Crucis (AMORC), a Fraternidade Rosacruz de Max Heindel, a Fraternitas 
Rosae Crucis (FRC) de Clymer, a Fraternitas Rosi cruciana Antiqua (FRA) de Krumm-Heller, e a 
Igreja Expectante (Ordem Kabbalística da Rosa-Cruz) de Léo Álvares Costet de Marcheville 
(Sevananda). 

7) Legião da Boa Vontade: Organização fundada oficialmente em 01/01/1950, por Alziro 
Zarur, que dizia ser Allan Kardec reencarnado. Nasceu do programa radiofônico “Hora da Boa 
Vontade”, que era transmitido na Rádio Globo desde 04/03/1949. O objetivo da LBV, declarado 
por seu fundador, é “promover a fraternidade humana em bases verdadeiramente cristãs” e 
proclamar que “ninguém será salvo pela religião que adotou na terra, mas pelas boas obras que 
praticou, em cumprimento aos mandamentos divinos”. Não crê que Cristo tivesse um corpo real 
e humano, seguindo a linha de pensamento de João Batista Roustaing. O atual presidente da 
LBV é José de Paiva Netto. 

8) Cultura Racional. Fundada por Manoel Jacintho Coelho em 1935, no Rio de Janeiro, 
passou a ser mais divulgada a partir de 1970, quando alcançou fama nacional. Aceita a 
metempsicose (retorno do espírito do homem no corpo de seres inferiores). 

9) Umbanda. Fundada em 1930 em Niteroi/RJ, por José Pessoa, que era espírita 
kardecista. É uma seita afro-brasileira divulgada mais como folclore do que como religião, 
embora advogue esta última condição. Formou-se pelo sincretismo4 dos cultos afros e 

                                                 
3 Centros de irradiação mental, que na realidade, são células do Círculo em diferentes localidades. 
4 Sincretismo é uma palavra formada por dois vocábulos: sin = com, junto; e cretismo = credo, significando unir 
todos os credos. Na prática, sincretismo designa qualquer mescla de pensamentos e práticas diversos, com 
objetivo de formar um todo, mantendo essencialmente as características das partes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_Collignon
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
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ameríndios com o catolicismo europeu trazido pelos portugueses. Também agrega doses de 
ocultismo e esoterismo. Diferentemente do Espiritismo Kardecista, evoca os orixás5 e os 
espíritos dos pretos velhos e caboclos, que segundo eles são os espíritos dos índios e escravos 
falecidos. São panteístas, reencarnacionistas e auto-salvacionistas. A Quimbanda e o 
Candomblé são variações da Umbanda. 

Podemos também agrupar no espiritismo as sociedades teosóficas (Pró-Vida, Eubiose 
etc.) e as seitas orientais (Seicho-No-Ie, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Perfect 
Liberty, Hare Krishna, Meditação Transcendental entre outras), pois todas elas são 
reencarnacionistas, cultuam os mortos e acreditam que o homem salva a si mesmo sem 
necessidade do Salvador. 

 

II – O ADVENTO DO ESPIRITSMO KARDECISTA 

O Espiritismo Kardecista, como conhecemos hoje, considera que seu advento ocorreu 
oficialmente em 18 de abril de 1857, data do lançamento do Livro dos Espíritos, primeira 
publicação de Allan Kardec. Entretanto, um movimento paralelo acontecia nos EUA, 
envolvendo as irmãs Fox, durante o período em que Kardec ainda fazia pesquisas na França. 

 

1 - AS IRMÃS FOX 

A casa da família Fox, onde teriam ocorrido os primeiros fenômenos espíritas na América, 
foi desmanchada e reconstruída em outro lugar, onde há a seguinte inscrição: "o Espiritismo se 
originou nesta casa em 31 de março de 1848". 

A família Fox, de origem canadense, morava em Hydesville, no estado de Nova Iorque, 
numa aldeia perto da cidade de Rochester. Era um lugar muito pobre, com casas humildes 
feitas de madeira. Passsaram a residir nesse local em dezembro de 1847, e em meados de 
março de 1848 começaram a ouvir golpes nas portas, e os objetos se moviam de um lugar para 
outro em determinadas ocasiões. Isso assustava as crianças. As vezes a vibração era tanta que 
as camas tremiam. Na noite de 31 de março de 1848, a jovem Kate desafiou o poder invisível e 
repetia o barulho como um estalar de dedos. O desafio foi aceito, e cada estalar de dedos era 
repetido, o que surpreendeu toda a família. Dessa forma, estabeleceram contato com o mundo 
invisível, e a notícia correu se alastrando por outras partes, e todos entendiam que eram os 
espíritos dos mortos que viveram anteriormente na casa. As meninas se tornaram médiuns, e 
durante mais de 30 anos produziram fenômenos que se tornaram conhecidos em várias partes 
do mundo. 

Surpreendentemente, no dia 21 de outubro de 1888, Margaret Fox Kane, denunciou 
publicamente o espiritismo e seu séquito de truques. Apresentou-se à Academia de Música de 
Nova Iorque, perante numerosa e distinta plateia, e sem reservas demonstrou a falsidade de 
tudo quanto no passado fizeram sob o disfarce de "mediunidade espírita". "A Sra. Kane 
(Margaret) manteve-se de pé sobre o palco; tremendo e possuída de intensos sentimentos, fez 
uma aberta e extremamente solene abjuração do espiritismo, enquanto a Sra. Catharine Fox 
(Kate) Jencksen assistia de um camarote vizinho, dando, por sua presença, inteiro assentimento 
a tudo que a irmã dizia". (The World, 22/10/1888, citado no livro "O Espiritismo no Brasil", Dr. 
Boaventura Kloppenburg6, p.441, 443, 445 e 447 – contém fotos dos textos dos jornais citados). 

                                                 
5 Na Umbanda chamam de orixás divindades intermediárias entre Olurum (o deus supremo) e os homens. A 
origem dos orixás é mitológica. O céu (Obatalá) casou-se com a terra (Oduduá) e tiveram dois filhos: a rocha 
(Aganju) e as águas (Iemanjá). Os dois irmãos se casaram e tiveram um filho (Orungã), que apaixonou-se pela mãe. 
Iemanjá fugia de seu filho quando caiu de costas e pediu socorro a Obatalá, então de seus seios passaram a jorrar 
dois rios e de seu ventre saíram os orixás. Por isso Iemanjá é chamada “Rainha das Águas” e “Mãe dos Orixás”. 
6 O subtítulo desse livro é Orientação para os Católicos. A 1ª edição foi publicada em 1960, e a mais recente saiu 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydesville&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque_%28estado%29
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No início das manifestações Margaret tinha 14 anos e Kate 11. Elas tinham uma outra 
irmã, Leah, 23 anos mais velha, a quem atribuíram anos mais tarde a culpa pela fraude. Ela teria 
treinado as pequenas como fazer as batidas com os dedos dos pés e das mãos. Os “fenômenos” 
ocorridos com as irmãs Fox até hoje são objeto de controvérsias. De um lado, há registro do 
depoimento de muitos vizinhos da família, que testemunharam a ação dos espíritos, alguns até 
alegando terem se mudado pelo incômodo que causavam. De outro lado, as próprias meninas, 
anos mais tarde, desmentiram publicamente, não somente na audiência mencionada acima, 
mas também em entrevistas publicadas nos jornais americanos, que houvessem acontecido 
manifestações mediúnicas autênticas, e se disseram manipuladas pela irmã mais velha. 
Entretanto, não há como descartar a possibilidade de terem ocorridos fenômenos operados 
pelos demônios em meio às fraudes, porque tais coisas se repetiram por muitos anos, o que foi 
muito útil como propaganda do espiritismo. A notícia chegou até AK na França, e ele dizia em 
seus livros que os espíritos estavam se manifestando em todas as partes do mundo. 

 

2 – ALLAN KARDEC 

A chamada “codificação da doutrina espírita”7 é de autoria de Allan Kardec, professor 
francês da Universidade Sourbone de Paris. Para entendermos melhor o que chamamos 
kardecismo, faz-se necessário um rápido olhar na biografia de Hippolyté León Denizard Rivail, 
que adotou o pseudônimo Allan Kardec. 

Usamos como fonte “Obras Completas, Allan Kardec; ilustrações de Gustavé Doré; 
tradução Torrieri Guimarães, 2ª edição, S. Paulo, Opus, 1985. Texto completo editado em um só 
volume pela primeira vez no mundo. Conteúdo parcial: Biografia de Allan Kardec por Henri 
Sausse” (biógrafo oficial de Kardec). A narrativa é romanceada e extensa. Destacamos aqui 
apenas quatro pontos: a importância da Universidade de Paris; a formação acadêmica de 
Kardec; seu pseudônimo; seu encontro com o espiritismo. 

 

2.1 – A Universidade de Paris 

No início do século XII, Pedro Abelardo8, um dos grandes intelectuais da Idade Média, 
veio ensinar em Paris, e sua fama atraiu milhares de estudantes, vindos de todos os países do 
mundo cristão. Suas aulas de teologia, dialética e retórica aconteciam nas dependências da 
Catedral de Notre Dame, que com o passar dos anos não mais comportava o número crescente 
de alunos. Por volta de 1170, foi fundada a Universidade de Paris, a partir dessa escola. 

Durante os anos 1220, dominicanos e franciscanos dominaram o ensino na Universidade, 
que nos séculos XIII e XIV foi o maior centro de ensino da cristandade. Entre seus professores 
mais famosos contam-se, além de Pedro Abelardo, Alexandre de Hales, São Boaventura, São 
Alberto Magno, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e São Tomás de Aquino. 

                                                                                                                                                             
em 2005. Apresenta um estudo com quase 500 páginas sobre a evolução das várias correntes espíritas no Brasil. 
Ele publicou diversas obras combatendo todas as seitas espíritas, ocultistas e as sociedades secretas. Atribui à 
inércia da igreja (referindo-se à Católica) o avanço do espiritismo no Brasil, em decorrência da opção pelo 
ecumenismo ratificada pelo Concílio Vaticano II (1062-1965), cuja decisão foi “pelo diálogo e a união” com os 
espíritas. 
7 A chamada “codificação da doutrina espírita” é composta por cinco livros de Allan Kardec: O Livro dos Espíritos, 
O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, A Gênese e O Céu e o Inferno. Com exceção do 
evangelho, esses livros têm formato de questionário: perguntas de Kardec e respostas dos espíritos. Nota: 
Abreviações usadas neste estudo: ESE, O Evangelho Segundo o Espiritismo; LE, O Livro dos Espíritos; LM, O Livro 
dos Médiuns; OC, Allan Kardec Obras Completas. 
8 Pedro Abelardo ou Pierre Abélard (1079-1142) foi um filósofo, teólogo e lógico francês, considerado uma das 
grandes figuras da filosofia escolástica e um dos maiores pensadores do século XII. Estudou com Guilherme de 
Champeaux (na Catedral de Notre Dame), com quem travava grandes debates. Por alguns anos esteve em Lion 
estudando Teologia com Anselmo, e então por volta de 1108 retornou a Paris como mestre. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Hales
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Boaventura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Alberto_Magno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Alberto_Magno
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A1s_de_Aquino
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A Revolução Francesa (1789-1799) fechou e quase destruiu os prédios da universidade. 
Napoleão a reconstruiu e reorganizou. Os principais prédios, apesar de não serem contíguos, 
têm por centro o edifício da Sorbonne, escola fundada pelo teólogo Robert de Sorbon ao redor 
de 1257, que foi o mais famoso colégio de Paris. Sua proximidade da Faculdade de Estudos 
Teológicos, e o uso do seu auditório para grandes debates, fez o nome Sorbone tornar-se a 
designação popular para a Faculdade de Teologia de Paris. Sua localização atual no Boulevard 
Saint-Michel data de 1627, quando Richelieu a reconstruiu às suas custas. Desde o século XVI, 
por ser a faculdade mais importante, a Sorbone passou a ser considerada como o núcleo 
principal da universidade. Sorbone e Universidade de Paris passaram então a ser sinônimos. 

A universidade ficou dividida em quatro faculdades: três "superiores" compreendendo a 
de Teologia, a de Direito Canônico, e a de Medicina, e uma "inferior", a Faculdade de Artes. No 
século XVIII nasceu ali o Iluminismo, a iluminação do entendimento humano após os ‘anos das 
trevas’ da Idade Média, movimento que não se restringia à Filosofia, englobava também as 
artes e a ciência de modo geral. No século XIX era o celeiro de todo saber da humanidade, o 
que deu à cidade de Paris o título ‘cidade luz’, ou ‘cidade das luzes’. O grupo de intelectuais que 
pesquisava as manifestações dos espíritos, e após cinco anos abandonou o projeto 
entregando-o a Kardec, fazia parte da Academia de Ciências da Universidade de Paris. 
Fonte: Cobra, Rubem Q. - Universidade de Paris. Site www.cobra.pages.com.br, INTERNET, Brasília, 
2003. 

 

2.2 – A Formação Acadêmica de Kardec 

“...Bacharelara-se em letras e ciências e doutorara-se em medicina, após completar todos 
os estudos médicos e defender com brilhantismo sua tese. Insigne linguísta, conhecia 
perfeitamente e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol; tinha 
conhecimentos, também, do holandês e com facilidade podia expressar-se nesta língua...” 

“...Em sua residência, organizou também cursos gratuitos de química, física, astronomia e 
anatomia comparada, de 1835 a 1840, os quais eram muito frequentados...” 

“... publicou o Curso Prático e Teórico de Aritmética; fez surgir, em 1831, a Gramática 
Francesa Clássica; no ano de 1846, o Manual dos Exames para Obtenção dos Diplomas de 
Capacidade, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e geometria; foi 
publicado, em 1848, o Catecismo Gramatical da Língua Francesa; por fim, em 1849, temos 
o Sr. Rivail professor no Liceu Polimático, lecionando nas cadeiras de Fisiologia, 
Astronomia, Química e Física...” 

Conclui-se que o Sr. Rivail formou-se e doutorou-se em diversas matérias, na mais 
excelente universidade de seu tempo. 

 

2.3 – O Pseudônimo “Allan Kardec” 

“Uma noite, através de um médium, seu Espírito protetor deu-lhe uma comunicação toda 
pessoal, em que lhe dizia, de permeio a outras coisas, tê-lo conhecido em uma existência 
anterior, quando, ao tempo dos druídas, ambos viviam nas Gálias. Ele usava, então, o 
nome de Allan Kardec...” 

“No instante de o dar à publicação *o Livro dos Espíritos+, o autor ficou bastante 
embaraçado em resolver como o deveria assinar, se com o seu nome - Denizard Hippolvte 
Leon Rivail, ou com pseudônimo. Por ser muito conhecido o seu nome no mundo científico, 
devido aos seus trabalhos anteriores, e podendo dar origem a uma confusão, talvez até 
prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou a sugestão de o assinar com o nome de 
Allan Kardec que, conforme seu guia lhe revelara, ele trouxera nos tempos dos druídas...” 
(grifo nosso). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Can%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
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O professor Rivail achou por bem não misturar seus trabalhos pedagógico-científicos, com 
as experiências sobrenaturais que abraçou, sob pena de provocar uma confusão capaz de 
comprometer sua credibilidade como pedagogo renomado, discípulo e representante de 
Pestalozzi em muitas oportunidades. 

 

2.4 – O Encontro de Kardec com os Espíritos 

Conta-nos o biógrafo de Kardec: 

“O Sr. Pâtier era funcionário público, idade avançada, belíssima instrução, de caráter 
grave, frio e ponderado; sua linguagem calma, destituída de qualquer entusiasmo, 
causou-me funda impressão e, quando me endereçou o convite de assistir as experiências 
que se faziam em casa da Sra. Plannemaison, à rua Grande-Bateliére, 18, aceitei 
solicitamente (...)”. 
Foi aí que, pela primeira vez, pude testemunhar o fenômeno das mesas girantes, que 
pulavam e corriam, e isso em tais condições que não era possível nenhuma dúvida” (grifo 
nosso”. 
“De início, o Sr. Rivail, em vez de ser entusiasta dessas manifestações e ocupado por 
outras preocupações, quase as abandonou, coisa que teria feito não fossem os insistentes 
pedidos dos Srs. Carlotti, René Taillandier, membros da Academia das Ciências, 
Tiedeman-Manthèse, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, que durante cinco anos vinham 
acompanhando o estudo de tais fenômenos e haviam compilado cinquenta cadernos de 
diferentes comunicações, que não conseguiam ordenar (...)” – grifo nosso. 

“O Sr. Rivail, portanto, entregou-se à obra: tomou os cadernos, anotou cuidadosamente. 
Depois de acurada leitura, eliminou as repetições e ordenou em sua respectiva posição 
cada ditado, cada relatório de sessão; apontou as falhas a preencher, as obscuridades a 
aclarar, e organizou o questionário necessário para atingir esse resultado”. 

Em resumo, o professor foi convidado por um funcionário da universidade para assistir as 
manifestações dos espíritos. Mesmo presenciando alguns fenômenos, ele não se interessou 
pelo assunto. Posteriormente, os membos do comitê de ciências da universidade passaram às 
suas mãos anotações feitas em cinquenta cadernos, produto de cinco anos de pesquisa. Kardec 
se debruçou sobre esse material, e prosseguiu entrevistando os espíritos por mais seis anos 
aproximadamente antes do lançamento do Livro dos Espíritos. 

Portanto é fato histórico, relatado pelo biógrafo oficial de Allan Kardec, que os primeiros 
pesquisadores dos fenômenos espíritas eram cientistas e abandonaram o projeto. Dizemos que 
abandonaram, porque seus nomes não constam como participantes ativos das obras de AK. 
Cinquenta cadernos, contendo o registro de anos de observações, não é pouca coisa. Embora 
erroneamente direcionada, e condenável à luz da Palavra de Deus, foi uma tarefa certamente 
trabalhosa e exaustiva. Porém os ilustres doutores não quiseram ver seus nomes entrarem para 
a história como coautores da ‘nova religião, filosofia e ciência’ que surgia. Esses cientistas 
posteriormente se uniram a outros intelectuais e passaram a tecer pesadas críticas ao 
espiritismo, o que levou AK a incluir na introdução do Livro dos Espíritos o item A Doutrina 
Espírita e a Ciência, que veremos mais adiante. 

Allan Kardec, entretanto, registrou sua aproximação com os espíritos sem mencionar as 
pesquisas anteriormente realizadas pelos cientistas da universidade. Ele narrou o início do 
espiritismo assim: 

“O primeiro fato observado foi o movimento de objetos; designaram-no vulgarmente de 
mesas girantes ou dança das mesas. Mas o movimento não era sempre circular. 
Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, 
conduzido numa direção qualquer, e contrariamente a todas as leis da estática, suspenso 
e mantido no espaço...” (grifo nosso). 
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“As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se 
moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam, segundo o 
que se havia convencionado, por “sim” ou por “não” à questão proposta...” (grifo nosso). 

“O lápis traçou por si mesmo letras formando palavras, frases e discursos inteiros de 
muitas páginas, tratando das mais altas questões da filosofia, da moral, da metafísica, da 
psicologia etc.(...)”. 

“Essas respostas, em alguns casos, têm uma tal marca de sabedoria, profundidade e 
oportunidade, revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que somente podem 
proceder de uma inteligência superior, fundamentada na mais pura moralidade. Outras 
vezes são tão levianas, tão fúteis, e até mesmo tão vulgares, que a razão se recusa a 
acreditar que possam proceder da mesma fonte” (Livro dos Espíritos, Introdução, trechos dos 
itens III, IV e V, 35ª edição, Lake Editora, 1976, p. 12-18,28,29,32 e 33). 

Kardec considerou que os relatos dos espíritos tinham “marca de sabedoria, profundidade 
e oportunidade”, eram “elevados”, “sublimes” e oriundos de uma “inteligência superior”. Mas 
ele apurou que o oposto também podia ser dito, pois havia mensagens “levianas”, “fúteis” e 
“vulgares”. O problema foi resolvido com a conclusão que a comunicação brotava de duas 
fontes distintas, porque “a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte” 
(Pv. 16.25; ICo. 2.14-15; IICo. 11.14). 

Assim nasceu o Espiritismo Kardecista. 
 

2.5 – Curiosidades da Biografia de Allan Kardec 

O verdadeiro nome de Allan Kardec aparece na biografia em quatro oportunidades, 
grafado de duas formas diferentes: Na p. 1, seu registro civil de nascimento diz “Denizard 
Hippolyte Léon Rivail”; na p. 2 seu registro civil de casamento diz “Hippolyte Léon Denizard 
Rivail”; na p.6 reaparece “Denizard Hippolyte Léon Rivail” e finalmente, por ocasião de sua 
morte, o biógrafo informa ser seu nome “Hippolyte Léon Denizard Rivail”. Conclui-se que, 
através do biógrafo oficial, não se pode afirmar qual o verdadeiro nome de Allan Kardec. 

Uma segunda curiosidade são os inúmeros títulos acadêmicos e especializações do Sr. 
Rivail. As muitas obras publicadas, como pedagogo reconhecido em toda Europa, discípulo 
brilhante e sucessor de Pestallozzi, além de “filósofo espírita” respeitado, somados ao fato dele 
ter sido poliglota: “Insigne linguísta, conhecia perfeitamente e falava corretamente o alemão, o 
inglês, o italiano, o espanhol; tinha conhecimentos, também, do holandês e com facilidade 
podia expressar-se nesta língua...” (obra citada, p. 2). O que há de estranho nisso é que durante 
sua curta vida (morreu aos 64 anos) Kardec faliu três vezes, e morreu vítima de um aneurisma 
cerebral, quando estava sendo despejado de sua casa por falta de pagamento dos alugueis. 
Apesar da biografia oficial de AK ser uma apologia ao espiritismo, no final encontramos uma 
indicação de sua condição financeira, pois o biógrafo diz que em seu túmulo há uma “modesta 
lápide erigida pela piedade de seus discípulos”, fato que nos permite concluir que a viúva não 
pôde custeá-la. 

Há muitas dúvidas e controvérsias a respeito da vida do Sr. Rivail. Um comentário do site 
católico www.ofielcatolico.com.br/search?q=allan+kardec&btnG=Pesquisar+neste+Site retrata 
de modo geral o pensamento de quem não milita no espiritismo: 

“Em certo ponto de sua carreira, parece ter-se perdido entre disciplinas, talvez indeciso 
com que rumo tomar, estudando um pouco de muitas áreas, mas sem chegar a 
aprofundar-se em nada especificamente. Já era patente o seu costume de copiar grandes 
trechos de obras consagradas e adaptá-las ao seu modo de pensar, hábito que vem desde 
muito cedo em sua carreira, quando tentou publicar livros como "A química de fulano de 
tal segundo Hippolyte L. D. Rivail" ou "A matemática de sicrano, segundo H. Léon 
Denizard Rivail". 
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Ocorre que praticamente a totalidade de biografias de Kardec, de que dispomos em língua 
portuguesa, são, de fato, verdadeiros panfletos de propaganda espiríta. Todas são 
produzidas e/ou patrocinadas por entidades e organizações espíritas. Evidentemente, tais 
biografias são tendenciosas, e não revelam nada de negativo ou comprometedor que 
envolva o espiritismo, tampouco seu fundador ou suas origens. Por outro lado, autores 
imparciais não se interessam em pesquisar sobre o assunto, por sua irrelevância”. 

 

III – O ESPIRITISMO CODIFICADO POR ALLAN KARDEC 

Histórico resumido do espiritismo no Brasil: A primeira sessão espírita aqui realizada 
ocorreu em Salvador, Bahia, no dia 17 de setembro de 1865. A primeira publicação espírita, 
denominada "Eco do Além Tumulo", teve seu lançamento em 1869. A fundação da FEB - 
Federação Espírita Brasileira, se deu em 15 de janeiro de 1884. O órgão oficial impresso do 
Espiritismo no Brasil é a revista "O Reformador", sua primeira edição foi publicada em 1883. 
Notemos a velocidade da migração do espiritismo da França para o Brasil. 

 

1 – REIVINDICAÇÃO ESPÍRITA 

A primeira revelação – Velho Testamento – Moisés. 

A segunda revelação – Novo Testamento – Jesus. 

A terceira revelação – O Consolador, o Espiritismo. 

O espiritismo alega ser a 3ª revelação de Deus aos homens. A 1ª revelação - dizem os 
espíritas - nos foi dada por Deus através de Moisés, registrada no Velho Testamento. A 2ª 
revelação nos foi dada por Deus através de Jesus Cristo, registrada no Novo Testamento. E a 3ª 
revelação de Deus aos homens é o cumprimento das palavras de Jesus sobre a promessa da 
vinda do Consolador, que é o surgimento do espiritismo. 

"Reconhecemos que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo, a respeito do 
Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de Verdade que preside ao grande 
movimento da regeneração, a promessa da sua vinda acha-se por essa forma realizada, 
porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador” (OC, A Gênese, p. 912). 

“A primeira Revelação era personificada em Moisés; a Segunda, no Cristo; a Terceira não 
o é em indivíduo algum. As duas primeira são individuais; a Terceira, coletiva; aí está uma 
característica essencial e de grande importância" (O.C., A Gênese, p. 914). 

“O Espiritismo vem no tempo determinado, cumprir a promessa do Cristo; o Espírito de 
Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei; 
ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O 
Cristo disse: “que ouçam os que têm ouvidos para ouvir”. O Espiritismo vem abrir os olhos 
e os ouvidos, porque fala sem figuras ou alegorias; levanta o véu que haja sico deixado 
propositadamente sobre certos mistérios e, por fim, vem trazer um supremo consolo aos 
deserdados da Terra e aos que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas 
as dores”. 

“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento 
das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem, para onda vai e porque está na 
terra; lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolo pela fé e esperança”. 
(OC, p. 580; ESE p. 88). 

Face a essa opinião dos espíritas, reivindicando ser o cumprimento da promessa de Jesus 
em João 14.26, estabelecemos as seguintes distinções entre o Espírito Santo prometido por 
Jesus e revelado na Bíblia, e o sistema religioso conhecido como espiritismo: 
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a) No Livro de Atos, capítulo 2, lemos que Jesus cumpriu a promessa de enviar o 
Consolador cinquenta dias após a Sua ressurreição, por volta do ano 33 da era cristã. Os 
kardecistas dizem que o espiritismo foi fundado por Allan Kardec, e elegeram a data da 
publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, como seu advento. 

b) A Bíblia faz referência ao Espírito Santo na terceira pessoa do gênero masculino 
singular: Ele (Jo. 14.17; 15.26 e 16.24); aquele (Jo. 16.3-14) muito embora a palavra pneuma - 
espírito - seja neutra. 

c) O Espírito Santo é identificado na Bíblia, em sua relação com a Trindade, como co-igual 
e co-eterno com o Pai e o Filho (Gn. 1.26, 3.22 e 11.7; Is. 6.8; Mt. 3.16-17 e 28.19; IICo. 13.13). 

d) O Espírito Santo é chamado Deus (At. 5.3-4). 

e) O Espírito Santo é identificado como possuidor de atributos divinos, a saber: a) 
eternidade, Hb. 9.14; b) onipotência, Sl. 104.30; c) onipresença, Sl. 139.7; d) onisciência ICo. 
2.10-11. 

f) O Espírito Santo possui atributos de personalidade: fala At. 10.19-20); é inteligente 
(ICo. 2.10-11); tem sensibilidade (Ef. 4.30); toma decisões (At. 13.1-3; 15.28-29 e 16.6; ICo. 
12.11); ensina (Jo. 14.26) convence do pecado (Jo. 16.7-8); intercede (Rm. 8.26). 

g) O Senhor Jesus disse que o Consolador O glorificaria. O espiritismo faz o contrário: 
destituiu Jesus de sua glória e o rebaixou a um homem mortal, que se sobressai dos demais 
apenas por possuir um caráter elevado que merece ser imitado. Quem chamam de Mestre os 
espíritas? Quem glorificam os espíritas? O biógrafo ofical de Allan Kardec responde: 

  
Allan Kardec Obras Completas, p. 20. 

 
h) O Senhor Jesus afirmou que o Consolador viria convencer o homem do pecado, da 

justiça e do juízo. O espiritismo extinguiu o pecado, chama a reencarnação de justiça de Deus e 
afirma que jamais haverá o dia do juízo. 

i) Os ensinamentos do Senhor Jesus, sobre o Consolador, desenvolvem-se em 91 
versículos (João capítulos 14, 15 e 16). Kardec extraiu deles apenas três versículos, retirados do 
seu contexto. Trocou pronomes e modificou o tempo dos verbos, omitindo a afirmação do 
Senhor que o Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus, o Seu próprio Espírito (Rm. 8.9). 
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Com o Mestre Divino aprendemos que o Consolador não é uma confraria, não é uma religião, 
não é uma doutrina e também não é uma filosofia. 

j) O Senhor Jesus deixou claro que o Consolador é UM. Kardec chama de "consolador" 
um conjunto que inclui a doutrina espírita e o sem número de ‘espíritos’ que se manifestam aos 
que os invocam, incluídos aí os espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, inconsequentes, 
zombeteiros, embusteiros, trapaceiros e enganadores (LE, p. 73). Que tipo de consolo se pode 
esperar desses espíritos? 

Ademais, admitindo-se que o espiritismo fosse a 3ª revelação de Deus aos homens, "o 
Consolador prometido”, chegaríamos à conclusão que não pode haver contradição entre as 
revelações. O espiritismo deveria estar perfeitamente identificado com a Bíblia, não podendo 
haver incoerência entre suas doutrinas, e sabemos que tal não acontece. 

 

2 – AS DOUTRINAS CENTRAIS DO ESPIRITISMO 

 Comunicação com os mortos (IISm. 12.18-23; Lc. 16.26). 

 Reencarnação (Hb. 9.27). 

 Carma – Jesus nunca deixou de curar alegando a necessidade do resgate de carmas. 

 Salvação pelas boas obras (Ef. 2.8-9). 

A morte vicária de Jesus na cruz, a redenção que há no Seu sangue (para todos que nEle 
creem), o dia do juízo, o significado da morte como separação eterna de Deus, a salvação, o 
perdão dos pecados, a recriação do espírito com a morte da velha natureza e o novo 
nascimento (no sentindo de regeneração9 nesta mesma vida e não reencarnação), os milagres 
registrados nos evangelhos, e a volta do Senhor para buscar Sua igreja são conceitos 
absolutamente estranhos ao kardecismo, não fazem parte do ensinamento dos espíritos, e são 
classificados pelos espíritas como crendices de pessoas pouco esclarecidas e intelectualmente 
inferiores. O Batismo e a Santa Ceia, instituídos pelo Senhor, igualmente não são contempladas 
no espiritismo. O pecado, o arrependimento, o perdão de Deus, a obra da criação, o céu e o 
inferno nos livros espíritas têm definições completamente diferentes, em muitos casos opostas 
àquelas encontradas na Bíblia. 

Mas os espíritas dizem que são cristãos! 
 

3 – SERIA CRISTÃO O ESPIRITISMO? 

3.1 – A Comunicação com os Mortos 

Para podermos responder essa pergunta temos que ir à Bíblia, e ela nos dá a resposta em 
Dt. 18.10-12: “Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, 

1. nem adivinhador,  

2. nem prognosticador,  

3. nem agoureiro,  

4. nem feiticeiro;  

5. nem encantador,  

6. nem quem consulte a um espírito adivinhador,  

7. nem mágico,  

8. nem quem consulte os mortos; 

pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao SENHOR; e por estas abominações o 

SENHOR teu Deus os lança fora de diante de ti”. 

                                                 
9 Regeneração: mudança das disposições dominantes da alma, estando no mesmo corpo. Fenômeno que ocorre 
numa única existência Jo. 3.3-5; IICo. 5.17; Ef. 4.22-26. 
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Das várias práticas espíritas mencionadas, podemos classificar as sete primeiras como 
atividades do denominado "baixo espiritismo". A oitava identifica-se com o chamado 
Kardecismo, ou “alto espiritismo”, cujos adeptos também dizem ser o espiritismo 
científico-filosófico. E como os espíritas se defendem da condenação explícita encontrada nesse 
texto bíblico? Alegam haver erros propositais nas traduções católicas e protestantes. Essa 
estratégia já foi usada pela seita Testemunhas de Jeová (TNM). Como a Bíblia não contempla 
suas doutrinas, dizem que a tradução está errada e trataram de adequá-la às suas ideias. 

Recentemente, dois espíritas em destaque atualmente no seu meio, propuseram-se 
“corrigir” a Bíblia. O que se ocupou do AT, diz ter ido morar alguns anos em Isarel, para 
entender a cultura do povo hebraico. Lá teria convivido com rabinos cabalistas, que lhe 
mostraram na Torá original (?!) textos que evidenciam a crença na reencarnação. O outro, que 
corrigiu o NT, publicou a tradução espírita dos quatro evangelhos e Atos dos Apóstolos num 
livro com o o título “O Novo Testamento”, afirma ter estudado grego e hebraico por mais de 20 
anos, o que lhe permitiu corrigir os textos que demonstram a crença na reencarnação e a 
prática da mediunidade na igreja primitiva. Ele afirma que a Bíblia sequer é um livro religioso, 
trata-se de uma obra literária antiga, na qual foram inseridos alguns termos, e narrados 
episódios lendários, para dar sustentação às chamadas ‘doutrinas cristãs’, que na verdade não 
existem na Bíblia. ‘Zeloso da verdade’ ele diz que sua tradução tem por objetivo colocar a Bíblia 
no seu devido lugar. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Z604FpM9Iio – esse vídeo foi 
postado em jun/2011 e estava disponível no dia 16/02/2017. 

Por que alguém estudaria por mais de 20 anos, para poder corrigir uma obra literária 
antiga sem nenhuma importância? Na verdade, as lideranças espíritas estão muito preocupadas 
com a condenação do espiritismo nas Sagradas Escrituras. Vejamos: 

 
Analisando as Traduções Bíblicas, Severino Celestino da Silva, p. 77, 11ª edição, Editora Ideia, 2014. 

O livro “Analisando as Traduções Bíblicas”, de Severino Celestino da Silva, pretende 
“provar”, que o espiritismo foi praticado por Moisés, pelos profetas e pelos apóstolos, com 
total aprovação de Deus, porém os “detratores do espiritismo” fizeram traduções falsas e 
tendenciosas. 

“Analise o versículo 10 e responda: Onde é que, no texto acima traduzido, estão as 
palavras “médiuns, espiritismo ou espírita ou espírito” que tantos tradutores encontram? 
Como um pouco de Exegese e Hermenêutica desprovidas de sectarismo religioso faz falta 
a muita gente!” (Idem, p. 88).  
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Os espíritas têm dificuldade para entender que o texto bíblico relaciona as diversas 
práticas espíritas, sem citar o rótulo de quem as faz. Ele insiste: “Onde está a palavra “espíritas” 
no texto hebraico traduzido por nós?” (Idem, p. 82) e lança um desafio aos cristãos: 

 

 Idem, p. 95. 

“Além disso, os espíritas não exigem a presença dos mortos, nem evocam espíritos 
superiores para deles obterem revelações ilícitas, nem delas tirarem benefícios pessoais, 
mas esperam suas manifestações espontâneas, para delas receberem sábios conselhos e 
proporcionarem alívio àqueles que sofrem. Se os hebreus utilizassem a comunicação dos 
mortos do mesmo modo e seriedade que os espíritas o fazem hoje, certamente Moisés 
não os teria proibido de nada, pelo contrário, tê-los-ia estimulado. Veja Números 11.26 a 
30” (Idem, p.94 –grifo nosso). 

Não apenas a realidade dos fatos vividos nos centros espíritas desmente o homem que se 
propôs corrigir a Bíblia. É fato público e notório que as pessoas se amontoavam na porta da 
casa de Chico Xavier, em busca de notícias de seus entes queridos falecidos, e isso configura 
sim evocar espíritos para obter “benefícios pessoais”. A confusão era tal que foi necessário 
organizar uma fila e agendar atendimento. O famoso médium morreu em 2002, mas pelo Brasil 
a fora muitas pessoas prestam esse “serviço de comunicação com o além”, evocando espíritos 
específicos daquele amigo ou parente do qual se quer ter notícias. 

 

 

Há também o desmentido oficial de AK, que 
usa a palavra ‘evocadores’ na capa do Livro dos 
Médiuns, e ao longo de todo livro as palavras 
‘evocador’, ‘evocadores’ e o verbo ‘evocar’ 
aparecem muitas e muitas vezes. O capítulo XXV 
do LM trata exclusivamente de evocações. Tanto 
Kardec quanto seus instrutores aconselham que 
os espíritos sejam evocados, e listam uma série 
de vantagens sobre isso: Transcrevemos apenas 
três dessas sugestões, para ilustrar: 

“O melhor meio de nos informarmos a tal 
respeito [o motivo das manifestações físicas] 
consiste em evocarmos o espírito, por um bom 
médium escrevente. Pelas suas respostas, 
veremos imediatamente com quem estamos às 
voltas e obraremos de conformidade com o 
esclarecimento colhido. Se se trata de um espírito 
infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as 
atenções que mereça” (LM, Das Manifestações 
Físicas Espontâneas, item 90, p. 104; OC p. 372 – grifo 
nosso). 
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“Se se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá não mais por meio de 
pancadas, como na tiptologia, porém, escrevendo palavras” (LM, cap. XIII, Da Psicografia, 
item 153, p. 191; OC p. 408 – grifo nosso). 

“Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente, ou acudir ao nosso chamado, isto é, 
vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal 
espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, 
chamando determinado Espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, 
ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua 
identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa 
opinião, isso é um erro: primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as 
mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se; em 
segundo lugar e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é 
abrir a porta a todos os que queiram entrar... 
A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós; chamamo-lo 
pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos...” (LM, Cap. XXV, 
Das Evocações, item. 269, p. 269-270; OC p. 471 – grifo nosso). 

Prossegue o tradutor: 
”Agora segue o texto traduzido e desprovido de qualquer intenção pessoal ou 
preconceitos. Compare-o e veja que está de acordo com o original: “Quando entrares na 
terra que Iahvéh, teu Deus, te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. 
Não se achará em ti quem... exija a presença dos mortos” (ATB, p.89). 
“Esse sectarismo tem levado muitas pessoas de outros princípios e credos a afirmarem 
que a Bíblia condena o espiritismo. Isso se deve a um desconhecimento do que seja o 
espiritismo, à falta de boa vontade para o que não conhecem, e infelizmente, causando 
muitas vezes o preconceito religioso de muitos” (ATB, p.80 – grifo nosso). 

“Após todas essas análises, sentimos o dever de perguntar a quem possa nos responder: 
Onde está o espiritismo nestes versículos de Êxodo 22:18; Levítico 20:6 e 27; 
Deuteronômio 18:9-11?... Quem disse que espírita é sinônimo de necromante e adivinho?” 
(ATB, p. 94). 

Depois de citar Ap. 22.18-19 (não incluir nem retirar nada do Livro) o tradutor conclui: 

“Existem tradutores mudando os textos e colocando palavras inexistentes e com o único 
intuito de condenar aqueles que não pensam da mesma maneira que eles. É o caso das 
palavras “médium” e “espiritismo”. (Idem, p. 94). 

Os poucos trechos acima são uma amostra da linha de raciocínio do autor. Para dissipar 
qualquer dúvida sobre sua real intenção, vamos ler um pequeno trecho da ‘orelha’ do livro: 

“O autor é espírita há 32 anos, defendendo o Espiritismo à luz da Bíblia, como demonstra 
nesse trabalho, que dedica àqueles que, não possuindo sectarismo religioso, buscam a 
verdade que liberta... Procurou, sobretudo, mostrar que a “Doutrina Espírita” possui 
coerência com os textos sagrados e bases espirituais nos escritos de Moisés, dos profetas, 
de David e do próprio Cristo” (Obra citada, orelha do livro). 

Os espíritas creem que se comunicam com as almas dos mortos. Nós, evangélicos, 
cremos, por indicação da Bíblia, que são os demônios que personificam os defuntos. São 
espíritos enganadores, que falavam mentiras através dos falsos profetas no Antigo Testamento 
e continuam desenvolvendo essa atividade. Esse é um dos sinais proféticos que caracterizam os 
últimos dias (ITm. 4.1; IIRs. 22.12,19-23). Deus permite que os espíritos mentirosos enganem os 
que não querem receber a verdade (II Ts. 2.9-12). Adverte o seu povo que não creia em todos 
os espíritos (IJo. 4.1-3). Lemos no Novo Testamento que os demônios que possuíam as pessoas, 
falavam por meio delas coisas alheias ao conhecimento do possesso (At. 16.16-18; Mc. 5.2-12). 
Estudando esses relatos bíblicos, convencemo-nos que são os demônios que operam através 
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dos médiuns e personificam os mortos para apartar os homens de Deus e mantê-los sob 
controle, a partir da mais absoluta cegueira espiritual. 

Kardec admitiu a impossibilidade de se atestar a verdadeira identidade dos espíritos que 
se comunicam, mas, como os espíritas hoje, pensava que a questão da fraude tem uma 
importância menor, diante da ‘grandeza’ da doutrina como um todo: 

“Mas, o que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não de Fenélon? Desde que 
tudo que ele diz é bom, e que fala como o teria feito o próprio Fenélon, é um bom espírito. 
Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio 
de que lança mão para nos fixar as ideias...” (LE p.31, OC p. 42). 

Estejamos atentos para a gravidade de duas afirmações: 1) os espíritos usam nomes 
respeitáveis para nos fixar ideias; 2) Não importa se o espírito mente, fazendo-se passar por 
outra pessoa. 

Olhando de passagem a biografia do “codificador”, vimos que ele recebeu do comitê de 
ciências da Universidade de Paris cinquenta cadernos, resultado de pesquisas – melhor dizendo 
entrevistas – realizadas com os espíritos através de médiuns. No momento de identificar os 
espíritos superiores que davam instruções, foram aceitos como signatários das mensagens: o 
próprio Senhor Jesus, que usa o pseudônimo “Espírito de Verdade”; os apóstolos João, Pedro e 
Paulo; os pais da igreja Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Clemente de Roma, São 
Vicente de Paulo, São Francisco Xavier; e o bispo Fenélon, muito conhecido na França, por ter 
impactado a região onde vivia como modelo de vida cristã, e muitos outros personagens 
históricos ilustres. 

Como exemplo de quanto há de verdade no conteúdo das “entrevistas” de Kardec, 
destacamos uma mensagem assinada por Erasto, díscipulo e auxiliar do apóstolo Paulo (At. 
19.22, Rm. 16.23 e IITm. 4.20). Logo nas primeiras páginas do Evangelho Segundo o Espiritismo 
ele assina uma falsa declaração sobre Santo Agostinho: 

“Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em 
quase todos os lugares... Ele pertence a essa vigorosa falange dos Pais da Igreja, aos quais 
a cristandade deve suas mais sólidas bases... tornou-se um dos mais firmes sustentáculos 
do evangelho. Podem-se ler, nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente 
espírito, palavras ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após o 
desencarne de sua mãe, Santa Mônica: “estou convencido de que minha mãe virá 
visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura”. Que 
ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina!” (ESE p. 30-31, 
OC p. 552). 

Falso Erasto e falsa informação. Santo Agostinho não escreveu nada parecido no livro As 
Confissões. Ele diz qual era a expectativa de sua mãe, quanto à vida após a morte: a mesma de 
Marta, irmã de Lázaro (João 11.23-27) e também de todos os cristãos (1Ts. 4.13-17): 

"Soube também que já quando vivíamos em Óstia, um dia em que eu não estava em casa, 
tinha ela falado com uma confiança material a alguns dos meus amigos acerca do 
desprezo desta vida e da felicidade da morte. Eles, admirados com aquele valor de uma 
mulher — fostes Vós que lho destes — perguntaram-lhe se não temia deixar o corpo tão 
longe de sua cidade. Respondeu: Para Deus não é longe nem devo temer que no fim dos 
séculos não saiba onde me ressuscitar” (Confissões de Sto. Agostinho, Livro IX, cap. 11, p. 
248, Editora Nova Cultural, Coleção Os Pensadores, 1996 – grifo nosso). 

 

3.2 – A Narrativa de ISamuel Capítulo 28 

As fraudes mediúnicas sempre existiram, e encontramos na Bíblia uma narrativa que nos 
serve de alerta. Lemos que o rei Saul foi procurar uma feiticeira (médium) na região de En-Dor 
(ISm. 28.1-7). Atentemos para os seguintes aspectos dessa passagem: 
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a) Quando Saul consultou a pitonisa ele já estava reprovado por Deus (ISm. 15.23-28; 

b)  Saul só buscou a necromante depois que o Espírito do Senhor se retirou dele e Deus 
não lhe respondia (ISm. 16.14; 28.5-6;) 

c) Saul, quando vivia em plena comunhão com Deus, perseguia o espiritismo (ISm. 28.9). 
Isso prova que só buscou a feiticeira porque estava desviado (ISm. 28.5-8); 

d) Em ISm. 28.12 vê-se que a feiticeira não podia adivinhar. Só descobriu que o visitante 
era Saul depois que ele lhe pediu para invocar Samuel (ISm. 28.11). Ela também não identificou 
Samuel, disse a Saul que via um ancião envolto numa capa, e o rei deduziu que era Samuel 
(versos 13-14). 

e) Se Deus não respondeu quando Saul o buscou, responderia agora em atenção a uma 
feiticeira? (lSm 28.6); 

Também merecem nossa atenção as falsas profecias do falso Samuel: 

a) O espírito disse que Saul seria entregue aos filisteus, porém o rei suicidou-se (ISamuel 
31.3-4) e foi cremado pelos homens de Jabes-Gileade (ISamuel 31.11-13); 

b) Israel não foi tomado pelos filisteus e o comandante do exército de Saul coroou rei seu 
filho Isbosete (IISamuel 2.8-9); 

c) Não morreram todos os filhos de Saul junto com ele, três ficaram vivos, Isbosete que 
foi coroado rei, Armoni e Mefibosete que ficaram aos cuidados de uma ama (IISamuel 21.8); 

d) O falso Samuel também disse que Saul morreria no dia seguinte, mas sua morte 
ocorreu aproximadamente dezenove dias depois10. 

e) O espírito que se fazia passar por Samuel afirmou ainda: "amanhã você vai estar 

comigo". Ainda que Saul houvesse morrido no dia seguinte, com certeza não se encontraria com 
Samuel, que morreu em comunhão com Deus — estava no Seio de Abraão —, enquanto Saul há 
muito vivia em pecado, e no fim da vida cometera a abominação de consultar um morto 
(ICrônicas 10.13) acabou por suicidar-se, seu destino após a morte era portanto o Hades (Lucas 
16.19.31). 

Eis aí a razão porque o Senhor proíbe e abomina a consulta aos mortos. O objetivo divino 
é resguardar-nos de cair nessa astuta cilada do diabo, que tem plena capacidade para enganar, 
iludir e trapacear, imitando gestos e até mesmo o timbre de voz daquele por quem se faz 
passar. A consequência da história relatada em ISm 28 está em ICr. 10.13. Enumerando os 
crimes de Israel, pelos quais foram castigados, diz IIRs. 17.17: "...deram-se a adivinhações e 

criam em agouros; e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o 

provocarem a ira”. 

 

4 – A REENCARNAÇÃO 

Razões apresentadas pelos espíritas para sustentar a doutrina da reencarnação: 1) Foi 
ensinada pelos espíritos; 2) Foi aprovada por Jesus e consta dos evangelhos. 

"Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre: tal é a lei”. Palavras de Kardec que 
constam em todos os livros da codificação e na lápide de seu túmulo. Essa doutrina consiste em 
afirmar que não nascemos e vivemos uma só vez sobre a terra, já vivemos muitas vezes, e ainda 
teremos de passar por mais vidas semelhantes, progredindo sempre, até chegarmos ao 
supremo grau de perfeição. Estudemos as principais razões que os espíritas alegam a favor da 
teoria da reencarnação. 

 

                                                 
10

 Informação do Pr. Caio Fábio, no livro “O Espiritismo Segundo o Evangelho”, Abba Press Editora, 4a 
edição, S. Paulo, 1995. 
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A primeira razão é que tal doutrina foi ensinada pelos espíritos. Entretanto, podemos 
afirmar que a doutrina reencarnacionista, codificada por Allan Kardec, foi por ele mesmo 
condenada, quando disse que uma doutrina, para ser verdadeiramente espírita, deveria ser o 
resultado do ensino unânime e geral dos espíritos. 

”O caráter essencial desta doutrina, a condição de sua existêntia, está na generalidade e 
concordância no ensino; donde resulta que todo o princípio que não recebeu a 
consagração do assentimento da generalidade, não pode ser considerada parte 
integrante dessa mesma doutrina, mas simples opinião isolada, cuja responsabilidade o 
espiritismo não assume” (OC, A Gênese, p. 903). 

A teoria da reencarnação não foi unanimemente ensinada pelos espíritos. Os espíritas 
ingleses não aceitam a teoria da reencarnação, chegando mesmo a combatê-la fanaticamente. 
Se não há generalidade e concordância entre os espíritos latino-americanos, e os espíritos que 
orientam os espíritas ingleses, é certo que a doutrina da reencarnação não pode ser declarada 
doutrina espírita, mas sim doutrina do próprio Kardec, que chegou a introduzir no LE um 
capítulo inteiro de sua autoria, defendendo sua tese (Capítulo V – Considerações Sobre a 
Pluralidade das Existências). 

Há uma questão importante nesse capítulo V. Após analisar o material recebido das mãos 
do comitê de ciências da Universidade de Paris (trabalho de cinco anos), e prosseguir 
pesquisando por mais ou menos seis anos, Allan Kardec registrou, surpreendentemente, ter 
dúvidas a respeito da reencarnação. Seguem algumas traduções do LE, 2ª Parte, capítulo V: 

"Qualquer que seja, enfim, a opinião que se tenha da reencarnação, quer a aceitemos ou 
não, todos teremos de passar por ela, caso ela exista, apesar de toda crença contrária”. O 
Livro dos Espíritos, Editora Petit, tradução Renata Barboza da Silva e Simone T. N. Bele da 
Silva, 2ª edição, janeiro de 2001, p. 116 (grifo nosso). 

“Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, 
isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado 
a todas as crenças em contrário...” A tradução desta obra, devemo-la ao saudoso 
presidente da Federação Espírita Brasileira – Dr. Guillon Ribeiro, engenheiro civil, poliglota 
e vernaculista”. http://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/07/135.pdf (grifo 
nosso). 

“Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, 
isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, mau 
grado a todas as crenças em contrário” http://www.olivrodosespiritoscomentado.com 
(grifo nosso – o site não traz o nome do tradutor). 

Registramos ainda, que no Brasil, durante muito tempo os espíritas esconderam de seus 
próprios confrades essa dúvida de Kardec, retirando essa frase das traduções oficiais da FEB 
amplamente utilizadas nos centros, cursos e seminários espíritas até os anos 1980: 

“Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou 
não, ninguém a ela escapará por causa da crença em contrário”. Allan Kardec Obras 
Completas, tradução de Torrieri Guimarães, Opus Editora, 2ª edição, p. 97. 

"Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou 
não, ninguém a ela escapará por causa da crença em contrário”. O Livro dos Espíritos, 
Livraria Allan Kardec Editora, tradução de José Herculano Pires, 35ª edição, 1976, p. 147. 

Muito interessante é a forma como Kardec encerra esse capítulo V. Poucas linhas depois 
de escrever sobre a reencarnação ‘caso ela exista’, ele apresenta a seguinte conclusão: 

“Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências 
explica o que, sem ela, se mantém inexplicável; que é altamente consoladora e conforme 
a mais rigorosa justiça; que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por 
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misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal 
respeito...” (LE, cap. V, p.117; Obras Completas p. 97 - grifo nosso). 
 

4.1 – Jesus Ensinou a Reencarnação? 

Essa inserção nos remete à refutação de outra falácia espírita: Jesus, os apóstolos e os 
judeus de modo geral eram reencarnacionistas. Tal recurso não melhora a posição da 
reencarnação frente ao Evangelho. É incontestável que Jesus declarou abertamente a 
Nicodemos “necessário vos é nascer de novo”. Entretanto, para Nicodemos a expressão "nascer 
de novo" não estava muito clara, e ele pediu maior explicação: "Como pode um homem nascer, 

sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?" (Jo. 3.4). Note-se 
logo que a ideia da reencarnação era alheia a Nicodemos. Se ele fosse reencarnacionista, e se 
essa teoria fosse de fato conhecida entre os judeus, Nicodemos não teria pedido explicação. 

“Estas palavras: “Se um homem não renascer da água e do Espírito” foram interpretadas 
no sentido da regeneração pela água do batismo. Porém o texto primitivo trazia 
simplesmente: Não renascer da água e do Espírito, enquanto, em algumas traduções, a 
expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao 
mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre 
os Evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível. 
Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. 
Acreditavam que a Terra tinha saído das águas, e por isso julgavam a água como 
elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: O Espírito de Deus era 
levado sobre as águas; flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito 
no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que 
o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e 
pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. 
Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o 
Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: Se o homem não renascer da água e 
do Espírito, ou em água e em Espírito, significam então: “Se o homem não renascer com 
seu corpo e sua alma”. É neste sentido que foram entendidas naqueles tempos”. 
(OC p. 561, ESE p. 57 – grifo nosso). 

Kardec está dizendo que “água”, na conversa de Jesus com Nicodemos, significa 
reencarnação, e então apresenta sua própria tradução de Gn. 1.1-23. Compare com sua Bíblia. 

O que é o novo nascimento apregoado por Jesus a Nicodemos? É o ato milagroso pelo 
qual o Espírito Santo comunica nova vida ao que crê, implantando a própria natureza de Cristo 
na sua vida (Ez. 36.25-27; Ef. 4.23; Cl. 3.9). Tal milagre se efetua pelo poder do Espírito Santo, 
através do ouvir a Palavra de Deus (Jo. 1.12-13 e 16.7-8; Rm 1.16; Hb. 4.12-13; IPe. 1.12; IJo. 
5.11-13). Está claro pelos textos citados que não se trata de reencarnação, mas da regeneração 
que se dá na presente vida e não depois da morte. 

4.2 – João Batista Era a Reencarnação de Elias? 

Não se nega que haja alguma relação entre o corajoso João Batista, precursor de Jesus, e 
o intrépido Elias. Já o anjo que veio anunciar a Zacarias o nascimento de João explicou: "E irá 

adiante dele no espírito e virtude de Elias” (Lc. 1.17).  

Sabiam os fariseus, que segundo a profecia de Ml. 4.5 a aparição de Cristo seria 
preparada por Elias. Ora, Jesus de Nazaré declarava ser o Messias. Como era isso possível se 
Elias ainda não aparecera? Eis a grande objeção que os fariseus alegaram contra a reivindicação 
de Jesus de ser o Messias: “E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os 

escribas que é mister que Elias venha primeiro?” Daí dizer Jesus, para refutar a objeção dos 
fariseus e tranquilizar os discípulos: "E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. 

Quem tem ouvidos para ouvir, ouça” (Mt. 11.14-15). 
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As palavras de Jesus, em seguida: “Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, 

mas fizeram-lhe tudo o que quiseram” (Mt. 17.12). E lemos depois: ”Então entenderam os 

discípulos que lhes falara da João Batista” (Mt. 17.13). É bom lembrar mais o seguinte: 

a) Para que Elias reencarnasse, deveria primeiro ter morrido, o que não aconteceu (IIRs. 
2.11-12); 

b) Se Elias tivesse reencarnado, na transfiguração de Mt. 17.1-6, quem devia ter 
aparecido seria João Batista e não Elias; 

c) A semelhança entre Elias e João Batista nada tem a ver com a reencarnação, pois os 
traços semelhantes estão na identidade do ministério: 1) Elias apareceu perante a nação 
israelita de modo repentino (IRs. 17.1) e João Batista também apareceu repentinamente no 
deserto, anunciando a chegada do Messias (Mt. 3.1); 2) Elias repreendeu o rei Acabe (IRs. 
18.17-18) e João repreendeu o rei Herodes (Mt. 14.3-4); 3) Elias foi perseguido pela ímpia 
Jezabel (IRs. 19.2-3) e João pela ímpia Herodias (Mt. 14.6-8). 

d) Se houvesse reencarnação, seria um fato interressante, que 2000 anos após a sua 
morte, Moisés ainda nao tivesse reencarnado, pois na transfiguração no monte apareceu como 
Moisés mesmo. 

4.3 – Ressurreição Não É Reencarnação 

“A reencarnação11 fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição (...). 
Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente 
de reencarnação (...) A reencarnação é o retorno da alma ou espírito, à vida corporal, mas 
em um outro corpo, formado novamente para ele e que não tem nada em comum com o 
que se desintegrou” (ESE, cap. 4, págs. 55-56; OC p. 561). 

Essa informação de Kardec é absolutamente falsa. Nas ressurreições bíblicas as pessoas 
voltam à vida no mesmo corpo que estava morto. As narrativas bíblicas apresentam dois 
conceitos diferentes embutidos na palavra ressurreição. O primeiro é simplesmente trazer de 
volta à vida – no mesmo corpo – como nos casos do filho da viúva de Sarepta (IReis, capítulo 
17), do filho da mulher Sunamita (IIReis, capítulo 4), de Lázaro (João, capítulo 11), da filha de 
Jairo (Mateus, capítulo 9), do filho da viúva da cidade de Naim (Lucas, capítulo 7) e Dorcas (Atos 
9.36-41). 

O segundo conceito está baseado nas profecias do Antigo Testamento e no ensino 
paulino a respeito da transformação do corpo dos crentes, que ocorrerá na segunda vinda de 
Jesus, quando receberão um corpo totalmente transformado, igual ao do Senhor após Sua 
ressurreição. Aí o verbo ressuscitar pode ser trocado por ressurgir, inclusive isso ocorre em 
alguns versículos, jamais por reencarnar (Is. 26.19; Dn. 12.1-2; Jo. 11.11-45; ICo. 15.21-26). 

“Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das 
crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma 
maneira clara. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. 
Um dia suas palavras serão aceitas e respeitadas sobre esse ponto e sobre muitos outros, 
quando forem analisadas sem preconceitos” (ESE, p. 59; OC, p. 562 – grifo nosso). 

“1010. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada 
pelos Espíritos? R – Como queríeis que fosse de outro modo? Como acontece com outras 
palavras, estas parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas quando são 
tomadas ao pé da letra. É por isso que levam à incredulidade... A doutrina da pluralidade 
das existências está de acordo com a justiça de Deus, apenas ela pode explicar o 
inexplicável; como querer que o seu princípio não esteja na própria religião? 

                                                 
11

 Ressuscitar é voltar à vida no mesmo corpo; reencarnar é voltar à vida em outro corpo. 
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1010. Assim, a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a reencarnação? R – É 
evidente. Essa doutrina é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram 
desapercebidas e dentro em pouco serão, nesse sentido, reconhecidas. Em breve se 
reconhecerá aquilo que o espiritismo ressalta a cada passo, até mesmo do texto das 
Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como alguns 
pretendem; vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la, por provas irrecusáveis...” (LE, p. 
335; OC, p. 247 – grifo nosso). 

Uma das bandeiras do espiritismo é negar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O 
apóstolo Paulo disse que se Ele não ressuscitou é vã a fé cristã (ICo. 15.12-14), ou seja, sem a 
ressurreição de Cristo não há Cristianismo, mas o espiritismo se auto declara uma religião 
cristã! Para fugir dessa imensa dificuldade, o espiritismo diz que ressurreição é sinônimo de 
reencarnação. Só que isso leva a aberração de Jesus ter reencarnado! Troque-se então as 
palavras 'ressuscitado' por 'reencarnado'; 'ressurreição' por 'reencarnação'; 'ressurgiu' por 
'reencarnou', no texto acima citado, para atestar ou não a veracidade desse insistente e 
inconsistente argumento kardecista. 

Há outros textos onde a substituição do verbo ressuscitar por reencarnar, e do 
substantivo ressurreição por reencarnação, ajuda a dissipar alguma dúvida que ainda persista 
quanto a serem sinônimos: Jo. 11.21-27; Rm. 4.25, 6.9 e 8.34; Cl. 2.12 e 3.1; ITs. 4.16; IITm. 2.8; 
Ap. 1.7. 

Existe ainda uma outra tentativa espírita de solucionar a questão da ressurreição do 
Senhor. Um dos sites espíritas oficiais, apresenta como correta uma tradução absurda e 
inusitada de ICo. 15.13-14: 

“Pois se os mortos não se comunicam, também CRISTO não se comunicou. Se CRISTO não 
se comunicou, ilusória é a nossa fé”. 
Fonte: www.espirito.org.br/portal/artigos/paulosns/a-carta-comprometedora.html - grifo nosso. 

A palavra grega usada para o verbo ressuscitar no texto original é egueirô, e significa 
ressuscitar, levantar, conforme o Léxico do Novo Testamento Grego-Português, Gingrich e 
Danker, Edições Vida Nova. Simplesmente não há como explicar a trocar do verbo “ressuscitar” 
por “comunicar”. 

 

4.4 – Inutilidade da Reencarnação 

A inutilidade da reencarnação se observa no fato de que ninguém tem lembrança do que 
se passou na existência anterior. Então se pergunta: Estou sofrendo por que? Se não sabe por 
que está sofrendo, é muito natural vir a repetir os mesmos erros de outras existências. Por que 
a reencarnação não nos fornece condições de recordar o que fizemos em noutras vidas, a fim 
de podermos corrigir-nos? 

“393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não 
lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se 
que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha 
podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, 
como se fosse a primeira e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto 
com a justiça de Deus? R. – Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência 
e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se se lembrasse de todo o 
passado? Quando o Espírito volta à vida anterior (a vida espírita) ...reconhece justa a 
situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de 
transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que 
considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que 
o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, que lhe for dado 
por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe 
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uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no 
desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, 
atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos 
pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, 
vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados... Não temos, é 
certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em 
anteriores existências; mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências 
instintivas uma reminiscência do passado” (LE, p. 158; OC, p. 127 – grifo nosso). 

A resposta dos espíritos é confusa e contraditória. Começam dizendo que se a pessoa 
lembrar do passado, não haverá mérito no resgate das faltas. Mais adiante dizem que a pessoa 
faz certo tipo de ‘acordo’, antes de reencarnar, com os ‘espírito superiores’ e lhe será 
designado um ‘espírito guia’, que vai acompanhá-la durante a vida e lhe dará ‘intuição’ das 
coisas que escolheu sofrer. Aqui temos outro ensino corrente no espiritismo: todos temos um 
‘espírito guia’, com o qual devemos conviver e buscar nele conselhos e orientações, pois 
somente assim poderemos evoluir. 

A doutrina cristã repele tal ensino. Jesus teve inúmeras oportunidades para ensinar a 
reencarnação: a) Ele operou um total de 26 milagres pessoais. Todas as vezes que curou, 
ressuscitou ou libertou alguém dos demônios o fez prontamente, sem mencionar a necessidade 
do resgate de dívidas das vidas anteriores; b) Jesus contou várias parábolas sobre o reino de 
Deus (ou reino dos céus) ser ‘semelhante a...’ sem nunca mencionar que o acesso ao Seu reino 
dependesse do homem viver muitas sucessivas vidas para purificar-se; c) em Jo. 9.1-3 os 
apóstolos lhe perguntaram, de forma clara, se pecados anteriores teriam causado a cegueira 
daquele homem, Ele disse que não e encerrou o assunto, quando poderia aproveitar para 
ensinar sobre a reencarnação, não o fez. Na parábola do filho pródigo (Lc. 15.11-24) o Pai 
recebe o filho imundo, mediante seu arrependimento e pedido perdão. O Pai braçou e beijou o 
filho ainda sujo, sem impor nenhuma condição adicional. Aqui também o Senhor Jesus poderia 
ter introduzido a teoria da purificação através da reencarnação. Nossa redenção está no poder 
do seu sangue vertido na cruz. 

4.5 – A Morte Redentora de Jesus Cristo 

Jesus lembrava (sabia) de tudo que estava programado para Ele. Sua vida, morte e 
ressurreição foram pautadas pelas profecias reveladas (Mt. 26.24,54). Não ter ideia de sua 
missão já era motivo de identificação com o diabo (Mt. 16.23). A Bíblia fala em termos 
inequívocos que ninguém pode duvidar que Jesus pagou a penalidade dos nossos pecados (Hb. 
1.1-3, 7.24-25, 9.11-12 e 10.12-14; Ap. 1.5). 

4.6 – A Perversidade e a Injustiça da Reencarnação 

Então esta vida é uma expiação. O que sofremos é justo; foi merecido por nós, ainda que 
a causa esteja em anteriores encarnações. Então, quando um homem mau persegue o seu 
semelhante, quando um ladrão furta, quando alguém mata, é sempre instrumento da justiça 
divina. Deus não pode deixar exceder o que a pessoa mereceu, pois, se o sofrimento passasse 
do mal cometido, Deus seria injusto. 

Segue-se que, se prejudicamos o próximo de alguma maneira, se causamos sofrimento a 
alguém, não fazemos nada de mal. Tal aconteceu apenas porque a pessoa fez por merecer, pelo 
comportamento que teve noutras encarnações. Pelos dizeres dos espíritas, Deus não pode 
permitir a injustiça; Deus não pode permitir a desigualdade no mundo. Daí que ressulta que 
estamos colaborando para a quitação de suas dívidas. Não lhe poderíamos fazer um bem 
maior. 

Se aceitamos essa teoria espírita, podemos e devemos praticar o mal. Quanto mais mal 
fizermos aos outros, maior será o benefício que eles recebem. Quanto mais culpas ele pagar, 
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tanto mais nos agradecerá. Pela doutrina bíblica, fazendo mal aos outros expomo-nos a fazer 
sofrer um inocente. Pela doutrina espírita, só fazemos sofrer a quem mereceu. E como fica o 
aumento da nossa dívida? Ah, isso é uma outra história! 

E o inverso também é verdadeiro, segundo os espíritas. Não perde completamente o 
sentido a realização das boas obras que os espíritas tanto prezam? Na verdade elas ajudam 
quem as realiza, mas faz com que o beneficiário imediato retorne à Terra, para passar de novo 
por todo aquele sofrimento que lhe foi abreviado, impedindo o resgate completo de sua dívida. 

Como não podemos determinar a quantidade, nem a extensão, dos erros cometidos 
supostamente em vidas anteriores, o espiritismo lança o homem numa angústia que nem 
mesmo a morte irá dissipar – segundo o raciocínio espírita –  uma vez que chegando no 
mundo dos espíritos encontrará uma lista enorme de dívidas não pagas, pois enquanto 
resgatava alguns itens, à sua lista adicionou outros tantos, não restando outra opção a não ser 
entrar na fila para conseguir uma nova reencarnação12. 

3.7 –Tradutor Espírita Entende que “Geração” é “Reencarnação” 

O capítulo VIII do livro Analisando as Traduções Bíblicas trata da reencarnação. Na 
opinião do autor espírita, inúmeros textos tiveram sua tradução alterada para omitir a crença 
na reencarnação, ou vidas sucessivas, registrada ao longo de todo Antigo Testamento. Há dois 
livros da Bíblia que segundo os espíritas são essencialmente reencarnacionistas: Jó e 
Eclesiastes. Evidentemente não há como transcrevermos aqui todos os textos bíblicos 
deturpados pelo espiritismo. Dessa forma, selecionamos dois deles: Êxodo 20.5-6 e o Salmo 23. 

 

Mais adiante acrescenta: 

                                                 
12 Chico Xavier ‘psicografou’ uma série de 18 livros ditados pelo espírito André Luiz, que teria sido o médico 
sanitarista Osvaldo Cruz. Em forma de romance, esses livros contam como é a vida dos mortos, suas interferências 
boas e más na vida dos vivos e o relacionamento entre os espíritos superiores e inferiores. Num desses romances 
ele descreve a “fila da reencarnação”. 
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 ATB, p. 129 

No caso do Salmo 23, o tradutor espírita insere o texto em hebraico (?!), procurando dar 
credibilidade ao seu argumento reencarnacionista: 

ATB, p. 124. 

Aqui o tradutor espírita se valeu de uma particularidade da língua hebraica para dar uma 
informação mentirosa. A palavra “chaim” é plural porque é defectiva. É o mesmo caso de 
Elohim, mas absolutamente não significa ‘vidas’, assim como Elohim significa Deus e não 
deuses. 

 
ATB, p. 122. 

 
4 – A SALVAÇÃO PELAS OBRAS 

Diz o Pr. Natanael Rinaldi: “Os espíritas se mostram insolentes, diante da maior 
manifestação da bondade de Deus – Jo. 3.16”. 

O título do capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo é “Fora da Caridade Não Há 
Salvação”. Os textos bíblicos citados são Mateus 22.34-40 (o segundo maior mandamento) e 
25.31-46 (atender os necessitados, visitar os enfermos e os presidiários), Lucas 10.25-37 
(parábola do bom samaritano) e ICoríntios 13.1-7,13 (definição de amor). 
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Os espíritas querem identificar a caridade cristã com a filantropia, que são duas coisas 
bem distintas. Em ICo. 13.3, Paulo afirma que alguém pode dar o seu corpo para ser queimado 
e todos os seus bens aos pobres e ainda não ter caridade. Se não é caridade cristã, então o que 
é? Seria, sem dúvida, verdadeira filantropia. Filantropia e caridade podem apresentar um 
aspecto externo exatamente igual, e, no entanto, haver diferença fundamental entre ambas. 

Afirmamos que existe uma conexão entre a caridade cristã e o amor a Deus. Os dois 
chegam mesmo a identificar-se, pois em Mt. 25.31-34 Jesus declara que "o que fizestes a um dos 

meus irmãos, a mim o fizestes”. AÍ está a significação da caridade. O cristão ama a Deus no 
próximo. Foi assim que se deu com Zaqueu (Lc. 19.1-10). Ao receber Jesus em sua casa, logo 
nasceu nele uma preocupação com os menos favorecidos, e se pronunciou espontaneamente, 
dizendo: "Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens” (v. 8). 

As boas obras são o resultado da nossa fé em Cristo. Como diz Paulo, em IICo. 5.17, nos 
tornamos novas criaturas, abandonando as práticas más e nos voltando para a prática do bem, 
desde que estejamos em Cristo Jesus. Logo, as boas obras devem ser apenas a manifestação 
externa do interno amor que temos a Deus (IICo. 5.14). 

O capítulo 15 do ESE finaliza com a seguinte mensagem assinada por ‘Paulo, Apóstolo’: 

“Meus filhos, fora da caridade não há salvação é o ensinamento moral que contém a 
destinação dos homens, tanto na Terra quanto no Céu. Na Terra, porque à sombra dessa 
bandeira viverão em paz; no Céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão 
graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o 
homem no deserto da vida para conduzi-lo à Terra da Promissão; e brilha no Céu como 
uma auréola santa na fronte dos eleitos e, na Terra, está gravada no coração daqueles a 
quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis 
pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o 
pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que este 
ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem 
do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro Cristianismo, e, com esta 
orientação, o homem nunca se desencaminhará... 
Meus amigos, agradecei a Deus, que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é 
porque só os que a possuem podem salvar-se, mas porque, vos ajudar a compreender 
melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos 
irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são 
uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de 
Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam” (ESE, Cap. 15, p.176, OC, p. 631). 

De novo, falso Paulo, falsa mensagem. Como explicar que o apóstolo Paulo tenha se 
manifestado dessa maneira depois de morto? Os AK e os espíritos respondem: 

“O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de 
falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados: é a 
dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que, da Terra, passaram 
para a erraticidade, e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela 
máscara com que se cobrem, tornar suas idéias aceitáveis, freqüentemente as mais 
extravagantes e absurdas... O número daqueles que, em diversas épocas, mas 
principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como uns dos antigos profetas, 
como o Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável” (ESE, 
cap. 21, p. 225; O.C. p. 660 – grifo nosso). 

“Esses impostores já se apresentaram como apóstolos do Cristo, outros como o próprio 
Cristo, e, para vergonha da Humanidade, encontraram pessoas crédulas o bastante para 
admitir tais infâmias” (ESE, Cap. 21, p. 228; OC, p. 661 – grifo nosso). 
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4.1 – ENSINOS DE PAULO ENCONTRADOS NA BÍBLIA 

a) Sobre falsas doutrinas e falsos mestres: Rm. 16.17-20; ICo.3.11; Gl. 1.6-12 e 5.1; IICo. 
11.3 e 11.13-15; ITm. 4.1-2 e 6.3-5. 

b) Definição de “evangelho”: Rm. 1.16-17; ICo. 15.1-22. 

c) Salvação pela graça, através da fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, e não 
pelas obras: Rm. 3.20-26; 5.6-19 e 11.5-6; Ef. 2.1-10; Cl. 2.8-15. 

d) Sobre seu próprio novo nascimento, e de todos que renascem em Cristo, tornando-se 
novas criaturas na presente vida: IICo. 5.17-21; Gl. 1.13-24 e 6.14-16; Ef. 4.17-24; ITm. 1.12-17; 
Tt. 3.3-7; 

e) Sobre a batalha espiritual do cristão: Ef. 6.10-18. 

O Apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, porém um único versículo 
escrito por ele (IITm. 3.16; IIPe. 1.20) nos permite dizer que a mensagem espírita a ele atribuída 
é absolutamente espúria e indigna: "Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já 

posto, o qual é Jesus Cristo" (ICo. 3.11). 
 

5 – DIFICULDADES BÍBLICAS DOS ESPÍRITAS 

Como os espíritas lidam com dificuldades bíblicas inquestionáveis, quando simplesmente 
alegar erro de tradução não resolve a questão? Kardec atribuiu a deidade do Senhor Jesus à 
opinião pessoal do apóstolo João. Os atuais líderes espíritas seguem esse mesmo caminho: 
duvidam do escritor bíblico e vão mais além, enxergando no texto coisas que ele não diz. 
Destacamos apenas três exemplos significativos: 

5.1 - Lucas 23.43 – A conversa de Jesus com o bom ladrão 

“Esta passagem (hoje estarás comigo no paraíso), existe apenas no evangelho de Lucas 
(23:43) é aceita como uma verdade incontestável e sustenta a ideia de uma salvação 
gratuita e uma total ausência de responsabilidade individual, já comentada por nós (veja 
capítulo VIII), além de tentar abolir a necessidade da reencarnação... gostaríamos de 
saber: de onde Lucas tirou essa passagem? O mais lógico seria que o evangelista João, 
que estava aos pés da cruz, a quem Cristo recomendou sua mãe, falasse dessa passagem, 
no entanto nem João, nem os outros evangelistas, Mateus e Marcos, se referem a ela... 
Esta passagem bem como a parábola13 do rico e Lázaro são questionadas por alguns 
estudiosos, quanto ao fato de se perguntar: teria realmente Jesus falado delas?” (ATB, p. 
310). 
“Neste versículo em grego, temos uma controvérsia muito grande com relação à 
pontuação colocada em sua tradução... A maior questão é a posição da colocação da 
vírgula e um ‘que’ colocado antes da palavra hoje...  Estes pertencem à corrente dos que 
defendem um céu gratuito e sem esforço pessoal, com a qual nós não concordamos... Nós, 
espíritas, defendemos a corrente dos que colocam a vírgula após o vocábulo “hoje”, pela 
lógica que ela representa. Ficaria então assim a frase: “Em verdade te digo hoje, estarás 
comigo no paraíso”. “Estarás um dia”, quando tiveres saldado os teus débitos, após a 
reconciliação com aqueles que ofendestes” (Idem, p. 312). 

5.2 - Lucas 16.26 – A resposta de Abraão ao pedido do rico, para que algum 
espírito fosse levar um recado de advertência a seus familiares 

O espiritismo ensina: 

"Abraão ouvia a voz do rico, e o rico ouvia a voz de Abraão; o rico no Hades via Lázaro no 
Seio de Abraão, todos eles se comunicavam, falavam, conversavam. O rico, que estava no 

                                                 
13 A narrativa de Jesus não é uma parábola, pois identifica um dos personagens pelo nome. 
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Hades, sabia muito bem, porque via que Pai Abraão mandava sempre outros espíritos dar 
avisos aos homens na Terra. Mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam- 
nos, o que significa Moisés conta-lhes tudo que precisam fazer para serem felizes, e os 
profetas, que são médiuns, dizem-lhes, pela influência dos espíritos, o que se passa depois 
da morte" (Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel, p.111/112 – grifo nosso). 

“Para os que afirmam esta impossibilidade de comunicação entre “os mortos” e “os vivos” 
é que a própria parábola demonstra esta condição de comunicação. Veja os versículos 27 
e 28. Observe que Abraão não afirma que Lázaro morto não pode voltar. Ele mostra não 
ser necessário, mas que seria possível” (Analisando as Traduções Bíblicas, p. 315). 

Os líderes espíritas leem coisas que o texto não diz. O Senhor Jesus não poderia ter usado 
palavras mais claras para nos ensinar a existência do inferno. Refletindo atentamente temos 
que: 

a) Ambos (Lázaro e o rico) morreram e passaram logo depois da morte por um 
julgamento (Hb. 9.27): Lázaro foi para o céu (Seio de Abraão) e o rico para o inferno (Hades), 
cada um segundo a vida que aqui na terra escolheu. 

b) Há uma separação definitiva entre os dois, não podendo comunicar-se. Não foi dado a 
nenhum dos dois tempo e lugar para renascer e progredir, como ensina o espiritismo. 

c) Vemos ainda que os mortos não podem comunicar-se com os vivos como querem os 
espíritas. A conversa se deu exclusivamente entre Abraão e o rico. A hipótese de enviar um 
recado através de um médium não foi considerada. 

d) Vemos ainda que até mesmo para trazer mensagem úteis, não podem os falecidos 
fazê-lo. O rico queria apenas que fossem avisados seus irmãos, mas Abrão responde que a 
Bíblia traz a mensagem que eles precisavam saber para sua salvação (v.31). 

e) O rico não podia ver a terra e seus familiares. O verso 23 diz que “ele viu ao longe 

Abraão e Lázaro no seu seio”, sua visão estava limitada ao plano espiritual. 

f) Concluímos também que Jesus não era espírita – invertendo, podemos dizer que os 
espíritas não são cristãos – pois para Jesus: 

● Há julgamento depois da morte; 
● Há separação absoluta entre os justos e os maus; 
● Há o céu de refrigério, onde existem anjos, e o inferno de tormentos; 
● Não há reencarnação; 
● Não há evocação de mortos, nem mensagem dos falecidos, que são supérfluas, pois já 

temos Moisés e os profetas: “Abraão porém lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, 

tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos"  (v. 31). 

 

5.3 – Atos 4.12 – Pedro afirma que só em Jesus há salvação 

O espiritismo explica:  

"A salvação a que Pedro se refere é a nossa redenção pela observância das leis divinas. 
Nós somos espíritos criados por Deus, nosso Pai, e devemos progredir por nossos próprios 
esforços" (O Evangelho da Mediunidade, Eliseu Rigonatti, Lake Editora, 1ª ed., 1975, p. 
35). 

“Se, como muitos cristãos acreditam, tudo o que precisamos fazer é aceitar Jesus como 
nosso Senhor e Salvador... então, onde entram o esforço pessoal e a responsabilidade 
pelas nossas ações?” (ATB, p.223). 
“Todas as vezes que o Cristo curava pessoas, sempre dizia “a tua fé te salvou”. No entanto 
acrescentava “vá e não peques mais...” Isto ainda demonstra que a salvação do Cristo era 
sinônimo de cura física e não de entrada no reino dos céus. Se assim não fora, Cristo teria 
dito a todos: ”Estás salvo, não precisas mais de esforço nenhum para entrares no 
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paraíso”. Por isso é necessário refletir a respeito da questão do ”céu gratuito” sem o 
esforço pessoal e a responsabilidade individual. Não pensemos que o nosso 
arrependimento apaga o nosso passado...” (ATB, p. 259). 

Nos três casos vemos que os espíritas não têm argumentos. Apenas protestam, 
inconformados, contra a graça de Deus. 

 

IV – JESUS CRISTO NO ESPIRITISMO 

1 – UM MODELO A SER SEGUIDO 

“625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia 
e modelo? R – Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a 
Humanidade pode aspirar na Terra. Deus nô-lo oferece como o mais perfeito modelo e a 
doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais 
puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. 

627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino 
que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? R – Jesus empregava 
amiúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os 
tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo 
mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos 
são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste 
em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os 
hipócritas: os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas 
torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém 
possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. 
Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de 
que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem 
falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade” (LE, p. 222; OC, p. 171-172 – 
grifo nosso). 

 

2 – UM HOMEM COMUM QUE NÃO PODE SALVAR NINGUÉM 

“O Evangelho é a história de um dos mais perfeitos seres encarnado sobre a terra e que 
nos conta do seu sacrifício realizado na cruz... com o propósito de pagamento dos 
restantes dos débitos de seu próprio passado” (Ronald Davison, Astrology, N.York, A. R. C. 
Books, 1963, p. 94). 

“Não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O 
sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve 
resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritos, aos 
milhares, afirmam em todos os pontos do mundo” (Cristianismo e Espiritismo, Léon Dennis14, 
7ª edição, p. 85). 

 

3 – COMPARADO A SÓCRATES E PLATÃO 

“Sócrates também não tinha formulado uma doutrina semelhante, até certo ponto, à do 
Cristo? Por que ela não prevaleceu naquela época, em meio a um dos povos mais 

                                                 
14

 Léon Denis (1846-1927) era maçom e médium. Constantemente estava acompanhado de seu espírito protetor, 
Joana D’Arc. Foi o sucessor de Allan Kardec na divulgação do espiritismo pelo mundo. Em 1925 foi aclamado 
presidente do Congresso Espírita Internacional (Paris), no qual foi formada a Federação Espírita Internacional. 
Neste congresso quiseram tirar o aspecto religioso do Espiritismo, mas ele se opôs a isso com tenacidade, apesar 
da acentuada velhice. Era (ainda é) considerado entre seus pares “o apóstolo do espiritismo”. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Denis. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Federa%C3%A7%C3%A3o_Esp%C3%ADrita_Internacional&action=edit&redlink=1
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inteligentes da Terra? É porque o tempo ainda não havia chegado; ele semeou em uma 
terra não preparada; o paganismo não estava suficientemente desgastado. O Cristo 
recebeu sua missão providencial no tempo determinado. Nem todos os homens de seu 
tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima mais favorável para 
assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na 
alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e preparado os espíritos” (ESE, Cap. 23, 
p. 240; O.C. p. 668). 

“As grandes ideias nunca se manifestam de chofre, e as que se baseiam na verdade têm 
sempre precursores que prepararam parcialmente o caminho. Chegado que seja o tempo, 
Deus envia alguém com a missão de resumir, coordenar os elementos esparsos e formar 
um todo... Assim sucedeu com a concepção cristã, que foi pressentida muitos séculos 
antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. 

Sócrates, assim como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como 
Jesus, teve a morte dos criminosos, foi vítima do fanatismo... Em suma por haver 
combatido os preconceitos religiosos, assim como Jesus, foi acusado pelos fariseus de 
corromper o povo com seus ensinos... Do mesmo modo como apenas conhecemos a 
doutrina de Jesus pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos 
escritos de seu discípulo, Platão... 

Àqueles que julgarem esta comparação uma profanação e que afirmam não poder haver 
semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de 
Sócrates não era pagã, visto que tinha por objetivo combater o paganismo, e que a 
doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada do que a de Sócrates, nada tem a 
perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não será diminuída 
e, além de tudo, é a própria história que não pode ser sufocada... Além disso, Sócrates e 
Platão pressentiram o ideal cristão, e em sua doutrina se deparam os princípios 
fundamentais do Espiritismo” (ESE, p. 27; O.C., p. 544 – grifo nosso). 

 

4 – EXEMPLO DE FALSO ENSINO ATRIBUÍDO A JESUS 

“Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: Pedi a luz que deve iluminar 
vosso caminho e ela vos será dada; pedi a força para resistir ao mal e a tereis; pedi a 
assistência dos bons Espíritos e eles virão vos acompanhar e, como o anjo de Tobias, vos 
servirão de guias; pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados; batei à nossa porta e 
ela vos será aberta; mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança; apresentai-vos 
com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias 
forças, e as quedas que sofrereis serão a punição de vosso orgulho. É este o sentido destas 
palavras do Cristo: Buscai e achareis, batei e se vos abrirá” (ESE, p. 251, O.C., p. 675 - grifo 
nosso). 

Os livros da chamada “codificação”, como também muitos outros livros espíritas, são 
insistentes em dizer que o Senhor ensinou e incentivou a convivência com os “espíritos 
superiores”. Sempre interpretando de modo muito peculiar as palavras do Mestre, sem atentar 
para o que diz a passagem dentro do seu contexto, como vemos acima nessa pequena amostra. 
 

V – DOUTRINAS CRISTÃS NEGADAS PELO ESPIRITISMO 

1 – A INSPIRAÇÃO DIVINA DA BÍBLIA 

Declaração espírita: 

"6. A Bíblia contém evidentemente fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não pode 
aceitar, e outros que parecem singulares e que repugnam, por se ligarem a costumes que 
não são mais os nossos..." 
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"7. A ciência, levando as suas investigações desde as entranhas da terra até as 
profundezas do céu, demonstrou, portanto, inquestionavelmente os erros da Gênese 
mosaica... Incontestavelmente, Deus, que é a pura verdade, não podia conduzir os 
homens ao erro, consciente, nem inconscientemente, do contrário não seria Deus. Se 
portanto, os fatos contradizem as palavras atribuídas a Deus, é preciso concluir 
logicamente que Ele as não pronunciou ou que foram tomadas em sentido contrário" (OC, 
A Gênese, p. 936 grifo nosso). 

Resposta Bíblica: 
O espiritismo nega a criação por Deus, conforme descrita em Gn. 1.26-27 e 2.7. Acredita 

no evolucionismo, por isto afirma que o registro bíblico não deve ser tomado literalmente, mas 
apenas em sentido figurado. Jesus ensinou a criação por Deus em Mt. 19.1-6, ratificando assim 
o relato bíblico como autêntico. Em Hb. 11.3 lemos que pela fé entendemos que os mundos 
pela Palavra de Deus foram criados. E, assim, outros textos confirmam a descrição do Gênesis 
(Sl. 19.1 e 24.1). Isto posto, aceitamos as declarações de IITm. 3.16-17. A ciência, na qual se 
baseia o espiritismo, muda de opinião frequentemente, de modo que não pode ser levada a 
sério, pois não tem a última palavra. 
 

2 – A DOUTRINA DA TRINDADE 

Declaração espírita: 

"Examinemos os principais dogmas e mistérios, cujo conjunto constitui o ensino das 
igrejas cristãs. Encontramos a sua exposição em todos os catecismos ortodoxos. Começa 
com essa estranha concepção do Ser divino, que se resolve no mistério da Trindade, um só 
Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa concepção trinitária tão 
obscura, incompreensível” (Cristianismo e Espiritismo, 3ª edição, 1978, p.72 – grifo 
nosso). 

Resposta Bíblica: 

A Trindade pode ser explanada e biblicamente provada seguindo três fatos: 

a) Existe um só Deus (Dt. 6.4; Is. 43.10 e 45.5-6). Trata-se de uma unidade composta, 
como se lê em Gn. 2.24 (serão dois uma só carne). A palavra achid no hebraico é a palavra 
própria para indicar essa unidade. 

b) Esse único Deus é uma pluralidade de pessoas (Gn. 1.26; 3.22 e 19.24). Isto pode ser 
visto ainda pela comparação entre as seguintes passagens: 

● Em Is. 6.1-3, Isaías disse que viu o Senhor; 

● Em Jo. 12.37-41, João disse que Isaías viu a Jesus, quando viu o Senhor; 

● Em Is. 6.8-9, se lê que o Senhor falou a Isaías; 

● Em At. 28.25, Paulo declara que quem falou a Isaías foi o Espírito Santo. 

c) Há três Pessoas na Bíblia que são chamadas Deus e que são eternas por natureza: 

● O Pai (2 Pd 1.17) 

● O Filho (Jo. 1.1; 20.28; Rm 9.5; Ti 2.13) 

● O Espírito Santo (At. 5.3,4) 

O vocábulo Trindade foi usado pela primeira vez por Teófilo de Antioquia em 189 A.D., no 
livro Epistola a Autolycus 2.15. A Doutrina da Trindade é assim definida: "Cremos em um só 
Deus eternamente subsistente em três pessoas: O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o 
Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus e no entanto, não são três deuses, mas Deus é um só". 
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3 – A DEIDADE ABSOLUTA DE JESUS CRISTO 

Declaração espírita: 

"No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. 
Primeiramente é preciso notar que as palavras citadas acima são de João e não de Jesus. 
Admitindo-se que não tenham sido alteradas, não exprimem na realidade, senão uma opinião 
pessoal, uma indução que deixa transparecer o misticismo habitual, contrário as reiteradas 
afirmações do próprio Jesus" (OC, Obras Póstumas, p. 1182 – grifo nosso). 

Resposta Bíblica: 

Não aceitando a Bíblia como a inspirada Palavra de Deus (IITm. 3.16), opina o espiritismo 
que Jo. 1.1 não são palavras de Jesus, mas apenas de João, o evangelista. E daí? Se ele escreveu 
por inspiração divina, sua declaração deve ser aceita. Várias vezes João mostra os judeus 
dispostos a matar a Jesus (Jo. 5.18, 10.30-33 e principalmente Jo. 8.58 - comparado com Êx. 
3.14), quando Jesus se identificou como o “Eu Sou”. Ademais, não é toda a obra de AK um 
apanhado de suas opiniões pessoais e dos “espíritos”, que sequer pôde identificar? 

Todo modo de agir de Jesus evidencia sua Deidade: 

a) Exigia fé absoluta em suas palavras (Jo. 14.1 e 16.9); 

b) Reclamava um amor sem limites (Mt. 10.37; Jo. 8.42); 

c) Perdoava pecados em seu nome próprio, atribuição exclusiva de Deus (Is. 43.25 
comparado com Mc. 2.1-12); 

d) Atribuiu a si mesmo o poder de julgar os vivos e os mortos (Mc. 14.62; Jo. 5.22); 

e) Apesar de humilde, declarava estar acima dos homens e dos anjos (Mt. 12.41 e 
11.1-11; Mc. 12.35); 

f) Falava como legislador supremo, igual ao Pai (Jo. 9.18); 

g) Aceitou a adoração que se deve prestar exclusivamente a Deus (Mt. 4.10 comparado 
Mt. 8.1-2; 14.33; 15.25 e 28.9,17; Jo. 20.28; Hb. 1.6); 

h) Se Jesus não fosse Deus, as palavras de Tomé seriam simplesmente pura e condenável 
idolatria, que em hipótese alguma Ele poderia aprovar (Jo. 20.28). 

Respostas Bíblicas às Objeções Espíritas Contra a Deidade Absoluta de Jesus: 

a) “Em nenhuma parte do NT encontramos Jesus afirmando formalmente que era Deus”. 
Resposta: O que Jesus nunca disse foi ‘Eu sou Deus Pai’. Repetiu ser Filho de Deus e igual a 
Deus - Jo. 5.16-18; 8.58 e 10.30-33. 

b) “Jesus mesmo declarou que é inferior ao Pai (Jo. 14.28)”. Resposta: Em Cristo havia 
duas naturezas perfeitas e inconfusas: Jesus é verdadeiramente Deus (e como tal pode dizer em 
Jo. 10.30 “Eu e o Pai somos UM”) e verdadeiro homem (e como tal disse o Pai é maior). 

c) “Jesus orava e falava ao Pai. Quem envia é maior, superior”. Resposta: Teimam em 
ignorar que Jesus tinha também uma natureza humana verdadeira e completa, na qual era 
evidentemente inferior à natureza divina (Hb. 1.4). Maior fala da posição. Melhor fala de 
natureza. 

d) “Se Jesus ao morrer entregou sua alma ao Pai, é porque ele tinha alma distinta de 
Deus, submissa”. Resposta: Não negamos que Cristo tinha uma verdadeira alma humana 
distinta de Deus e submissa, mas isso não significa que Ele não era Deus. 
 

4 – A RESSURREIÇÃO CORPORAL DE JESUS 

Declaração espírita: 

"Depois do suplício de Jesus, o seu corpo lá ficou inerte e sem vida; foi sepultado como os 
corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois da ressurreição, quando quis 
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deixar a Terra, não tornou a morrer; seu corpo elevou-se, apagou-se e desapareceu, sem 
deixar vestígio algum - prova evidente de que morrera na cruz... Jesus teve, pois, como 
toda a gente, um corpo carnal e um corpo fluídico..." (OC, A Gênese, p. 1054-1055). 

Resposta Bíblica: 

Negar a ressurreição corporal de Jesus é pregar outro evangelho (ICo. 15.3-6; Gl. 1.8-9); é 
estar mancomunado com o diabo (Mt. 16.21-23; ICo. 15.14-17). As provas da ressurreição 
corporal de Jesus são abundantes (At. 1.3): 

a) As palavras de Jesus que haveria de ressuscitar (Jo. 2.19-22); 

b) O túmulo vazio, quando visitado pelas mulheres (Lc. 24.1-3); 

c) O testemunho dos anjos de que ressuscitara (Lc. 24.4-6); 

d) Sua aparição várias vezes depois de ressuscitado (Mc. 16.9; Lc. 24.36-43; Jo. 20.19-28; 
ICo. 15.6); 

e) Sua ascenção vitoriosa ao céu (At. 1.9-11). 
 

5 – NOSSA REDENÇÃO POR CRISTO 

Declaração espírita: 

"Não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O 
sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve 
resgatar-se a si mesmo" (Cristianismo e Espiritismo, Léon Denis, 7ª edição 1978, p. 86). 

Resposta Bíblica: 

Paulo, em 1 Co 15.3-4 afirma que a missão de Jesus Cristo neste mundo foi nos salvar, por 
isso morreu por nós pecadores. A Bíblia é clara ao declarar que: 

a) O seu nome - Jesus - indica sua missão: salvar - Lc. 2.10-11. 

b) Jesus declarou que essa era sua missão aqui na terra – Mt. 20.28; Lc. 19.10. 

c) Na Bíblia lemos que nossa redenção é feita por Cristo, e seu sangue nos purifica do 
pecado: Rm. 5.6-19; Ef. 1.7; Cl. 2.12-15; Hb. 7.25; ITm. 1.15; IPe. 1.18-19 e 2.24; IJo. 1.7-9 e 
2.12. 

 

6 – A EXISTÊNCIA DO CÉU COMO LUGAR DE FELICIDADE 

Declaração espírita: 

"12. A felicidade dos Espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade 
contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa 
inutilidade” (OC, O Céu e o Inferno, p. 722). 

"1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Achais que seja um lugar, como os 
Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente 
aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela eternidade toda, de uma 
felicidade passiva? Não; é o espaço universal; são os planetas, as estrelas...” (LE, p. 338; 
OC, p. 250). 

Resposta Bíblica: 

Os espíritas zombam da ideia do céu como lugar de felicidade eterna. Costumam citar Jo. 
14.2 "na casa de meu Pai há muitas moradas" e dizem "a casa do Pai é o Universo; as diversas 
moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem estâncias adequadas ao seu 
adiantamento" (O Evangelho Segundo o Espiritismo, p. 556). 

O texto citado de Jo. 14.2 conclui da seguinte forma: "vou preparar-vos lugar" e no v. 3 
afirma "para que onde eu estiver estejais vós também". Daí se nota que, primeiro, o céu é um 
lugar e, segundo, os que pertencem a Jesus estarão no mesmo lugar para onde Jesus foi, e Ele 
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foi para o céu e sentou-se à direita de Deus (Mc. 16.19; Hb. 8.1; Ap. 3.21). Jesus prometeu mais, 
que os seus estariam onde Ele estivesse (Jo. 17.24). Paulo falou da sua esperança celestial (Fp. 
3.20-21); o mesmo falou Pedro (IPe. 1.3). 

 

7 – O INFERNO COMO LUGAR DE TORMENTO ETERNO E CONSCIENTE 

Declaração espírita: 

“*Jesus+ Limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados 
aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos corporais, que consituíram para 
os cristãos um artigo de fé" (OC, O Céu e o Inferno, p. 726). 

Resposta Bíblica: 

Jesus não falou vagamente sobre os castigos reservados aos culpados. Falou claramente 
em Mt. 25.4-46, afirmando que a vida eterna dos justos tem duração igual ao castigo eterno 
dos injustos. Outros textos onde Jesus empregou palavras que indicam a duração sem fim do 
castigo reservado aos ímpios: Mt. 5.22-29, 10.28, 13.49-50; 18.8 e 25.41-46; Mc. 9.43-48; Lc. 
6.24, 10.13-15, 12.4-5; 13.23-28 e 16.19-31. 

Nesses textos aparecem as expressões: a) suplício eterno; b) fogo eterno; c) fogo 
inextinguível; d) onde o bicho não morre e o fogo não se apaga; e) trevas exteriores; f) choro e 
ranger de dentes. Essas palavras parecem não existir para os espíritas. Riscaram do evangelho 
toda ameaça do inferno. 

 

8 – EXISTÊNCIA DE SATANÁS E DEMÔNIOS COMO PESSOAS ESPIRITUAIS REAIS 

Declaração espírita: 

“Satã, segundo o espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real; é 
a personificação do mal, como nos tempos antigos Saturno personificava o tempo" (OC, O 
Que é Espiritismo, p. 297). 
 

“131. Há demônios, no sentido que se dá a essa palavra? R – Se houvesse demônios, 
seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres eternamente votados ao 
mal?" (OC, p. 72; LE, p. 80). 

“A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma 
alegórica" (LE, p. 81; OC, p. 74). 

Resposta Bíblica: 

Satanás. Deus não criou um ser maligno, mas um anjo de luz que se desviou (Is. 14.12-14; 
Ez. 28.14-16). Jesus disse que ele não permaneceu na verdade (Jo. 8.44). Trata-se de uma 
personalidade real pois, é mencionado entre as pessoas espirituais (Jó 1.6); conversou com 
Jesus no monte, tentando-O (Mt. 4.1-10); é uma pessoa inteligente, que arquiteta planos (Jo. 
8.44; IPe. 5-8); está condenado ao fogo eterno (Ap. 20.10). 

Demônios. a) Os anjos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus receberam o 
nome de demônios (Mt. 8.31; Mc. 5.13 e 7.25) e espíritos imundos (Mc. 5.2 e Lc. 4.33).  

b) Nunca são chamados “espíritos dos mortos” (Mt. 4.24; 8.16 e 10.8; Mc. 6.13; Lc. 
4.40-41, 9.1 e 11.24; Tg. 2.19).  

c) Nunca eram evocados, Jesus sempre os reeprendeu e serão castigados (Mt. 8.29; Lc. 
8.31; IIPe. 2.4, Jd. 6). 

Negar a existência de Satanás e seus anjos (demônios) implica negar também suas 
atividades maléficas. Em não havendo inimigo, não há razões para estar prevenido contra ele e 
seus ataques (Mt. 26.41; Ef. 6.10-16; IPe. 5.8-9). Essa é a grande vitória alcançada por Satanás 
entre os espíritas que negam sua existência. 
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9 – A RESSURREIÇÃO DO CORPO 

Declaração espírita: 

"170. Em que se torna o Espírito depois de sua última encarnação? R – Em puro espírito" 
(OC, 84 ;LE, p. 95). 

Resposta Bíblica: 

A ressurreição é uma doutrina enfatizada na Bíblia. Isaías, que viveu cerca de 600 anos 
antes de Jesus, já afirmava no seu livro (26.19): "Os teus mortos viverão, os teus mortos 

ressuscitarão: despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o 

orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos". Os espíritas dizem que esse texto também 
é uma prova da reencarnação. Quando Lázaro morreu, sua irmã Marta revelou crer na 
ressurreição: “Ao ouvir que Jesus se aproximava, Marta saiu ao seu encontro. Senhor, se tivesses 

estado aqui, meu irmão não teria morrido" - disse ela. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de 

ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia" (Jo. 
11.23-24). 

Ainda no Antigo Testamento encontramos exemplos de ressurreições, realizadas por Elias 
e Eliseu (IRs. 17.17-24; IIRs. 4.32-37). Jesus falou da ressurreição futura de todos os mortos em 
Jo. 5.28-29. O mesmo fez Paulo em At. 24.15 e ITs. 4.16-17. 

 

10 – OS MILAGRES DE JESUS 

Declaração espírita: 

"Convém, pois riscar os milagres do rol das provas em que pretendem basear a divindade 
do Cristo" (OC, Obras Póstumas, 1172). 

"2. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no 
quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de 
reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo 
acima da humanidade terrestre... Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe 
poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus” (OC, A 
Gênese, p. 1034). 

Resposta Bíblica: 

Os espíritas negam a deidade absoluta de Jesus, consequentemente negam também os 
milagres arrolados na Bíblia. Com isto, Allan Kardec procura explicar os milagres atribuídos a 
Jesus, da forma como se expõe: 

a) A pesca maravilhosa (Lc. 5.1-7): "A pesca qualificada de miraculosa explica-se 
igualmente pela dupla vista, Jesus de modo algum produziu espontaneamente peixes onde os 
não havia; mas viu, como um vidente lúcido acordado, pela vista da alma, o lugar onde se 
achavam os peixes, e pôde dizer com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas 
redes" (OC, A Gênese, p. 1036). 

b) A cura da mulher que sofria de fluxo de sangue (Mc. 5.25-34): "11. Estas palavras 
"conhecendo ele próprio a virtude que saíra de si” são significativas. Elas exprimem o 
movimento fluídico que se operava de Jesus para com a mulher doente; ambos sentiram a ação 
que se acabava de produzir. É notável que o efeito não fosse provocado por ato algum da 
vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica 
normal foi suficiente para operar a cura” (OC, A Gênese, p. 1036). 

c) A cura do cego de nascença (Mc. 7.22-26): "Aqui, o efeito magnético é evidente; a cura 
não foi instantânea, mas gradual e seguida de ação sustentada e reiterada, apesar de ser mais 
rápida do que na magnetização ordinária" (OC, A Gênese, p. 1037). 
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d) A ressurreição do filho da viúva de Naim (Lc. 7.11-17) e a ressurreição da filha de Jairo 
(Mc. 5.21-43): "O fato da volta à vida corporal de um indivíduo, realmente morto, seria 
contrário às leis da natureza, e por conseguinte miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a 
esta ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas por Cristo... Há pois, toda a 
probabilidade de que, nos dois exemplos acima, só se dera uma síncope ou uma letargia. O 
próprio Jesus o diz positivamente sobre a filha de Jairo: “Esta menina, diz ele, não está morta, 
apenas dorme" (OC, A Gênese, p. 1045). 

e) A ressurreição de Lázaro (Jo. 11.11-45). "40. A ressurreição de Lázaro, digam o que 
quiserem, não invalida por forma alguma esse princípio. Ele estava, diziam, havia quatro dias no 
sepulcro; mas sabe-se que há letargias que duram oito dias e mais” (OC, A Gênese, p. 1045). 

f) O milagre de transformação de água em vinho (Jo. 2.1-11): "Ele deveria ter feito 
durante o jantar uma alusão ao vinho e à água, para tirar daí alguma instrução" (OC, A Gênese, 
p. 1047). 

g) A multiplicação dos pães (Mt. 14.13-21): "48. A multiplicação dos pães é dos milagres 
que mais têm intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, a exaltação dos 
incrédulos. Estes últimos, sem se darem ao trabalho de sondar o sentimento alegórico, 
consideram-no um conto pueril; mas a maior parte das pessoas sérias consideram-no, embora 
sob forma diferente da vulgar, uma parábola comparando a nutrição espiritual da alma com a 
nutrição do corpo" (OC, A Gênese, p. 1047). 

Resposta Bíblica: 

Repetindo as palavras de Allan Kardec, recebidas de um “espírito", Jesus não passava de 
um médium de Deus. A propósito, João admoesta a que não creiamos em todo o espírito, 
porque existem espíritos que não são de Deus: 

"Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus... Nisto 

conhecereis o Espírito de Deus: todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de 

Deus; e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é 

o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo" (IJo. 4.1-3). 

Ora, a interpretação dos textos apontados parece ser muito simples, e o próprio Allan 
Kardec admite a natureza humana de Jesus. Não estaria por isso incluído entre os anticristos? 
Sim, ele pode ser incluído como um anticristo, pois nega a veracidade de Jo. 1.1 "No princípio 

era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus". 

Diz Allan Kardec que essas palavras eram apenas a opinião do escritor, e não podem ser 
tidas como prova da deidade de Jesus. Com isso, está negando a inspiração da Bíblia. Porém 
João aponta em IJo. 4.1-3 que o espírito que não confessa que Jesus, como Deus, veio em carne 
(Jo. 1.14) é um anticristo. Para reforçar sua posição contra a deidade de Jesus, Kardec vai ao 
extremo de negar os próprios milagres de Jesus. Aproveita-se da Bíblia para dar consistência à 
sua doutrina espírita, mas quando a Bíblia enfatiza a deidade de Jesus, ele não só nega a 
declaração de João 1.1, como também nega os milagres de Jesus, como descritos.  

Para provar sua condição de "Deus conosco" (Mt. 1.21-23) Jesus:  

a) Apontava sua condição divina como prova dos milagres (Jo. 10.37-39); 

b) Apontava sua condição divina como prova da veracidade de suas palavras e doutrinas 
(Mt. 11.2-6; Lc. 5.24 e 7.19-23; Jo. 5.36 e 15.22). 

c) Aceitava adoração como Deus, sem lhes corrigir essa interpretação (Jo. 20.28). 

Os espíritas pretendem sustentar sua negação da deidade absoluta de Jesus negando os 
seus milagres. O mesmo João declara sobre isso: 

"Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo 

que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; e aquele que 

confessa o Filho, tem também o Pai" (IJo. 2.22-23). 



38 
 

 

VI –RESPONDENDO ALGUMAS FALÁCIAS ESPÍRITAS 

1 – ESPIRITISMO NÃO É CIÊNCIA 

“O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas 
irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo 
físico”. (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. I, p. 37, Editora Petit, 1997 - grifo nosso). 

“O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica... 
O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem 
como de suas relações com o mundo corporal. Em vista disto, constituindo a Doutrina 
Espírita um sistema de princípios filosóficos e éticos, de comprovação científica, apresenta 
três notórios aspectos: o filosófico, o científico e o religioso”. (O Que É o Espiritismo, 
Preâmbulo, p.2). 

As ciências não se contradizem entre si, e esse é um grande problema do espiritismo 
autoproclamar-se uma ciência, pois que sempre foi combatido pela Medicina, especificamente 
pela Psiquiatria desde seus primórdios. Kardec precisou defender-se diante da comunidade 
médica, pois os médiuns que o serviam e alguns observadores estavam enlouquecendo, 
conforme relata no item 15 da Introdução de O Livro dos Espíritos “A Loucura e o Espiritismo”: 

“Há pessoas que veem perigo em todos os lugares e em tudo que não conhecem e 
rapidamente apontam uma consequência desfavorável no fato de que, algumas pessoas, 
ao estudarem a doutrina espírita, terem perdido a razão... A loucura tem como causa 
principal uma predisposição do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a algumas 
impressões... Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio nessa relação; 
e digo mais, afirmo que, se bem compreendido, o espiritismo é uma defesa contra a 
loucura”. 

Em defesa do espiritismo, ele alega que também ficavam loucos matemáticos, médicos, 
músicos e filósofos, e também as artes e a religião causavam loucura em muitas pessoas. 

Outro item precisou ser incluído na mesma introdução: ‘A Doutrina Espírita e a Ciência’, 
onde se vê com toda clareza que os cientistas da universidade fizeram forte oposição às suas 
ideias. Kardec os provocara, afirmando ter comprovado cientificamente a comunicação com os 
mortos (leia-se autenticidade das mensagens). A questão não era, e ainda hoje não é, se os 
fenômenos e as comunicações aconteciam ou não, mas sim quem são os agentes que as 
promovem e qual o valor e a utilidade dessas informações para a humanidade. 

A transcrição de alguns trechos da defesa que Kardec apresentou são esclarecedores: 

1.1 A opinião dos cientistas não merece atenção, porque eles são preconceituosos 

“Quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e 
explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas: cada um constrói o seu 
sistemazinho, que deseja fazer prevalecer e sustenta encarniçadamente... No tocante a 
princípios novos, as coisas desconhecidas, a sua maneira de ver não é mais do que 
hipotética, porque eles não são mais livres de preconceitos que os outros...“ 

1.2 Os cientistas não têm a mente aberta para novas descobertas 

“Direi mesmo que o sábio terá, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, pois uma 
propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista de sua especialidade... Todo 
homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ela suas ideias. Afastai-o do 
assunto e ele quase sempre se confundirá, porque deseja tudo submeter ao seu modo de 
ver; esta é uma consequência da fragilidade humana...” 
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1.3 O espiritismo não é da alçada da ciência 

“A ciência, propriamente dita como ciência, é incompetente para pronunciar-se sobre a 
questão do espiritismo: não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a 
respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria”. 

“O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como 
indivíduos, independente de sua condição de sábios. Querer, porém, deferir a questão à 
ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos, ou astrônomos, a 
solução do problema da existência da alma. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da 
alçada da ciência”. 

1.4 Um dia a ciência se renderá ao espiritismo 

“Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas 
– o que, a julgar pela rapidez com que se propagam, não estaria muito longe – dar-se-á 
com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição: os 
sábios se renderão à evidência. Eles as aceitarão individualmente, pela força das 
circunstâncias”. 

Utilizamos trechos retirados de ‘A Ciência e o Espiritismo’, capítulo VII da Introdução de O 
Livro dos Espíritos, páginas 40-42, tradução de José Herculano Pires, por muitos anos 
considerado pela FEB o único tradutor oficial de Kardec no Brasil. 

Pouca coisa precisa ser dita, a respeito da falácia espírita sobre o progresso da 
humanidade depender das informações dos espíritos superiores. Na Bíblia Sagrada por duas 
vezes o Senhor nos informou, através de seus profetas, em diferentes momentos da história, 
que muito conhecimento seria liberado aos homens (Is. 11.9; Dn. 12.4). 

O cumprimento dessas profecias estão em andamento. O século XX, especialmente a 
partir da sua segunda metade, foi marcado por grandes avanços em todas as ciências. Nenhum 
cientista jamais disse ter sido instruído, ou dirigido, por algum espírito na condução de 
qualquer pesquisa, muito menos ter obtido qualquer resultado, relevante ou não, que possa 
ser creditado a algum mentor ou guia. Os resultados alcançados pela ciência são produto do 
trabalho árduo de homens e mulheres muito vivos, cientistas abnegados, que passam muitos 
anos de suas vidas centrados no objeto de suas investigações, com absoluta dedicação e 
disciplina, esses sim promovendo o progresso da humanidade, pois todos desfrutamos 
colhemos os frutosos obtidos, notadamente na medicina e nas comunicações. 

1.5 Kardec conquistou o espaço sideral 

Eliseu Rigonatti, outro professor e líder espírita brasileiro, atribuiu a Allan Kardec a 
conquista do espaço sideral, o avanço da medicina e das comunicações, como se lê na orelha da 
contra-capa do livro “O Evangelho da Mediunidade”, Lake Editora, 1ª edição, 1975:  

“Na Era Cósmica a presença de Kardec se impõe. É uma realidade viva e atuante, porque 
Kardec é o pioneiro da conquista do espaço sideral. Foi o primeiro a investigar o problema 
da pluralidade dos mundos habitados, o único a elaborar uma escala dos mundos, 
situando a Terra na sua exata posição no Cosmos. Kardec fez mais, descobriu a telegrafia 
humana, que lhe permitiu antecipar as pesquisas astronáuticas da atualidade, 
desdobrou as dimensões da ciência, ofereceu ao homem contemporâneo o conceito da 
humanidade cósmica e entregou-lhe o único instrumento capaz de lhe servir nas 
comunicações espaciais: a telepatia... 

 

1.6 Os espíritos seriam o meio de comunicação mais rápido do planeta 

Por sua vez, Kardec registrou que os espíritos detinham o monopólio da propagação 
rápida de uma informação, no capítulo 2 da Introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, 
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intitulado “Autoridade da Doutrina Espírita – Controle Universal dos Ensinamentos do 
Espíritos”: 

“A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar 
aos ouvidos de todos, mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em 
todos os lugares da Terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de 
forma igual: dos mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de 
lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui” 
(ESE, Petit Editora, tradução da 3ª edição de 1866, 6ª impressão, set/2001, SP, p. 17). 

Allan Kardec sim foi desmentido com velocidade impressionante, apenas duas gerações 
depois de suas insanas previsões. E o que dizer dos comentários do Sr. Rigonatti? Na presente 
data, fevereiro de 2017, a rapidez das comunicações não depende de conseguirmos um 
médium para evocar um espírito que nos traga notícias de tudo que acontece no mundo. Para 
isso usamos a internet, pelo celular ou computador, ou até mesmo a televisão, e obtemos 
resultados mais rápidos e confiáveis. Sobre a conquista do espaço sideral, melhor não 
comentar. 

Sobre o assunto comunicações, há um fato importante que merece registro. Alexander 
Graham Bell era contemporâneo de Kardec, e já fazia suas experiências na época que o 
professor entrevistava os espíritos, para obter informações revolucionárias essenciais para o 
progresso da humanidade. Bell inventou o telefone em 1876. O rústico aparelho evoluiu aos 
celulares androids de hoje. Os espíritos continuam trazendo suas notícias na penumbra das 
salas dos centros espíritas ao reduzido grupo de pessoas que dá ouvidos aos demônios. 

Não podemos deixar de mencionar a descoberta do DNA, que derrubou todos os 
argumentos reencarnacionistas. Dons, talentos e aptidões naturais das pessoas, eram 
atribuídos às vidas anteriores. As semelhanças de aptidões, gestos e trejeitos identificados 
entre parentes de diferentes gerações eram apresentados também como prova da 
reencarnação do antepassado. O DNA desmontou essa teoria. 

 

2 – ESPIRITISMO NÃO É FILOSOFIA 

Passados 158 anos do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, a 
reivindicação espírita de ser uma filosofia ainda não foi atendida. Não existe curso oficial algum 
de Filosofia que inclua o Kardecismo, por isso recentemente os espíritas criaram sua própria 
Faculdade de Filosofia Espírita. Não existe lista alguma de filósofos que inclua Allan Kardec. O 
nome Hipolite Denizard Rivail ou Allan Kardec não aparece na galeria dos grandes pensadores 
da humanidade. O espírita pode dizer que comunicar-se com os mortos, e crer que já viveu na 
terra e voltará a viver muitas vezes, é sua filosofia de vida, mas não passa disso. Muito 
diferente é o reconhecimento dessa ideia como filosofia no sentido estrito da palavra. 

 

3 – MÉDIUM NÃO É PROFETA 

Para derrubar essa falácia espírita recorremos às definições de 'médium' e 'profeta' 
encontradas nos dicionários e enciclopédias seculares, que correspondem às das Sagradas 
Escrituras: 

Médium - segundo o espiritismo, pessoa capaz de se comunicar com os espíritos. 
Profeta - pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de 
Deus. 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1ª edição, 2009. 

Médium: pessoa a quem se atribui o poder de comunicar-se com a alma dos mortos. 

Profeta: pessoa que proclama a palavra divina, que anuncia os desígnios divinos. 

Grande Enciclopédia Larousse Cultural, Vols. 16 e 19, Editora Nova Cultural, 1998. 
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Médium: intermediário entre os vivos e a alma dos mortos. 

Profeta: homem que prediz o futuro. 

Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Editora Nova 
Fronteira, 2ª edição. 

Médium: s.m. e s.f. Pessoa que, segundo o espiritismo, tem a capacidade de se comunicar com 
os espíritos, com pessoas que estão mortas. 

Profeta: s.m. Palavra originária do grego que significa aquele que proclama. Os profetas bíblicos 
falavam principalmente dos males de sua época. Mas a profecia bíblica também descrevia o 
que aconteceria se as pessoas fizessem ou não fizessem determinadas coisas, e o que o profeta 
esperava para o futuro de seu povo. 
Dicionário online de Português - http://www.dicio.com.br 

Médium - suposto intermediário entre os vivos e a alma dos mortos. 
Profeta - aquele que prediz o futuro. 
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 11ª edição, 1992, FAE/MEC. 

A escola de profetas mencionada em Números 11 e ISamuel 10 é muito citada pelos 
espíritas como “prova” da mediunidade ser comum no meio do povo de Israel, e incentivada 
por Moisés e Samuel. Nos livros I e II Crônicas a palavra vidente aparece como sinônimo de 
profeta, e os espíritas também usam esse argumento. Os profetas do Antigo Testamento eram 
portadores das mensagens de Deus; os médiuns eram contados junto com os adivinhos, 
necromantes, magos, feiticeiros e similares, ou seja, eram pessoas que se comunicavam com 
outros espíritos, não com o Espírito de Deus, exatamente como acontece hoje, exatamente 
como definem os dicionários seculares. Só os espíritas dizem que médium e profeta são a 
mesma coisa. 

 

CONCLUSÃO 

Finalizamos com palavras do Pr. Natanael Rinaldi: “Há uma urgência na decisão que o 
homem deve tomar para sua salvação (IICo. 6.2; Hb. 3.7-9), pois depois da morte não há 
reencarnação, mas segue-se o juízo, e dele resulta o céu ou o inferno. Tememos, porém que eles 
[os espíritas] com tão obstinada negação e revolta contra a doutrina de Cristo, se encontrem 
entre aqueles que para o inferno vão (Mt. 25.41-46)”. 
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