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Ciência e Razão
Vosso século possuiu e desenvolveu uma ideia toda própria que os séculos precedentes não viam, pois estavam atentos em receber e desenvolver outras. Vossa ideia foi a ciência, com que
acreditastes descobrir o absoluto, embora essa também seja uma ideia relativa que, esgotado
seu ciclo, passa; eu venho falar-vos exatamente porque ela está passando.
Vossa ciência lançou-se num beco escuro, sem saída, onde vossa mente não tem amanhã. Que
vos deu o último século? Máquinas como jamais o mundo as teve (mas que, no entanto, são
apenas máquinas) e, em compensação, ressecou vossa alma. Essa ciência passou como um
furacão destruidor de toda a fé e vos impõe, com a máscara do ceticismo, um rosto sem alma.
Sorris despreocupados, mas vosso espírito morre de tédio e ouvem-se gritos dilacerantes. Até
vossa própria ciência é uma espécie de desespero metódico, fatal, sem mais esperanças. Terá
ela resolvido o problema da dor? Que uso sabe fazer dos poderosos meios que lhe deram os
segredos arrancados da natureza? Em vossas mãos, o saber e a força transformam-se sempre
em meios de destruição.
Para que serve, então, o saber, se ao invés de impulsionar-vos para o Alto, tornando-vos melhores, para vós se torna instrumento de perdição? Não riais, ó céticos, que julgais ter resolvido tudo, porque sufocastes o grito de vossa alma que anseia por subir! A dor vos persegue e vos encontrará em qualquer lugar. Sois crianças que julgais evitar o perigo escondendo a cabeça e
fechando os olhos, mas existe uma Lei, invisível para vós, todavia mais forte que a rocha, mais
poderosa que o furacão, que caminha inexorável movimentando tudo, animando tudo; essa Lei é
Deus. Ela está dentro de vós, vossa vida é uma exteriorização dela e derramará sobre vós alegria ou dor, de acordo com a justiça, como o merecerdes. Eis a síntese que vossa ciência, perdida nos infinitos pormenores da análise, jamais poderá reconstituir. Eis a visão unitária, a concepção apocalíptica que venho trazer-vos.
Pietro Ubaldi
A Grande Síntese, 18ª ed., p. 27
[...] Perguntar-se-á, talvez, como pode o Espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre
corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. [...] Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? [...]
O Livro dos Médiuns, Cap. I, item 59

O ÓBULO DA VIÚVA
[...] Muita gente deplora não poder fazer todo o bem
que desejara, por falta de recursos suficientes, e, se
desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar boa
aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode
até nalguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá
quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de
um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos
pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais
porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas
que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se
eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto
que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos
outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da
caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu
trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para
realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a
maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás
de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma
favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam
encontrar nos Espíritos auxiliares que os secundem na
consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos Espíritos a
quem Deus permite se comuniquem com os homens.
Daí vem o serem punidos pelas decepções.
E.S.E., Cap. XIII, item 6

[...] O estado do Espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: Tanto maior é o
sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito; a presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do Espírito; para o Espírito
desmaterializado, de consciência pura, a
morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. [...].
O Céu e o Inferno
Parte II, Cap I, item 13

[...] Esta questão, no entanto, é a mais
importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro.
A do mundo material apenas indiretamente o
afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo,
é donde ele veio e para onde vai, se já viveu e
se ainda viverá, qual a sorte que lhe está reservada.
Sobre todos esses pontos, a Ciência se
conserva muda. A Filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas que, pelo menos, permitem se
discuta, o que faz com que muitas pessoas se
lhe coloquem do lado, de preferência a seguirem a religião, que não discute. [...]
A Gênese Segundo o Espiritismo
Cap IV, item 12
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