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O LIVRO DOS ESPÍRITOS:
150 ANOS

O

dia 18 de abril deste ano
marcará o sesquicentenário de O Livro dos
Espíritos. Obra que, publicada em
1857, representa o marco inicial e a
pedra fundamental da Doutrina Espírita, onde consta, sumariamente,
as bases ﬁlosóﬁcas e o arcabouço
das demais obras do Pentateuco
Espírita, a saber: O Livro dos Médiuns (1861); O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864); O Céu e o
Inferno (1865) e A Gênese (1868).
A seguir transcreveremos trechos
dO Livro dos Espíritos, como uma
homenagem àqueles irmãos que
participaram da construção desta
obra de magnitude incomensurável
para o espírito em evolução, bem
como presentear nossos leitores
com fragmentos ao mesmo tempo
consoladores e instrutivos. Vejamos:
“A moral dos Espíritos superiores
se resume, como a do Cristo, nesta
máxima evangélica: Agir para com

os outros como quereríamos que
os outros agissem para conosco;
quer dizer, fazer o bem e não fazer
o mal. O homem encontra neste
princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações.
“Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são
paixões que nos aproximam da
natureza animal e nos prendem à
matéria; que o homem que, desde
este mundo, se desliga da matéria
pelo desprezo das futilidades mundanas, e pelo amor ao próximo, se
aproxima da natureza espiritual;
que cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e
os meios que Deus colocou entre
suas mãos para o provar; que o
Forte e o Poderoso devem apoiar
o Fraco, porque aquele que abusa
de sua força e do seu poder, para
oprimir seu semelhante, viola a
lei de Deus. Ensinam, enﬁm, que,
no mundo dos Espíritos, nada

podendo ser oculto, o hipócrita
será desmascarado e todas as
suas torpezas descobertas; que a
presença inevitável, e de todos os
instantes, daqueles para com os
quais agimos mal, é um dos castigos que nos estão reservados;
que ao estado de inferioridade e
de superioridade dos Espíritos são
fixados penas e gozos que nos
são desconhecidos sobre a Terra.
“Mas eles nos ensinaram também que não há faltas irremissíveis,
e que não possam ser apagadas
pela expiação. O homem encontra
o meio, nas diferentes existências,
que lhe permite avançar, segundo
seu desejo e seus esforços,na senda do progresso e na direção da
perfeição que é seu objetivo ﬁnal.
“Este é o resumo da Doutrina Espírita, como resulta do ensinamento dado pelos Espíritos superiores.”
Livro dos Espíritos, Introdução, item VI.

UM EFEITO INTELIGENTE SUGERE UMA CAUSA INTELIGENTE
[...] Fenômenos que escapam
das leis da Ciência vulgar se manifestam em toda a parte e revelam, em sua causa, a ação de
uma vontade livre e inteligente.
A razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma
força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar
em comunicação com os homens
por meio de sinais materiais.
Essa força, interrogada sobre a
sua natureza, declarou pertencer
ao mundo dos seres espirituais
que se despojaram do envoltório
corporal do homem. É assim que foi
revelada a Doutrina dos Espíritos.
As comunicações entre o mundo
espírita e o mundo corporal estão
na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural.

Por isso, delas se encontram vestígios entre todos os povos e em
todas as épocas. Hoje, elas são gerais e patentes para todo o mundo.
Os Espíritos anunciam que os
tempos marcados pela Providência,
para uma manifestação universal, são chegados, e que, sendo
os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para
a regeneração da Humanidade.
Este livro (O Livro dos Espíritos)
é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob
o ditado dos Espíritos superiores
para estabelecer os fundamentos
de uma ﬁlosoﬁa racional, livre dos
preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a

expressão do seu pensamento e
que não tenha se submetido ao
seu controle. Somente a ordem
e a distribuição metódica das
matérias, assim como as notas
e a forma de algumas partes da
redação são obras daquele que
recebeu a missão de o publicar.
Entre os Espíritos que concorreram
para a realização desta obra, vários
viveram em diversas épocas sobre a
Terra, onde pregaram e praticaram
a virtude e a sabedoria. Outros não
pertencem, pelo seu nome, a nenhum
personagem do qual a história tenha
guardado a lembrança, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua
doutrina e sua união com aqueles
que trazem um nome venerado. [...]
O Livro dos Espíritos, Prolegômenos
.

Unificação
“É indispensável manter o
Espiritismo, qual foi entregue
pelos Mensageiros Divinos a
Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem
personalismos deprimentes,
sem pruridos de conquista a
poderes terrestres transitórios.”
Bezerra de Menezes ( psicograﬁa de Francisco Xavier - Reformador - agosto 2001)

Selo e Carimbo comemorativos
Os Correios lançarão Selo Personalizado e Carimbo Obliterativo alusivos ao Sesquicentenário de “O Livro dos Espíritos”.
O lançamento ocorrerá durante a Sessão Solene de abertura
do 2º Congresso Espírita Brasileiro, em Brasília, confirmado
para ocorrer dia 13 de abril, às 9h, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. No dia 18 de abril, as Entidades Federativas Estaduais disporão do Selo Personalizado para lançamento.
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Coordenação Geral: Ricardo Honório; Coordenação Doutrinária: Adilson Mariz;
Coordenação de Eventos: Newton Daltro e Roberto Melo;
Coordenação de Divulgação: Raul Santos e Denise Escovino
Reuniões semanais às segundas-feiras de 12:30h às 13:20h no
Auditório do Grupamento de Apoio de Brasília - GAP-BR - Subsolo do Anexo
Esplanada dos Ministérios - Bloco M
Visite nosso site: h�p://grupopeixotinho.no-ip.org

Programação de abril

Dia

Evento

02- Palestra: A manifestação
dos Espíritos em todos os
tempos (Costa Júnior – Fraternidade)
09- Palestra: A metodologia
kardequiana - Dualceu D’avis
(C.E.B)
16- Filme: O surgimento do
Espiritismo
23- Palestra: Depressão e
Espiritismo - Nazareno Feitosa
(FEDF)

