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V

O porvir e o nada

ivemos, pensamos e operamos - eis o que é positivo. E
que morremos, não é menos certo.
Mas, deixando a Terra, para onde
vamos? Que seremos após a morte?
Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal
a alternativa.
Para sempre
ou para nunca mais; ou
tudo ou nada:
Viveremos
eternamente, ou tudo se
aniquilará de
vez? É uma
tese, essa,
que se impõe.
To d o h o mem experimenta a necessidade de
viver, de gozar, de amar e
ser feliz. Dizei
ao moribundo
que ele viverá ainda; que
a sua hora é
retardada;
dizei-lhe sobretudo que será mais
feliz do que porventura o tenha
sido, e o seu coração rejubilará.
Mas, de que serviriam essas aspirações de felicidade, se um leve
sopro pudesse dissipá-las?
Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da
destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber
laboriosamente adquiridos, tudo
despedaçado, tudo perdido! De nada
nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões,
de fadiga para nos ilustrarmos, de

devotamento à causa do progresso,
desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, tal
vez, de nada nos serviria tudo isso.
Se assim fora, a sorte do homem
seria cem vezes pior que a do bruto,

porque este vive inteiramente do
presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o
futuro. Diz-nos uma secreta intuição,
porém, que isso não é possível.
Pela crença em o nada, o homem
concentra todos os seus pensamentos, forçosamente, na vida presente.
Logicamente não se explicaria a preocupação de um futuro que se não
espera. Esta preocupação exclusiva
do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo: é,
pois, o mais poderoso estímulo ao
egoísmo, e o incrédulo é consequente

quando chega à seguinte conclusão:
Gozemos enquanto aqui estamos;
gozemos o mais possível, pois que
conosco tudo se acaba; gozemos depressa, porque não sabemos quanto
tempo existiremos.
Ainda consequente é esta outra
conclusão, aliás mais grave
para a sociedade: Gozemos
apesar de tudo,
gozemos de
qualquer modo,
cada qual por
si: a felicidade
neste mundo é
do mais astuto.
E se o respeito
humano contém
a alguns seres,
que freio haverá para os que
nada temem?
Acreditam
estes últimos
que as leis humanas não atingem senão os
ineptos e assim
empregam todo
o seu engenho no melhor meio de a
elas se esquivarem. Se há doutrina
insensata e antissocial, é, seguramente, o niilismo que rompe os
verdadeiros laços de solidariedade
e fraternidade, em que se fundam
as relações sociais. [...]
Do livro: O Céu e o Inferno:
A Justiça Divina Segundo o Espiritismo.
Parte I, Capítulo 1.

Há espíritos?
A dúvida, no que concerne à existência dos Espíritos, tem como causa primária a ignorância acerca da
verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados
como seres à parte na criação e de cuja existência
não está demonstrada a necessidade.
Muitas pessoas, mais ou menos como as que só
conhecem a História pelos romances, apenas os
conhecem através dos contos fantásticos com que
foram acalentadas em criança.
Sem indagarem se tais contos, despojados dos
acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com
o lado absurdo que eles revelam. Sem se darem ao
trabalho de tirar a casca amarga, para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem, relativamente à
religião, os que, chocados por certos abusos, tudo
englobam numa só condenação.
Seja qual for a ideia que dos Espíritos se faça, a
crença neles necessariamente se funda na existência
de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade
da alma, existência, sobrevivência e individualidade que têm no Espiritualismo a sua demonstração teórica
e dogmática e, no Espiritismo, a demonstração positiva. [...]
Do livro: O Livro dos Médiuns.
Primeira Parte, Capítulo 1.

Caráter da Revelação Espírita
[...]
Os grandes Espíritos encarnados
são, sem contradita, individualidades
poderosas, mas de ação restrita e de
lenta propagação. Viesse um só dentre
eles, embora fosse Elias ou Moisés,
Sócrates ou Platão, revelar, nos tempos
modernos, aos homens, as condições
do mundo espiritual, quem provaria a
veracidade das suas asserções, nesta
época de cepticismo? Não o tomariam
por sonhador ou utopista? Mesmo que
fosse verdade absoluta o que dissesse,
séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias.
Deus, em sua sabedoria, não quis que
assim acontecesse; quis que o ensino
fosse dado pelos próprios Espíritos,
não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a
estes últimos e quis que isso ocorresse
por toda a Terra simultaneamente, quer
para que o ensino se propagasse com

maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma
prova da verdade, tendo assim cada um
o meio de convencer-se a si próprio.
Os Espíritos não se manifestam para
libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitirem, inteiramente pronta, nenhuma ciência. Com
relação ao que o homem pode achar
por si mesmo, eles o deixam entregue
às suas próprias forças. Isso sabem-no
hoje perfeitamente os espíritas. De há
muito, a experiência há demonstrado
ser errôneo atribuir-se aos Espíritos todo
o saber e toda a sabedoria e supor-se que
baste a quem quer que seja dirigir-se ao
primeiro Espírito que se apresente para
conhecer todas as coisas.
Saídos da Humanidade, eles constituem uma de suas faces. Assim como
na Terra, no plano invisível também
os há superiores e vulgares; muitos,
pois, que, científica e filosoficamente,

sabem menos do que certos homens;
eles dizem o que sabem, nem mais,
nem menos. Do mesmo modo que os
homens, os Espíritos mais adiantados
podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais
judiciosas, do que os atrasados.
Pedir o homem conselhos aos Espíritos não é entrar em entendimento
com potências sobrenaturais; é tratar
com seus iguais, com aqueles mesmos
a quem ele se dirigiria neste mundo;
a seus parentes, seus amigos, ou a
indivíduos mais esclarecidos do que
ele. Disto é que importa se convençam
todos e é o que ignoram os que, não
tendo estudado o Espiritismo, fazem
ideia completamente falsa da natureza
do mundo dos Espíritos e das relações
com o além-túmulo. [...]
Do livro: A Gênese:
Os milagres e as Perdições
Segundo o Espiritismo, Capítulo 1.
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