19 DE ABRIL DE 2012

ESPIRITISM0 - 155 ANOS (ALGUNS
COMENTÁRIOS)
Meio século após a Revolução Francesa,
também no palco da grande demanda
popular, o professor Rivail, com o
aporte dos luminares Benfeitores do
além, publicava o livro que apontaria o
alvorecer de distinta, porém ampla
revolução aos franceses e ao mundo.
Desta vez, uma insurreição intrínseca,
sucessiva e silenciosa, por consubstanciar na intimidade de
cada indivíduo.
Estava sendo oferecido à Humanidade O Livro dos
Espíritos, numa clara manhã de primavera sob o pulsar da
Estrela Maior, regente do sistema planetário, que alberga a
humanidade. Era o dia 18 de abril de 1857, no majestoso
Palais Royal, na Rua de Rivoli, Galeria d' Orleans, número
13, exatamente na Livraria E. Dentu, que é publicado o
primeiro livro espírita, contendo os excelsos postulados da
Terceira Revelação. Ante este espetáculo transcendente
surgia a Doutrina Codificada pelo gênio de Lyon, Allan
Kardec.
O Livro dos Espíritos é acatado pelos estudiosos como a
insigne literatura da mais avançada Filosofia que se tem
notícia na História terrestre, pois aborda temas que raiam
todas as províncias do conhecimento. Com o notável livro
inaugura-se a Era do Espírito e da Fé Racional.
Um dos pontos culminantes da extraordinária obra espírita
é o preceito da lei das vidas sucessivas (reencarnação),
recomendando abonar a realidade de que não encarnamos
uma só vez, mas, tantas e quantas forem necessárias a fim

de nos tornarmos seres perfeitos e portadores das mais
nobres qualidades intelectuais, morais e espirituais.
Cento e cinquenta e cinco anos se esvaíram, e nesta quadra
em que a badalação na mídia, em especial no cinema e na
televisão, se destaca como fator de publicidade
doutrinária, constituindo em novo campo de disputa no
espaço público, o Espiritismo vem alargando sua inserção
social entre as camadas de classe sociais de todos os
segmentos.
Doutrina de educação moral e de liberdade, propõe a
revisão de modelos comportamentais, assumindo-se
valores verdadeiros e imorredouros, como humildade,
honestidade, dignidade, amor ao próximo e outras virtudes
como sendo a fórmula revolucionária de melhoria
progressiva da Humanidade.
Nesses 155 anos, quando muitos confrades e instituições
se movimentam para comemorações ao longo de 2012,
cabível advertir que não bastam as manifestações
exteriores alusivas ao Espiritismo e as reuniões de
congraçamento de grande número de pessoas. Mais
importante de tudo será o alcance em profundidade que
essa mensagem de renovação e de esperança se dê em nós,
para que movimente-nos a intimidade, impulsionando-nos
no dia-a-dia para uma vivência em plena consonância com
as proposições de Jesus.
Para esse mister torna-se imperioso mantermos o
Espiritismo com a pureza essencial, aos moldes do
Cristianismo nascente, sem permitir que sejam
incorporadas práticas estranhas ao projeto dos Espíritos
Superiores.
A unidade doutrinária foi a única e derradeira divisa de
Allan Kardec, por ser a fortaleza intransponível do
Espiritismo. Para tornarmos o Espiritismo inexpugnável,

urge munir-nos contra a infiltração nas fileiras espíritas de
ideologias discutíveis, ligadas a movimentos
incompatíveis com os sãos princípios e com as finalidades
essenciais da Doutrina. Por essa razão, e por não ser tarefa
das mais fáceis, os chamados órgãos “unificadores” ainda
encontram extremas dificuldades em realizar o ideal
sonhado por Bezerra de Menezes na Pátria do Evangelho.
Isto porque as trevas são extremamente poderosas e
organizadas, e assestam suas armas para destruir o projeto
doutrinário, incrementando, por exemplo, a publicação de
livros “espíritas” que jamais deveriam existir nas hostes
doutrinárias.
Recordemos que por força dos interesses aristocráticos,
financeiros e de poder pessoal, a mensagem do Cristo
sofreu no decorrer dos séculos um desgaste irreparável. A
atual liderança do Movimento Espírita permanece
claudicando, rejeitando e desviando o Projeto do
Espiritismo, promovendo pomposos e ricos congressos
não GRATUITOS, eventos em que “escritores”
insignificantes (mascates de livros), expõem
vergonhosamente seus livros via “noites de autógrafos”,
mirando projetar seus “nomes” definitivamente na galeria
da fama.
Infelizmente alguns líderes espíritas vão adequando a
proposta doutrinária às suas ambições e prepotências,
corrompendo os textos da codificação, escondendo o
tirocínio histórico do mestre lionês e dos seus
cooperadores, acarretando para as instituições espíritas
comportamentos autoritários, contagiados caprichos e
vaidades pessoais. São seres dominados por um
dissimulado ranço clerical, ciumentos, intolerantes, e quais
vinhos acres e frutos deteriorados, contaminam os mais
caros celeiros doutrinários.

Porém, tão estáveis são os fundamentos espíritas que,
apesar desses desmandos pessoais, a Doutrina Espírita
permanecerá com o homem, sem o homem e apesar do
homem. Anos se passaram de convite ao amor e à
instrução à luz da Terceira Revelação. Atualmente são
milhões, em todos os quadrantes do Globo, aqueles que
aceitam a convocação, penetram o conhecimento da vida
em sua máxima amplitude e grandeza, e estão trabalhando
proficuamente para a grande reforma moral, numa
revolução silenciosa, porém constante, rendendo preito de
gratidão ao Espiritismo, por tudo o que ele já fez e
continua fazendo a cada dia pela humanidade.
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