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FIDELIDADE ESPÍRITA, UMA
QUESTÃO DE RACIONALIDADE
CRISTÃ

É evidente que "Fidelidade Doutrinária" não é o que
alguns incautos alcunham como sendo algo subjetivo.
Consiste na simplicidade dos conceitos escritos e
praticados, desde que, invariavelmente, alicerçados na
Codificação, cujas recomendações foram escoradas pelos
"Espíritos do Senhor, que são as "Virtudes dos Céus", no
dizer do Espírito de Verdade, na Introdução de O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
A nossa irmã Wanda Simões escreveu que "estamos
vivendo dias de dificuldades em todo o planeta, mas,
configura-se de muita gravidade a situação encontrada nas
casas espíritas. Afinal, não é onde deveria estar centrada a
cátedra do Espírito de Verdade? Não é onde deveria se
encontrar a luz do conhecimento que liberta? Não é onde
se deve aprender a construir um novo homem, liberto das
amarras da ignorância? No entanto, não é o que se vê.
Senão, vejamos: As casas espíritas, inspiradas pelo

espírito de sistema, optaram por navegar nas águas rasas
do conhecimento, na superficialidade dos ensinos
exarados nas obras psicografadas de qualidade duvidosa.
É comum, muito comum, os espíritas saberem, de cor, as
histórias romanceadas das vidas de personagens habitantes
das colônias transitórias, mas não sabem sequer de onde
surgiu a doutrina que professam. Espalhou-se, no meio, a
idéia de que a leitura das Obras básicas é muito difícil, e
que, portanto, é melhor que se comece lendo romances e
livrinhos de histórias fantasiosas sobre a vida espiritual,
que só convencem mentes imaturas e sem senso de
racionalidade.
O resultado disso é que quando a pessoa se interessa, de
fato, pelo estudo da Doutrina, já se embrenhou num
mundo irreal, já poluiu sua mente com leituras
inadequadas e atrapalhadas, tornando-se muito difícil a
incursão no conhecimento real do Espiritismo, atrasando,
sobremaneira, o avanço da criatura na estrada da
compreensão. Os conceitos, que já se formaram em sua
mente, são de complicada reestruturação e haja tempo para
se formar outra mentalidade. São pessoas com um nível de
fantasia muito grande acerca da vida terrena e espiritual,
pois misturam conceitos espíritas com doutrinas
esotéricas, com neurolinguística, terapias alternativas,
auto-ajuda e tudo o que pode fazer uma grande confusão
nas idéias."1 Certa ocasião, ao término de uma palestra
sobre o tema FIDELIDADE DOUTRINÁRIA, aproximou
de mim um confrade e nos contou que estava procurando
se harmonizar com uma casa espírita, mas, no grupo que
freqüentava, os trabalhadores promoviam sessões de
"desobsessão" pela apometria e por corrente magnética
(?!...).
Utilizavam cristais e pirâmides nos chamados trabalhos de

"cura". Indicavam sal grosso aos assistidos, ervas,
pomadas "cura-tudo" e outros quejandos
estranhos.Lembramos que muitos centros acenam com
movimentos e idéias hipnotizantes, tentando embutir, na
espinha dorsal da Doutrina Espírita, práticas inoportunas,
sutis, criando neologismos de impacto para supostos
"tratamentos espirituais". Indagou-nos, se eram corretas
essas práticas, pois, segundo acreditava, consoante as
lições das Obras Básicas, essas práticas não condizem com
o projeto final do Espiritismo.
Disse-nos, ainda, que foi convidado pela Direção do tal
Centro, a trabalhar em serviços de atendimento aos irmãos
que estavam necessitados de ajuda material naquela
região. Contudo, estava receoso de iniciar um trabalho
com esses pontos conflitantes na mente.Esclarecemos que
o Centro Espírita tem que funcionar como se fosse um
autêntico Pronto-Socorro Espiritual; tal qual refrigério em
favor das almas em desalinho. Os grupos espíritas têm que
estar preparados para receber um contingente, cada vez
maior, de pessoas perdidas no lodaçal de suas próprias
imperfeições, e que estão nos vales sombrios da
ignorância.Aqueles que leem literaturas ditas avançadas,
de autores pseudosábios, duvidosos, sem antes lerem e
estudarem, com seriedade, as obras do Pentateuco
Kardeciano, correm, invariavelmente, o grande risco de
enveredarem por caminhos escorregadios e trilhas
sinuosas de difícil acesso esclarecedor.
Os Centros Espíritas refletem a índole e a consciência
doutrinária dos seus dirigentes (mandões). As práticas que
nos narrou o irmão chocam, de frente, com as receitas de
Allan Kardec. Logo, no centro citado, não se praticam as
recomendações doutrinárias, logo não se pratica o
Espiritismo-Kardecista.2 Todavia, são estágios de

entendimento insipientes, quiçá, necessários para esses
irmãos neófitos (nunca se esquecendo de que A CADA
UM SEGUNDO SEUS MERECIMENTOS).
Ressaltamos que, no grupo em referência, certamente,
existem confrades que ajudam os necessitados, o que lhes
concede apreciáveis méritos, obviamente. Contudo, ainda,
não se desligaram de práticas bizarras, perfeitamente
dispensáveis para seus compromissos cristãos.Lembramos
ao nosso interlocutor, que já possuía um critério
doutrinário formado, que ele deveria procurar outro núcleo
espírita, onde propusessem práticas, genuinamente,
espíritas. Se optasse por continuar, que transmitisse, aos
poucos, as noções claras da Doutrina Espírita,
promovendo, no Centro, leituras de obras consagradas, e
que sugerisse oradores experientes, quando agendassem
nomes para palestras públicas, etc.Alertamos sobre as
dificuldades que iria encontrar, mas que não esmorecesse
diante desse nobre propósito, pois a firme vontade de
ajustar aquelas mentes doentias ao projeto dos Espíritos
Superiores superaria qualquer adversidade que tivesse que
enfrentar.
O mais importante é servir em nome do Cristo, mesmo
que convivendo, estóica e heroicamente, ao lado de
práticas vazias de lógica. Se conseguisse conviver com
isso, nós o estimulamos. Contudo, lembramos ao confrade
que ninguém era obrigado a conviver sob as amarras dos
constrangimentos, por isso, que usasse e abusasse do bom
senso.A verdadeira prática espírita é a expressão da moral
cristã, consubstanciada no Evangelho.
O grupo espírita que se basear nos ensinos de Jesus terá
maior pureza doutrinária em qualquer tipo de continente
(desobsessão, desenvolvimento da mediunidade, palestras,
livros, mensagens, assistência social, evangelização da

infância e juventude, divulgação, etc.).Recordemos que
Allan Kardec legou à humanidade a melhor de todas as
embalagens (FIDELIDADE DOUTRINÁRIA) ao divino
presente que é a DOUTRINA ESPÍRITA, e aqueles que
têm como base o alicerce do Evangelho podem, até,
conviver com qualquer obra ou filosofia, que estarão
IMUNIZADOS contra o vírus das influenciações
obsidentes.
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FONTES:(1) Trecho extraído de Artigo de Wanda Simões
em 25-07-09(2) Há muitos confrades que têm identificado
o gravíssimo desgaste da palavra "espiritismo" e sugerem
a sua modificação para "Doutrina dos Espíritos", ou
"Doutrina Espírita", ou até mesmo "Kardecismo" (e seus
derivados), que são termos que vêm sendo popularizados
no Brasil devido, justamente, ao místico sincretismo
religioso, que remete as pessoas a confundirem espiritismo
com ocultismo, esoterismo, exoterismo, teosofia,
orientalismo, umbandismo, xamanismo, exorcismo e
outros similares. Por isso, é comum ouvirmos de alguns
adeptos: "Sou Kardecista".

