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B OAS V INDAS

Gostaríamos de dar boas vindas a você Leitor ao mais
novo projeto de periódico espírita, o Jornal de Estudos
Espíritas (JEE ), criado para auxiliar o Movimento Espírita em um dos seus mais importantes aspectos: o desenvolvimento do caráter progressivo da Espiritismo.
O Espiritismo encontrou um terreno fértil no coração
do povo brasileiro. Aqui se desenvolveu com um destaque
especial para o aspecto religioso-moral que, em nossa opinião, é de grande importância para garantir a assistência
permanente dos bons Espíritos. Consideramos que o Movimento Espírita no Brasil e no mundo deve permanecer
fiel ao lema maior do Espiritismo que é fora da caridade
não há salvação [1] o que implica em manter a chama do
aspecto religioso e moral sempre acesa.
O Espiritismo, como todos sabem, possui tríplice aspecto (ítem VII das Conclusões em O Livro dos Espíritos [2]): “o das manifestações, o dos princípios e da
filosofia que delas decorrem e o da aplicação desses princípios.” Se de um lado o aspecto religioso e moral se
desenvolveu bem, os aspectos científico e filosófico do Espiritismo requerem mais atenção.
O propósito do Espiritismo é a regeneração da Humanidade o que ocorrerá através da melhoria de cada um [3].
Para isso, o Espiritismo propõe a fé raciocinada [1] como
elemento de fortalecimento de nossas crenças nos aspectos religiosos e morais da vida. No capítulo XIX de
O Evangelho Segundo o Espiritismo (ESE) [1] Kardec
afirma que “Fé inabalável só o é a que pode encarar de
frente a razão, em todas as épocas da Humanidade.” E
é impossível encarar a razão sem o estudo aprofundado
do Espiritismo e de todas as coisas. Por essa razão, o
Espírito de Verdade (cap. VI, ítem 5 do ESE) apresentanos não somente o “amai-vos” como mandamento, mas
também, o “instruí-vos.” Se de um lado o amor e a caridade são condições necessárias ao nosso progresso, o
estudo também se faz necessário para complementar a
nossa formação espiritual.
Segundo Kardec (ítem 55 de A Gênese [4]), o Espiritismo é progressista. E, em função do interesse crescente
do Movimento Espírita em desenvolver esse aspecto do
Espiritismo, apresentamos o presente projeto de periódico espírita em moldes acadêmicos, voltado para a publicação de artigos inéditos de pesquisa espírita, de forma
similar aos periódicos acadêmicos ou científicos de todas
as áreas do conhecimento, em todo o mundo. O JEE ,
a partir da presente data, abre suas páginas para todos
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os interessados, Autores e Leitores, para submissão de
artigos de pesquisa, mesmo que simples, resultados de
seus trabalhos de estudo.
Um propósito implícito no projeto de criação do JEE ,
é estimular a formação de uma massa crítica de pesquisadores espíritas que, independente da formação acadêmica
ou grau de instrução, sejam capazes de criar e desenvolver uma tradição de pesquisa similar ao que ocorre em
todas as áreas do conhecimento humano. Os requisitos
básicos para isso são o sincero desejo de estudar e de se
esforçar pelo entendimento e aplicação dos conceitos e
princípios espíritas no desenvolvimento do conhecimento
espírita.
Nesse primeiro momento, o JEE terá também uma
seção de Artigos Reproduzidos, na qual são apresentados artigos de pesquisa espírita previamente publicados
na literatura espírita que apresentem, em nossa opinião,
resultados interessantes ou que sirvam de modelo e referência para os iniciantes e jovens pesquisadores espíritas.
Assim, é com grande satisfação que apresentamos o
Jornal de Estudos Espíritas – JEE a você Leitor e convidamos a todos os Autores em potencial (o que inclui você
Leitor) a desenvolverem projetos de pesquisa espírita e a
submeterem os resultados desses projetos na forma de
artigos para publicação no JEE . Essa é, sem dúvida,
mais uma forma de trabalhar pelo caráter progressivo do
Espiritismo. E, como essa tarefa não é de uma ou duas
pessoas, o JEE permitirá que isso ocorra pelas mãos de
Todos os espíritas que na dedicação ao estudo e ao trabalho de pesquisa, quiserem contribuir.
Que os bons Espíritos, com a permissão de Deus, iluminem e inspirem a Todos na honrosa e responsável tarefa de estudar para bem contribuir com o progresso do
Espiritismo.
Atenciosamente,
Os Editores
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