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Como vemos neste manuscrito, Allan Kardec tinha vários planos que pretendia
executar para realizar uma compilação para a Doutrina Espírita. Não temos
data neste manuscrito, o que vai nos levar a fazer algumas suposições.

O primeiro deles, que aparece no item 1, seria a elaboração de um “Curso de
Espiritismo”. Ao longo de toda a codificação temos relatos do mestre sobre
como deveria ser o aprendizado e o ensino dos/aos adeptos da Doutrina
Espírita.
No Livro dos Médiuns, No Capítulo III – Do método – encontramos que o
Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, e quem, pois, seriamente
queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e

persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido
a brincar.
Kardec nos traz: “Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se
procederia com relação ao das ciências ordinárias, preciso fora passar revista a
toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais
simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é
possível, porque possível não é fazer-se um curso de Espiritismo experimental,
como se faz um curso de Física ou de Química. Nas ciências naturais, operase sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a
certeza de poderem regular-se os efeitos. No Espiritismo, temos que lidar com
inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não
estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os
resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem
quer que blasone de os obter à vontade não pode deixar de ser ignorante ou
impostor. Daí vem que o verdadeiro Espiritismo jamais se dará em espetáculo,
nem subirá ao tablado das feiras.”

Kardec diz, por experiência que o melhor método de ensino espírita (o ensino
teórico e prático deve ser sempre gratuito) consiste em se dirigir, de forma
aquele que ensina antes à razão do que aos olhos.
Também, encontramos relatos em várias edições da Revista Espírita sobre
alguns cursos que foram dados contra o Espiritismo.
Na Revista Espírita de dezembro de 1862, no artigo O Espiritismo em
Rochefort, Kardec relata em seu discurso que o objetivo que se propunha em
suas excursões era visitar centros espíritas e lhes dar as instruções de que
podiam necessitar, e que seria erro pensar que ele pregasse a doutrina aos
incrédulos. Escreve que: “O Espiritismo é toda uma ciência que exige estudos
sérios, como as outras ciências, e, ainda, numerosas observações. Para
desenvolvê-la seria necessário um curso em regra, e um curso de Espiritismo
não poderia ser feito em uma ou duas aulas, como não o poderia um curso de
Física ou de Astronomia. Para os que ignoram as primeiras noções, sou
obrigado a enviá-los à fonte, isto é, ao estudo das obras onde se acham todos
os ensinamentos necessários e a resposta à maioria das perguntas que
poderiam fazer e que, no mais das vezes, se referem aos princípios mais
elementares. É por isso que, em minhas visitas, só me dirijo aos que já sabem,
que não necessitam do ABC, mas de ensino complementar.”
Continua: “Jamais vou fazer o que se chama sessões, nem convocar o público
para assistir experiências ou demonstrações e, menos ainda, fazer exibição de
Espíritos. Os que esperassem aqui ver coisa semelhante estariam
redondamente enganados e devo apressar-me em lhes tirar a ilusão. “A
reunião desta noite é, pois, excepcional e fora de meus hábitos. Pelos motivos
acima expostos, não posso ter a pretensão de convencer àqueles que
impugnassem as bases dos meus princípios. Só uma coisa desejo: é que, em
falta de convicção, compreendam que o Espiritismo é uma coisa séria e digna
de atenção, pois atrai a atenção dos homens mais esclarecidos de todos os
países.”
Na Revista Espírita de maio de 1864, no artigo Cursos públicos de Espiritismo
em Lyon e Bordeaux, Kardec nos apresenta as propagandas de ataques que
eram utilizadas contra o Espiritismo. Sob um título atraente, pessoas que
acreditando no teor daquele título, ficariam desapontadas se lá fossem assistir
a lições de Espiritismo.
Kardec estava se referindo a uma série de lições públicas, ou melhor, contra o
magnetismo e o Espiritismo, bem como, ataques pessoais o próprio Allan
Kardec, que estavam sendo ministradas no Petit-Collège pelo Padre Barricand,
professor na Faculdade de Teologia de Lyon. O jornal la Vérité (foto em anexo),
cujo diretor geral era o médium E. Edoux, em seu número de 10 de abril de
1864, analisa uma sessão consagrada ao Espiritismo e levanta várias
asserções do citado orador.

Kardec, no mesmo artigo, menciona que Bordeaux também tem seu curso
público de Espiritismo, isto é, contra o Espiritismo, pelo Padre Delaporte,
professor na faculdade de teologia daquela cidade. O jornal Ruche (vide foto) o
anuncia nestes termos:

“Quarta-feira última, dia 13 deste mês, assistimos ao curso público do dogma,
no qual o Padre Delaporte tratava do seguinte assunto: Da hipótese de uma
nova religião revelada pelos Espíritos, ou o Espiritismo. Não tendo ainda
concluído o ilustre professor, seguiremos, atentos, suas lições, e delas
daremos conta com a imparcialidade e a moderação de que jamais se deve
separar um espírita.”

Sobre as aulas contra o Espiritismo Kardec escreve que como resultado destes
tipos de cursos, aconteceriam algumas coisas. A primeira seria o de um exame
mais aprofundado da questão em todo o mundo, ou seja, os que não leram,
quererão ler; os que não viram, quererão ver, pois, diferente do que acontecia
há alguns anos, existiam homens que o estudaram seriamente e não temem
expor-se. Um segundo resultado seria o de fazer com o Espiritismo fosse
levado a sério por aqueles que nele ainda não veem senão mistificação, pois
que os ilustres teólogos o julgam assunto de séria discussão pública. Enfim um
terceiro resultado seria o de calar o medo do ridículo que ainda segurava muita
gente. Quando uma coisa é discutida publicamente por homens de valor, pró e
contra, não se tem mais receio de falar dela.
Da cátedra religiosa, a discussão passaria logo e seriamente para a cátedra
científica e filosófica.
No Livro O que é o Espiritismo, no diálogo com o cético encontramos “De
pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de Espiritismo;
todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece,
mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais
explícitas do que as que posso dar em sumária explicação que, por certo, deve
sempre ir provocando novas questões.”
Apesar de Allan Kardec não ter tido tempo de formatar o desejado “Curso de
Espiritismo”, podemos encontrar suas bases espalhadas por toda a
codificação. Residindo o principal ensino no estudo sério e constante de todas
as suas obras, onde se acham todos os ensinamentos necessários e a
resposta à maioria das perguntas que poderíamos fazer.
No item número 2 dos trabalhos a serem executados para compilar a doutrina
Espírita, encontramos a confecção de “Quadro sinótico das ordens dos
Espíritos e seus trejeitos pelos podemos reconhecê-los, de grande dimensão,
como mapas de parede para o uso de centros espiritas e para serem usados
nas reuniões".
Este item mostra a importância dada por Kardec à escala espírita, pois
conforme os ensinamentos encontrados na codificação, com o seu auxílio, fácil
será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de
inferioridade dos Espíritos com os quais podemos travar relações e, por
conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. A escala espírita
é, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar
as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das
desigualdades intelectuais e morais dos Espíritos. Além disso, ela nos
interessa pessoalmente, porque, por nossa alma, pertencemos ao mundo
espírita, no qual entramos ao deixar a vida corpórea e, ainda, porque ela nos
mostra o caminho a seguir a fim de chegar à perfeição e ao supremo bem.

Na sequencia encontramos, o item 3 e o item 4, o projeto da elaboração das
“Concordâncias espíritas ou comentários dos textos sagrados e sua
interpretação para o Espiritismo”. Seguido por “Explicação dos artigos de fé da
doutrina cristã e católica pelo o Espiritismo.” Podemos, aqui, imaginar que,
como não temos data neste manuscrito, eles possam se referir ao livro
Imitation de l'Evangile selon le Spiritisme, lançado em 1864, e o l'Evangile
selon le Spiritisme, onde Kardec desenvolveu estudos dos evangelhos, de
acordo com o Espiritismo, além de ter promovido as devidas explicações para
os artigos de fé da doutrina cristã e católica, de acordo com a Doutrina Espírita.
Aparecendo agora no item 5, “a organização do culto segundo a doutrina
Espírita”. Este item constante do manuscrito nos leva a crer que Kardec tenha
tratado o assunto no livro o Evangelho segundo o Espiritismo.
Na sequencia no item 6, temos a descrição do trabalho pretendido que seria o
de uma “solução comparativa de diversos problemas morais e filosóficos, para
o Espiritismo, as religiões e as diversas filosofias”.
E, por fim, no item 7, encontramos a previsão de Kardec sobre um trabalho de
“compilação sobre o Espiritismo em todas as religiões”. Encontramos alguns
artigos sobre religiões na Revista Espírita, como por exemplo na Revista
Espírita de novembro de 1866 - no artigo Maomé e o Islamismo.
Infelizmente, em 31 de março de 1869, Kardec nos deixou e não pode concluir
todos os seus projetos. Mas, graças à recuperação de muitos documentos e
manuscritos do mestre, será possível efetuar um grande resgate historiográfico
do Espiritismo.
O manuscrito pertence ao acervo do museu AllanKardec.online.
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