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Nesta edição, Ademir Xavier, ex-editor do GEAE, traz
uma narrativa interessante sobre acidentes aéreos
em reflexão ocorrida em 1993 com o caso
psicografado por Chico Xavier.
Carlos Iglesia, nosso editor, apresenta um conto
espírita emocionante envolvendo o principio da lei de
causa e efeito a que estamos imbuídos. Certamente
vai agradar nossos leitores.
Na seção, nos tempos da Codificação, Kardec debate
o tema livre pensadores com segurança e tolerância
diferenciando aqueles que são incrédulos com a visão
restrita à ciência e a Terra com os livres pensadores
que atuam com a mente aberta em busca da Verdade
envolvendo o visível e o invisível, o presente, passado
e futuro. Parece que estamos no mesmo tempo,
1867, embora tenhamos iniciado um novo ano longo
tempo à frente. Feliz 2017 a todos!!
Qualquer comentário será bem-vindo ao GEAE:
editor@geae.net.br
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A Descrição de um Acidente Aéreo por um Espírito
Ademir Xavier
"Não pense que sofro outra espécie de angústia
senão essa que me vem de sua ternura torturada
e de nossa família amorosa e inesquecível.
Se me lembrarem tranquilo, estarei seguro de mim.
Se me recordarem conformados, a resignação estará comigo.
Não julguem que vim para cá fora de tempo.
Hoje sei que o meu tempo terrestre era curto."
(R.T. Richetti, "Entre duas vidas", Ed. Boa Nova)
Artigo publicado no Blog Era do Espírito: http://eradoespirito.blogspot.com.br/

cidade de Navegantes (SC). A causa do
acidente foi reconhecida como as péssimas
condições meteorológicas, o que está
descrito em detalhes na carta enviada:
Subimos céus acima ou tentamos subir…
Não era fácil raciocinar ante o perigo maior
que se aproximava. Tentou-se a elevação
da máquina, mas o vento prosseguia
implacável qual se fosse um conjunto de
forças maléficas interessadas em derrubarnos.
Não temos dúvidas quanto ao
desespero e apreensão que toma conta de
todos os envolvidos nesses momentos:
Estávamos à mercê dos acontecimentos
que o furacão nos impunha. O piloto e o
companheiro que o assessorava estavam
pálidos, agravando-nos as dúvidas e o
desconforto de que nos sentíamos

Por coincidência, na semana da
ocorrência do desastre aéreo com o time
da cidade de Chapecó, tive a oportunidade
de ler um texto psicografado por Chico
Xavier em fevereiro de 1993 (1) que
descreve as circunstâncias de um acidente
aéreo ocorrido em junho de 1992. Nessa
carta, o Espírito Celso Maeda descreve
seus últimos instantes como encarnados
antes do acidente que culminou na queda por colisão com o mar - da aeronave Beech
F 90-1 King Air, que carregava quatro
ocupantes.
Os detalhes técnicos do acidente, eu
consegui encontrar na internet (2). O avião
havia partido do aeroporto de Itumbiara
(GO) com destino a Blumenau (SC), mas
sua queda se deu no mar, na altura da
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possuídos. Debalde procurávamos alguma
nesga de céu azul. Achávamo-nos como
que trancados por dentro de uma nuvem
que parecia guardar o vento furioso que
não encontrava uma saída a fim de
expandir-se.
Por dentro éramos a aflição de quem
não eximiu-se da morte compulsória e por
fora de nós vimos claramente que um
enorme banco de areia nos aguardava,
asfixiando-nos a todos.
E, finalmente, a descrição do grande
despertar:

bem diferente. Nossa vida material é frágil
porque ela não é a vida verdadeira do
Espírito, que não está sujeito a esses
limites severos impostos pela condição de
materialidade, mas depende de laços
facilmente rompidos com as influências do
ambiente. O instante da morte, em
momento como esse se assemelha a um
novo despertar, a partir do qual novos
planos e diretrizes serão feitos pela alma
imortal. Os que ficam, se não se
prepararem, guardarão por muito tempo
as impressões da saudade, mas a verdade é
que eles apenas partiram alguns instantes
antes de nós.
Referências

A água marinha encharcada de areia nos
penetrava os pulmões e quando me vi
totalmente esmagado nada sabendo de
meu irmão e dos companheiros que nos
guardavam a viagem, quando no auge do
meu desespero íntimo, vi que uma senhora
caminhava naturalmente sobre as águas e,
ao abraçar-me, solicitou-me concentrar na
fé em Deus e me disse: “Meu filho, você
está conosco. Sou a sua avó Ai, que venho
retira-lo da areia. Seu avô Tsunezaemon
retirará seu irmão. Haverá socorro para
vocês todos. O pilo e o co-piloto serão
resguardados”.
Em acidentes desse tipo, quando um
grupo de pessoas acaba retornando mais
cedo à vida real, é plenamente natural que
os que ficam sintam a fragilidade não só da
vida humana, mas de todas as perspectivas
e planos que se faz ao se viver.
Se a vida humana (a presente) pode ser
considerada frágil - e de fato é porque
existem leis materiais que determinam de
forma rigorosa seus limites - a condição de
paternidade espiritual indica outra coisa

(1) Ref. "Dádivas Espirituais". F. C.
Xavier, Espíritos diversos. Ed. IDE.
(2) http://www.desastresaereos.net/
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Um conto Espírita
Carlos Alberto Iglesia Bernardo
Artigo publicado no Blog L´avenir: http://lavenir.educacao.ws/um-conto-espirita/

associava a cada comportamento estranho
do pobre desequilibrado.
Estava neste pé a situação, podendo a
qualquer momento piorar em vista dos
ânimos exaltados, quando João, outro
garoto do bairro, brincando com seu
cachorro Totó, jogou um graveto para
dentro de um dos muitos terrenos baldios
da região, o cachorro entrou, mas, não
retornou.
Preocupado, João entrou também no
terreno e encontrou Totó agitado em torno
de algumas tábuas velhas. João viu que as
tábuas estavam rompidas e, abaixo delas,
se ocultava um poço pouco profundo.
As pessoas já em estado de grande
tensão, quase tiveram um ataque, quando
João correu pela rua principal aos gritos de
socorro! Totó havia encontrado Pedro
desacordado ao fundo de um poço.
Milagrosamente Pedro foi salvo sem um
arranhão sequer, apenas muito fraco. O
desequilibrado, cuja família foi encontrada
pela polícia, foi conduzido à tratamento e

A comunidade estava transtornada,
pequeno bairro rural, formado em sua
maioria por casas e chácaras de famílias
antigas na região, jamais havia visto caso
igual. Nas ruas e comércio só se falava na
tragédia, o pavor insuflado pelas notícias
de eventos semelhantes em grandes
centros urbanos.
Pedro, um garoto na casa dos seus 10
anos, havia desaparecido há dois dias, sem
vestígio. A polícia acionada desdobrava-se
em buscas de pistas que levassem à
criança. Aos poucos, iniciando-se em
conversa de bares, aumentavam os
rancores contra um pobre desequilibrado
mental que vagava rotineiramente pelas
redondezas.
O delegado, evitando o pior e por
suspeitas fundadas de pequenos delitos
cometidos pelo indivíduo em questão, o
deteve para averiguações. Porém as
perspectivas tornavam-se cada vez mais
sombrias para o suspeito. A imaginação
popular já desenhava quadros terríveis e os
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Totó virou o herói do bairro, passando até
a dar nome à rua onde o terreno em
questão
se
encontrava. O
poço
anteriormente
desconhecido,
aparentemente o último resto de uma
antiga e esquecida casa de fazenda, foi
devidamente cercado e sinalizado.
Poucos porém prestaram atenção na
estranha narração de Pedro. Dizia ele que
brincava no terreno, quando sentiu
afundar o solo onde pisava e, a partir daí,
viu-se no meio de estranha alucinação.
Enxergava-se na condição de adulto,
parente distante e único de Nhô Bento,
rico proprietário de terras. Já avançado na
idade, Nhô Bento tocava sozinho seus
negócios, mas sem a mesma perspicácia de
antes. Pedro viu-se em intricadas e escusas
negociações com o advogado de seu
abastado parente, negociações que
colocaram a fortuna sobre sua tutela.
Pedro sentia-se ganancioso, não bastava
a tutela, queria a posse. Assim, em uma
noite mais escura, induziu Nhô Bento
afastar-se do recinto doméstico e soltou
feroz mastim que treinará para matar
qualquer invasor da propriedade. A morte
de Nhô Bento foi tomada a conta de
acidente, o cão malvado sacrificado e a
passagem da fortuna feita.
Viu-se Pedro vivendo longos anos mais,
nos quais, teve a oportunidade de
arrepender-se, sofrer muito com a
consciência pesada. Viu-se tornar-se
filantropo, buscando alívio através do bem
ao próximo.
A alucinação começou a desvanecer ao
surgir um cachorro e uma criança a beira
do buraco onde agora se reconhecia. Era o
mastim que treinará para matar, que agora
se transfigurava em Totó e conduzindo-o
estava Nhô Bento, agora transformado em
João. Pedro, ainda como que incorporado

na sua situação de adulto comprometido
com a lei divina, sentiu-se perdoado pelos
dois.
O estranho estado de alucinação só
passou efetivamente, devolvendo-lhe a sua
situação normal de raciocínio infantil,
quando, saindo do hospital onde fora
internado após o salvamento, viu o
desequilibrado mental do bairro, que saia
da delegacia ao lado e entrava na viatura
que o conduziria, sob tutela de seus
parentes, ao tratamento. Apesar de sua
fisionomia diferente e aparência bastante
estropiada, sem saber como isso era
possível, reconheceu o advogado com o
qual se viu em sombrias tratativas e que
recebeu régia remuneração para distorcer
os fatos e conseguir que Nhô Bento fosse
declarado incapaz.
Apenas um senhor que morava no
bairro, e que conhecia algo do Espiritismo,
ouvindo repetir a estranha história que o
garoto contou, percebeu do que se tratava.
Era a lei de causa e efeito agindo através
das circunstâncias e colocando novamente
próximos os atores de um drama passado.
Culpa, resgate e perdão entrelaçados no
destino das criaturas, devido aos seus
próprios atos.
Muita Paz,
Carlos A. I. Bernardo
________________________________
Imagem: Dog (banco de imagens:
pixabay.com)
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Nos tempos da Codificação

Livre Pensamento e Livre Consciência
Allan Kardec
Toda ideia racional, que não é nem imposta, nem encadeada cegamente à de outrem, mas
que é voluntariamente adotada em virtude do julgamento pessoal, é um pensamento livre, quer
seja religioso, político ou filosófico

Num artigo de nosso último número sob
o título Olhar retrospectivo sobre o
movimento do Espírita fizemos duas classes
distintas dos livres pensadores: os
incrédulos e os crentes, e dissemos que,
para os primeiros, ser livre pensador não é
somente crer naquilo que se quer, mas não
crer em nada: é se libertar de todo freio,
mesmo do medo de Deus e do futuro; para
os segundos, é subordinar a crença à razão
e se libertar do jugo da fé cega. Estes
últimos têm por órgão de publicidade a
Libre Conscience, título significativo; os
outros, o jornal La Libre Pensée,
qualificação mais vaga, mas que se
especializa pelas opiniões formuladas, e
que vêm de todos os pontos, corroborar a
distinção que fizemos. Ali lemos no n.2 de
28 de outubro de 1866:

“As questões de origem e de fim
preocuparam até aqui a Humanidade, a
ponto, frequentemente, de perturbar sua
razão. Estes problemas que se qualificaram
de terríveis, e que cremos de importância
secundária, não são do domínio imediato
da ciência. Sua solução científica não pode
oferecer senão uma meia certeza. Tal qual
é, no entanto, ela nos basta, e não
tentaremos completá-la por argúcias
metafísicas. O nosso objetivo é, aliás, de
não nos ocuparmos senão dos assuntos
abordáveis pela observação. Entendemos
permanecer sobre a Terra. Se, às vezes,
dela nos afastamos para responder aos
ataques daqueles que não pensam como
nós, a excursão fora do real será de curta
duração. Teremos sempre presente ao
pensamento este sábio conselho de
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Helvétius: "É preciso ter a coragem de
ignorar o que não se pode saber."
Um novo jornal, a Livre consciência,
nossa primogênita de alguns dias, como o
fez notar, nos deseja a boa vinda em seu
número de amostra grátis. Nós lhe
agradecemos pelo modo cortês pelo qual
usou de seu direito de primogenitura.
Nosso confrade pensa que, apesar da
analogia dos títulos, não estaremos sempre
em "completa afinidade de ideias." Nós,
depois da leitura de seu primeiro número,
disto estamos certos; não compreendemos
mais a livre consciência do que o livre
pensamento com um limite dogmático
assinalado antecipadamente. Quando sede
clara claramente discípulo da ciência e
campeão da livre consciência, é irracional,
em nossa opinião, colocarem seguida como
um dogma uma crença qualquer,
impossível de provar cientificamente. A
liberdade limitada da sorte não é a
liberdade. De nosso turno, desejamos as
boas-vindas à Livre consciência, e estamos
dispostos a ver nela uma aliada, uma vez
que declara querer combater por todas as
liberdades... menos uma."
É estranho ver considerar a origem e o
fim da Humanidade como questões
secundárias próprias para perturbar a
razão. Que se diria de um homem que,
vivendo o dia-a-dia, não se inquietasse de
como viverá amanhã? Passaria por um
homem sensato? Que se pensaria daquele
que, tendo uma mulher, filhos, amigos,
dissesse: Que me importa que amanhã
estejam mortos ou vivos! Ora, o dia
seguinte da morte é longo; não é preciso,
pois, se admirar que tanta gente com isto
se preocupe.
Se se fizesse a estatística de todos
aqueles que perdem a razão, ver-se-ia que
o maior número está precisamente do lado

daqueles que não creem nesse dia seguinte
ou que dele duvidam, e isto, pela razão
muito simples de que a grande maioria dos
casos de loucura é produzida pelo
desespero e a falta de coragem moral que
faz suportar as misérias da vida, ao passo
que a certeza desse dia seguinte torna
menos amargas as vicissitudes do
presente, e as faz considerar como
incidentes passageiros, cujo moral não se
afeta senão mediocremente ou nada se
afeta. Sua confiança no futuro lhe dá uma
força que jamais terá aquele que não tem
por perspectiva senão o nada. Ele está na
posição de um homem que, arruinado
hoje, tem a certeza de ter amanhã uma
fortuna superior àquela que acaba de
perder. Neste caso, toma facilmente seu
partido, e permanece calmo; se, ao
contrário, ele nada espera, se desespera e
sua razão pode sofrer com isto.
Ninguém contestará este princípio:
saber dia por dia de onde se vem e para
onde se vai, o que se fez na véspera e o
que se fará amanhã, não seja uma coisa
necessária para regular os negócios diários
da vida, e que ela não influi sobre a
conduta pessoal. Seguramente o soldado
que sabe para onde se o conduz, que vê
seu objetivo, marcha com mais firmeza,
com mais vivacidade, mais entusiasmo do
que se o conduzisse às cegas. Ocorre assim
do pequeno ao grande, da individualidade
ao conjunto; saber de onde se vem e para
onde se vai não é menos necessário para
regular os negócios da vida coletiva da
Humanidade. No dia em que a
Humanidade inteira tiver a certeza de que
a morte não tem saída, ver-se-á uma
confusão geral, e os homens se lançarem
uns sobre os outros, dizendo: Se não
deveremos viver senão um dia, vivamos o
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melhor possível, não importa à custa de
quem!
O jornal La Libre Pensée declara que
entende manter sobre a Terra, e que, se
disto sai às vezes, é para refutar aqueles
que não pensam como ele, mas que suas
excursões fora do real serão de curta
duração. Compreenderíamos que assim o
fosse com o jornal exclusivamente
científico, tratando de matérias especiais; é
evidente que seria intempestivo falar de
espiritualidade, de psicologia ou de
teologia a propósito de mecânica, de
química, de física, de cálculos matemáticos,
de comércio ou de indústria; mas desde
que faz entrar em seu programa a filosofia,
não poderia enchê-la sem abordar as
questões metafísicas. Se bem que a palavra
filosofia seja muito elástica, e que haja sido
singularmente desviada de sua acepção
etimológica, implica, por sua própria
essência, pesquisas e estudos que não são
exclusivamente materiais.
O conselho de Helvetius: "É preciso ter a
coragem de ignorar o que não se pode
saber" é muito sábio, e se dirige,
sobretudo, aos sábios presunçosos que
pensam que nada pode ser ocultado ao
homem, e o que não sabem ou não
compreendem não deve existir. Seria mais
justo, no entanto, dizer: "É preciso ter a
coragem de confessar a sua ignorância
sobre o que não se sabe." Tal como está
formulado, se poderia traduzi-lo assim: "É
preciso ter a coragem de conservar a sua
ignorância," de onde esta consequência: "É
inútil procurar saber o que não se sabe."
Sem dúvida, há coisas que o homem não
saberá jamais enquanto estiver sobre a
Terra, porque, qualquer que seja a sua
presunção, a Humanidade está ainda no
estado de adolescência; mas quem ousaria
pôr limites absolutos àquilo que pode

saber? Uma vez que se sabe disto
infinitamente mais hoje do que os homens
dos tempos primitivos, por que, mais
tarde, não se saberia mais disto do que se
sabe agora? É o que não podem
compreender aqueles que não admitem a
perpetuidade e a perfectibilidade do ser
espiritual. Muitos dizem a si mesmos:
Estou no cume da escala intelectual; o que
não vejo e não compreendo ninguém pode
vê-lo e compreendê-lo.
No parágrafo reportado acima e relativo
ao jornal Libre Consciense, está dito: "Não
compreendemos mais a livre consciência
que o livre pensamento com um limite
dogmático assinalado antecipadamente.
Quando se declara discípulo da ciência, é
irracional colocar como um dogma uma
crença qualquer impossível de se provar
cientificamente. A liberdade limitada da
sorte não é a liberdade."
Toda doutrina está nestas palavras; a
profissão de fé é limpa e categórica. Assim,
porque Deus não pode ser demonstrado
por uma equação algébrica e que a alma
não é apreensível com a ajuda de um
reativo, é absurdo crer em Deus e na alma.
Todo
discípulo da
ciência deve,
consequentemente,
ser
ateu
e
materialista. Mas, por não sair da
materialidade, a ciência é sempre infalível
em suas demonstrações? Não se a tem,
muitas vezes, visto dar por verdades o que
mais tarde foi reconhecido ser erros, e
vice-versa? Não foi em nome da ciência
que o sistema de Fulton foi declarado uma
quimera? Antes de conhecer a lei da
gravitação,
não
a
demonstrou
cientificamente que não podia haver
antípodas? Antes de conhecer a da
eletricidade, não demonstrou ela por a
mais b que não existia velocidade capaz de
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transmitir um despacho a quinhentas
léguas em alguns minutos?
Tinha-se muito experimentado a luz, e,
no entanto, há poucos anos ainda, quem
teria suspeitado os prodígios da fotografia?
No entanto, não foram os sábios oficiais
que fizeram esta prodigiosa descoberta,
não mais do que as do telégrafo elétrico e
das máquinas a vapor. A ciência conhece
ainda hoje todas as leis da Natureza? Sabe
ainda todos os recursos que se podem tirar
das leis conhecidas? Quem ousaria dize-lo?
Não é possível que um dia o conhecimento
de novas leis torne a vida extracorpórea
tão evidente, tão racional, tão inteligente
quanto à dos antípodas? Um tal resultado
interrompendo todas as incertezas, seria,
pois, a desdenhar? Seria menos
importante, para a Humanidade, do que a
descoberta de um novo continente, de um
novo planeta, de um novo engenho de
destruição? Pois bem! esta hipótese se
tornou realidade; é ao Espiritismo que se o
deve, e é graças a ele que tantas pessoas
que acreditavam morrer uma vez por
todas, estão agora certas de viverem
sempre.
Falamos da força da gravitação, essa
força que rege o Universo, desde o grão de
areia até os mundos; mas quem a viu,
quem a pode segui-la, analisá-la? Em que
consiste ela? Qual é a sua natureza, a sua
causa primeira? Ninguém o sabe, e, no
entanto, ninguém dela duvida hoje. Como
se a reconheceu? Por seus efeitos; dos
efeitos se concluiu a causa; fez-se mais:
calculando a força dos efeitos, calculou-se
a força da causa que jamais se viu. Ocorre
o mesmo com Deus e com a vida espiritual
que se julga também por seus efeitos,
segundo este axioma: "Todo efeito tem
uma causa. Todo efeito inteligente tem
uma causa inteligente. A força da causa

inteligente está em razão da grandeza do
efeito." Crerem Deus e na vida espiritual
não é, pois, uma crença puramente
gratuita, mas um resultado da observação
tão positiva quanto aquela que faz crer na
força da gravitação.
Depois, na falta de provas materiais,
concorrentemente a estas, a filosofia não
admite as provas morais que, às vezes, têm
tanto e mais valor do que as outras? Vós,
que não tendes por verdadeiro senão o
que é provado materialmente, que diríeis
se, estando injustamente acusado de um
crime do qual todas as aparências seriam
contra vós, assim como se vê
frequentemente a injustiça, os juízes não
tivessem em nenhuma conta as provas
morais que seriam em vosso favor? Não
serieis o primeiro a invocá-las? a fazer valer
sua preponderância sobre os efeitos
puramente materiais que podem iludir? a
provar que os sentidos podem enganar os
mais clarividentes? Se, pois, admitis que as
provas morais devam pesar na balança de
um julgamento, não serieis consequente
convosco mesmo negando-lhes o valor
quando se trata de fazer uma opinião
sobre as coisas que, pela sua natureza,
escapam à materialidade.
O que de mais livre, de mais
independente, de menos apreensível por
sua própria essência, do que o
pensamento? E, no entanto, eis uma escola
que pretende emancipá-lo acorrentando-o
à matéria; que avanço, em nome da razão,
que o pensamento circunscrito sobre as
coisas terrestres é mais livre do que aquele
que se lança no infinito, e quer ver além do
horizonte material! Tanto valeria dizer que
o prisioneiro que não pode dar senão
alguns passos em seu cárcere é mais livre
do que aquele que corta os campos. Se,
crer nas coisas do mundo espiritual que é
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infinito, é não ser livre, vós o sois cem
vezes menos, vós que vos circunscreveis no
limite estreito do tangível, que dizeis ao
pensamento: Tu não sairás do círculo que
te traçamos, e se tu dele saíres não és mais
o pensamento sadio, mas a loucura, a
tolice, o disparate, porque só a nós cabe
discernir o falso do verdadeiro.
A isto o espiritualismo responde: Nós
formamos a imensa maioria dos homens
da qual sois apenas a milionésima parte;
com que direito vos atribuís o monopólio
da razão? Quereis, dizeis, emancipar
nossas ideias em nos impondo as vossas?
Mas não nos ensinais nada; sabemos o que
sabeis; cremos sem restrição em tudo o
que credes: na matéria e no valor das
provas tangíveis, e mais do que vós: em
alguma coisa fora da matéria; numa força
inteligente superior à Humanidade; em
causas inapreciáveis pelos sentidos, mas
perceptíveis
pelo
pensamento;
na
perpetuidade da vida espiritual que limitais
à duração da vida do corpo. Nossas ideias
são, pois, infinitamente mais amplas do
que as vossas; ao passo que circunscreveis
vosso ponto de vista, o nosso abarca os
horizontes sem limites. Como aquele que
concentra seu pensamento sobre uma
ordem determinada de fatos, que coloca
assim um ponto de parada aos seus
movimentos
intelectuais,
às
suas
investigações, talvez pretender emancipar
aquele que se move sem entraves, e cujo
pensamento sonda as profundezas do
infinito? Restringir o campo de exploração
do pensamento é restringir a sua liberdade,
e é o que fazeis.
Quereis, dissestes ainda, arrancar o
mundo do jugo das crenças dogmáticas;
fazei pelo menos uma distinção entre estas
crenças? Não, porque confundis na mesma
reprovação tudo o que não é do domínio

exclusivo da ciência, tudo o que não se vê
pelos olhos do corpo, em uma palavra,
tudo o que é de essência espiritual, por
consequência Deus, a alma e a vida futura.
Mas se toda crença espiritual é um entrave
à liberdade de pensar, ocorre o mesmo
com toda crença material; aquele que crê
que uma coisa é vermelha, porque a vê
vermelha, não é livre para crê-la verde.
Desde que o pensamento é detido por uma
convicção qualquer, ele não é mais livre;
para ser consequente com a vossa teoria, a
liberdade absoluta consistiria em nada crer
do todo, mesmo na sua própria existência,
porque isto seria ainda uma restrição; mas
então em que se tornaria o pensamento?
Considerado deste ponto de vista, o
livre pensamento seria um contrassenso.
Ele deve se entender num sentido mais
amplo e mais verdadeiro; quer dizer, do
uso livre que se faz da faculdade de pensar,
e não na sua aplicação em uma ordem
qualquer de ideias. Ele consiste, não em
crer numa coisa antes do que numa outra,
nem em excluir tal ou tal crença, mas na
liberdade absoluta de escolha das crenças.
É, pois, abusivamente que alguns dele
fazem a aplicação exclusiva às ideias antiespiritualistas. Toda ideia racional, que não
é nem imposta, nem encadeada
cegamente à de outrem, mas que é
voluntariamente adotada em virtude do
julgamento pessoal, é um pensamento
livre, quer seja religioso, político ou
filosófico.
O livre pensamento, na sua acepção
mais ampla, significa: livre exame,
liberdade de consciência, fé raciocinada;
ele simboliza a emancipação intelectual, a
independência moral, complemento da
independência física; ele não quer mais
escravos do pensamento do que escravos
do corpo, porque o que caracteriza o livre
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pensador é que ele pensa por si mesmo e
não pelos outros, em outras palavras, que
sua opinião lhe pertence particularmente.
Pode, pois, haver livres pensadores em
todas as opiniões e em todas as crenças.
Neste sentido, o livre pensamento eleva a
dignidade do homem; dele faz um ser
ativo, inteligente, em lugar de uma
máquina de crer.
No sentido exclusivo que alguns lhe dão,
em lugar de emancipar o espírito, ele
restringe a sua atividade, faz dele escravo
da matéria, os fanáticos da incredulidade
fazem, num sentido, o que os fanáticos da
fé cega fazem num outro; quando estes
dizem: Para ser segundo Deus é preciso
crer em tudo o que nós cremos; fora de
nossa fé não há salvação, os outros dizem:
Para ser segundo a razão, é preciso pensar
como nós, não crer senão no que cremos;
fora dos limites que traçamos à crença, não
há nem liberdade nem bom senso,
doutrina que se formula por este
paradoxo: Vosso espírito não é livre senão
com a condição de não crer naquilo que
quer, o que vem a dizer a um indivíduo: Tu
és o mais livre de todos os homens, com a
condição de não ir mais longe do que o fim
da corda à qual vos prendemos.
Seguramente não contestamos aos
incrédulos o direito de não crer em nada
senão na matéria, mas convir-se-á que há
singulares contradições em sua pretensão
de se atribuir o monopólio da liberdade de
pensar.
Dissemos que pela qualidade de livre
pensador certas pessoas procuram atenuar
o que a incredulidade absoluta tem de
repulsivo para a opinião das massas;
suponhamos, com efeito, que um jornal se
intitule abertamente: o Ateu, o Incrédulo
ou o Materialista, pode-se julgar da
impressão que esse título faria sobre o

público; mas que abrigue estas mesmas
doutrinas sob a capa do livre pensador, a
esta bandeira se diz: É a bandeira da
emancipação moral; deve ser o da
liberdade de consciência e, sobretudo da
tolerância; vejamos. Vê-se que não é
preciso sempre reportá-lo à etiqueta.
Estar-se-ia em erro, de resto,
assustando-se além da medida com as
consequências de certas doutrinas; elas
podem momentaneamente seduzir alguns
indivíduos, mas jamais seduzirão as massas
que lhe são opostas pelo instinto e pela
necessidade. É útil que todos os sistemas
se mostrem à luz, para que cada um possa
deles julgar o forte e o fraco, e, em virtude
do direito de livre exame, possa adotá-los
ou rejeitá-los com conhecimento de causa.
Quando as utopias forem vistas em ação, e
que terão provado sua impotência, elas
cairão para não mais se levantar. Por seu
próprio exagero, elas movimentam a
sociedade e preparam a renovação. Está
ainda aí um sinal dos tempos.
O Espiritismo é, como alguns o pensam,
uma nova fé cega substituindo a uma outra
fé cega; de outro modo dito, uma nova
escravidão do pensamento sob uma nova
forma? Para crê-lo é preciso ignorar-lhe os
primeiros elementos. Com efeito, coloca
como princípio que antes de crer é preciso
compreender; ora, para compreender é
preciso fazer uso de seu julgamento; eis
porque ele procura se dar conta de tudo
antes de nada admitir, em saber o porquê
e o como de cada coisa; também os
Espíritas são mais suscetíveis do que os
outros com relação aos fenômenos que
saem do círculo das observações habituais.
Ele não repousa sobre nenhuma teoria
preconcebida e hipotética, mas sobre a
experiência e a observação dos fatos; em
lugar de dizer: "Crede primeiro, e
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compreendais em seguida, se o puderdes,"
ele diz: Compreendei primeiro e crereis em
seguida se o quiserdes." Ele não se impõe a
ninguém; diz a todos: "Vede, observai,
comparai e vinde a nós livremente se isto
vos convém." Assim falando, ele se
candidata e corta as chances da
concorrência. Se muitos vão a ele, é que os
satisfaz muito, mas ninguém o aceita de
olhos fechados. Àqueles que não o
aceitam, ele diz: "Sois livres, e não vos
quero; tudo o que vos peço, é de deixar-me
a minha liberdade, como vos deixo a vossa.
Se procurais me afastar, pelo medo de que
vos suplante, é que não estais muito
seguros de vós."
O Espiritismo não procurando afastar
nenhum dos concorrentes na liça aberta às
ideias que devem prevalecer no mundo
regenerado, e nas condições do verdadeiro
livre pensamento; não admitindo nenhuma
teoria que não esteja fundada sobre a
observação, ele está, ao mesmo tempo nas
do mais rigoroso positivismo; tem, enfim,
sobre seus adversários de duas opiniões
contrárias extremas, a vantagem da
tolerância.

que é a isto que se deve atribuir o
crescimento rápido do número dos
adeptos sérios. É a essas explicações que o
Espiritismo deve por ter saído do domínio
do maravilhoso e de estar ligado às
ciências positivas; por elas demonstrou aos
incrédulos que isto não é uma obra de
imaginação; sem elas estaríamos ainda
para compreender os fenômenos que
surgem a cada dia. Era urgente colocar,
desde o princípio, o Espiritismo sobre o seu
verdadeiro terreno. A teoria fundada sobre
a experiência foi o freio que impediu a
credulidade supersticiosa, tanto quanto a
malevolência, de fazê-lo desviar de seu
caminho. Por que aqueles que nos
censuram por termos tomado a iniciativa,
não a tomaram eles mesmos?
Fonte: Kardec, A. Revista Espírita. Ano X.
Fevereiro de 1867.

Nota. Algumas pessoas nos censuraram
pelas explicações teóricas que, desde o
princípio, procuramos dar dos fenômenos
espíritas. Essas explicações, baseadas sobre
uma observação atenta, remontando dos
efeitos à causa, provavam, de uma parte,
que queríamos nos dar conta e não crer
nelas cegamente; de outra, que queríamos
fazer do Espiritismo uma ciência de
raciocínio e não de credulidade. Por essas
explicações que o tempo desenvolveu, mas
que consagrou em princípio, porque
nenhuma
foi
contraditada
pela
experiência, os Espíritas acreditaram
porque compreenderam, e não é duvidoso
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Movimento Espírita
Recebemos informações sobre a criação da AFERJ (Associação de Física e Espiritismo
do Rio de Janeiro) que está em fase de legalização com objetivo de trabalhar com
informações seguras e pureza doutrinária entre a Física e o Espiritismo.
O primeiro trabalho de divulgação feito pela AFERJ é a revista eletrônica O Fóton.
O grupo mantém uma página no Facebook.
O número 1 da Revista O Fóton pode ser acessado na página do GEAE.

Publicações no Boletim GEAE
Envie artigos, textos e comentários ao Conselho Editorial do
GEAE pelo e-mail: editor@geae.net.br ; Acesse nossa página
(http://www.geae.net.br) para maiores informações.
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