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Análise do ESE
- Estudo de Caso -

Sequência das obras
1. O Livro dos Espíritos - 18/04/1857
2. O Livro dos Médiuns - 15/01/1861
3. O Evangelho Segundo o Espiritismo
(Imitação do Evangelho) - 29/04/1864
4. O Céu e o Inferno - 01/08/1865
5. A Gênese - 06/01/1868

Como explicar a AUTORIDADE DA
DOUTRINA ESPÍRITA - Controle
universal do ensino dos Espíritos
(Introdução - item 2), sem apresentar a
comunicação mediúnica?

Sócrates e Platão, precursores da ideia
cristã e do Espiritismo (Introdução - IV)
As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que
assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes
preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando
o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir,
coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los
em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo
bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos
dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que
foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios,
tendo por principais precursores Sócrates e Platão.

Sócrates e Platão, precursores da ideia
cristã e do Espiritismo (Introdução - IV)

Além disso, estas citações provarão que, se
Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em
seus escritos também se nos deparam os
princípios fundamentais do Espiritismo.

Objetivo da obra (Introdução I)
A informação no Novo Testamento agrupada em cinco
partes:
1. Os atos comuns da vida do Cristo;
2. Os milagres;
3. As predições;
4. Tomado pela Igreja como fundamento de seus dogmas;
5. O ensino moral.
As quatro primeiras partes são questionáveis.
A quinta parte consiste de conteúdo inconteste.

Objetivo da obra (Introdução I)
Toda a gente admira a moral evangélica; todos lhe proclamam a
sublimidade e a necessidade; muitos, porém, assim se pronunciam por
fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que
se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e
menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as
consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o
entendimento do Evangelho que, para o maior número dos seus leitores,
é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da
linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e
por dever, como lêem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito.
Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali,
intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes
o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais.

Objetivo da obra (Introdução I)
É certo que tratados já se hão escrito de moral
evangélica; mas, o arranjo em moderno estilo literário
lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo
tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade.
Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e
reduzidas à sua mais simples expressão proverbial.
Desde logo, já não passam de aforismos, privados de
uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos
acessórios e das circunstâncias em que foram
enunciadas.

Sobre Imitação do Evangelho
em Obras Póstumas
"Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em
que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo
em segredo o título, que o editor, Sr. Didier, só o
conheceu quando da impressão. Esse título foi, a
princípio: Imitação do Evangelho. Mais tarde, por
efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e
de algumas outras pessoas, mudei-o para o de O
Evangelho Segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões
contidas nas comunicações seguintes não podem ser
tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium."

Informação em três níveis
1. Palavras de Jesus;
2. Análise de Kardec (encarnado);
3. Análise dos espíritos (desencarnados).
•

Vários espíritos;

•

Vários níveis - avaliação necessária.

Cap. XX - não apresenta análise de Kardec;
Cap. XXII, XXIII, XXIV, XXV, , XXVI - não apresentam análise dos espíritos

Exemplo: Instrução dos espíritos
do Cap. I - Não vim destruir a lei
Um espírito israelita:
•

Prioriza os dez mandamentos e Moisés, cita Jesus;

Fenelon:
•

Prioriza Jesus e o Espiritismo, não cita os dez
mandamentos e Moisés;

Erasto:
•

Prioriza Jesus e o Espiritismo, não cita os dez
mandamentos e Moisés.

LE. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis
de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos
dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa?
“Jesus empregava amiúde, na sua linguagem, alegorias
e parábolas, porque falava de conformidade com os
tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade
se torne inteligível para todo mundo. … Estamos
incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus
anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja
possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas
paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor
e de caridade.”

Palestra Divaldo Franco
A palestra DESPERTE E SEJA FELIZ, realizada na Federação
Espírita de Portugal em 17 de outubro de 2013, que está
disponível no YOUTUBE, após uma hora de palestra, Divaldo
diz que Jesus não criou nem fundou nenhuma religião e que,
segundo ele, Doutrina Cristã foi elaborada pelo teólogo Paulo.
Diz ainda que o Espiritismo é o retorno ao Evangelho.
Por “Evangelho" podemos entender o ensinamento puro e
direto de Jesus, o que se encontra n'0 Evangelho Segundo o
Espiritismo.
Link:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=GCfNQJrZAPw&feature=youtu.be

Ainda na mesma palestra, define:

Ciência espírita
Filosofia espírita
Passados uma hora e treze minutos diz:
"...consequências ético-morais de efeito religioso"

Jesus

Evangelho Segundo o
Espiritismo

Espiritismo

Evangelho Segundo João
Evangelho Segundo Marcos
Evangelho Segundo Mateus
Evangelho Segundo Lucas

Cristianismo

Por que tanta dificuldade de entendimento?
Qual a importância do Espiritismo?

647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do
amor ao próximo, ensinado por Jesus?
“Certamente esse preceito encerra todos os deveres
dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém,
se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário
deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente.
Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias
da vida e esse preceito compreende só uma parte da
lei. Aos homens são necessárias regras precisas; os
preceitos gerais e muito vagos deixam grande
número de portas abertas à interpretação.”

A Função Transcendente - Prefácio
“Temos motivos suficientes para admitir que o
homem em geral tem uma profunda aversão a
conhecer alguma coisa a mais sobre si mesmo, e
que é aí que se encontra a verdadeira causa de
não haver avanço e melhoramento interior, ao
contrário do progresso exterior.”
Jung

A Função Transcendente - Prefácio

“De que maneira podemos confrontar-nos com
o inconsciente. Esta é a questão colocada ... de
modo particular pelo Budismo... Indiretamente
é a questão fundamental na prática de todas as
religiões.”
Jung

Função do Espiritismo
Duas citações de Jung retiradas do livro A Natureza da
Psique auxiliam na compreensão da função do Espiritismo:
Na prática é o médico adequadamente treinado que
faz de função transcendente para o paciente, isto é, ajuda
o paciente a unir a consciência e o inconsciente.[11, pg 6]
•

O Espiritismo enquanto fenômeno coletivo persegue,
portanto, os mesmos fins que a Psicologia Médica. [11,
Pg. 257]
•

Três níveis de fé
ESE - Cap. XIX - A fé humana e a divina
12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos
futuros;…
Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado
religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca
e porque o têm considerado apenas como chefe de uma
religião.
Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou,
… o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de
querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação.

O Espiritismo

O Espiritismo nos auxilia a entender a Lei de
Deus, sendo a fé raciocinada decorrente deste
entendimento.

ESTUDO DE CASO
- Muitas Moradas -

Kardec apresenta duas abordagens
1) Os mundos que circulam no espaço
infinito.
2) O estado venturoso ou desgraçado do
Espírito na erraticidade.

5. Os Espíritos que encarnam em um mundo não se
acham a ele presos indefinidamente, nem nele
atravessam todas as fases do progresso que lhes
cumpre realizar, para atingir a perfeição…

Instrução dos Espíritos

Mundos inferiores e mundos
superiores

8. A qualificação de mundos inferiores e
mundos superiores nada tem de absoluta; é,
antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou
superior com referência aos que lhe estão acima
ou abaixo, na escala progressiva.

Item 9
Nos mundos que chegaram a um grau superior,
as condições da vida moral e material são
muitíssimo diversas das da vida na Terra.
A leveza específica do corpo permite locomoção
rápida e fácil: em vez de se arrastar
penosamente pelo solo, desliza … pela
superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer
outro esforço além do da vontade…

Item 10
Nesses mundos venturosos, as relações, sempre
amistosas entre os povos, … O homem não
procura elevar-se acima do homem, mas acima
de si mesmo, aperfeiçoando-se.
Possuem bens, em maior ou menor quantidade,
conforme os tenham adquirido, mais ou menos
por meio da inteligência; ninguém, todavia,
sofre, por lhe faltar o necessário,…

Item 12
Entretanto, os mundos felizes não são orbes
privilegiados, … Fá-los partir todos do mesmo
ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros; a
todos são acessíveis as mais altas categorias: apenas
lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho,
alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos
por séculos de séculos no lodaçal da Humanidade.
(Resumo do ensino de todos os Espíritos
superiores.)

LE, questão 97
Escala espírita
•

Primeira: os que atingiram a perfeição
máxima: os puros Espíritos;

•

Segunda: os que chegaram ao meio da escala:
o desejo do bem é o que neles predomina;

•

Terceira: são caracterizados pela ignorância, o
desejo do mal e todas as paixões más que
lhes retardam o progresso.

Mundos regeneradores - Item 16
Cada turbilhão planetário, …, arrasta consigo seus mundos
primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de
felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recémnascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal,
mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de
si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou
de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o
bem. Mas, ah! há as que sucumbem, e Deus, que não as quer
aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de
encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e
voltam dignas da glória que lhes fora destinada.

Mundos regeneradores - Item 18
Mas, ah! nesses mundos, ainda falível é o
homem e o Espírito do mal não há perdido
completamente o seu império. Não avançar é
recuar, e, se o homem não se houver firmado
bastante na senda do bem, pode recair nos
mundos de expiação, onde, então, novas e mais
terríveis provas o aguardam.

Progressão dos mundos - Item 19
Segundo aquela lei (a lei da Natureza), este mundo
esteve material e moralmente num estado inferior
ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo
aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a
um dos seus períodos de transformação, em que,
de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de
regeneração, onde os homens serão ditosos,
porque nele imperará a lei de Deus.
- Santo Agostinho. (Paris, 1862.)

Criação

Mundos
inferiores

Não

Não
Evoluiu o
necessário?

Evoluiu o
necessário?

Mundos
intermediários

Sim
Sim
Mundos mais
elevados
Sim
Mundos
felizes

Sim

Evoluiu o
necessário?

Não

Acompanha
evolução?

Não

Mundos
intermediários
Válido para um
mundo de expiação
e provas.
Leis:
Amar a Deus
Amar o próximo

Encarnação
Não
Provas

Conhece
as Leis?

Evoluiu Sim
suficiente?
Não

Sim
Segue as
Leis?

Regeneração
Expiação

Não

Sim
Sim
Desencarnação?
Não

Nascimento

Processo
Versão Budista

Não
Dor física
ou moral

4 Nobres
Verdades?

Atingiu Sim
Nirvana?
Não

Sim
Segue as
Nobres
Verdades?

Sofrimento
Não

Sim
Morte?
Não

Libertação

Sim
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