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CAPÍTULO 1

1 – A realidade é que nós vivemos, pensamos e agimos. Também é 
verdade que morremos.

No entanto, ao deixar a Terra, para onde vamos? O que será de nós 
após a morte? Vamos estar melhor ou pior? Continuaremos existindo ou 
não? Ser ou não ser, essa é a alternativa. Ser para sempre, ou ser para nunca 
mais; ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se acabará com a 
morte? Vale a pena pensarmos em tudo isso?

Todo homem tem a necessidade de viver, de desfrutar as coisas boas 
da vida, de amar e de ser feliz. Digam para aquele que sabe que vai morrer 
que ele ainda viverá, ou que a hora da sua morte ainda não chegou. Digam, 
sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi até agora, e o seu coração se 
encherá de alegria. Mas para que servem esses desejos de felicidade, se basta 
um leve sopro para dissipá-los?

Será que pode haver algo que cause mais desespero do que o pensa-
mento numa destruição absoluta? Na destruição das nossas mais sagradas 
afeições, da inteligência, do progresso realizado, do saber adquirido com 
muito trabalho, tudo seria desperdiçado, tudo estaria perdido!

Qual a necessidade de empregar todo o esforço para nos tornarmos 
melhores, para corrigir as más paixões, para aprimorar o nosso espírito, se 
de tudo isso não iremos colher nenhum fruto? E, principalmente, diante da 
ideia de que, talvez, amanhã, todas essas coisas não nos sirvam mais para 
nada.

Se o pensamento de que tudo termina com a morte fosse correto, o 
destino do homem comum seria cem vezes pior que o do homem embrute-
cido, porque este vive inteiramente do presente, visando a satisfazer apenas 
os seus apetites materiais, sem nenhuma preocupação com o futuro. Entre-
tanto, uma secreta intuição nos diz que isso não pode ser assim.

2 – Ao acreditar que o fim de tudo é o nada, o homem forçosamente 
concentra todos os seus pensamentos na vida presente, e com razão, pois 
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não seria lógico se preocupar com um futuro do qual nada se espera. Essa 
preocupação exclusiva com o presente leva o homem naturalmente a pensar 
em si, antes de tudo. 

O pensamento no presente é o mais poderoso estímulo ao egoísmo, 
e os incrédulos são coerentes consigo mesmos quando chegam à seguinte 
conclusão: vamos aproveitar enquanto estamos por aqui; aproveitemos o 
máximo possível, pois com a chegada da morte tudo se acaba; é melhor 
aproveitar depressa, pois não sabemos por quanto tempo estaremos vivos.

Os incrédulos também são coerentes quando chegam a esta outra con-
clusão, muito mais grave ainda para a sociedade: aproveitemos passando 
por cima de tudo, aproveitemos de qualquer maneira, cada um por si; a 
felicidade neste mundo é sempre a do mais esperto.

Se o respeito humano consegue moderar a ação de algumas pessoas, 
que freio pode deter os que nada temem? Os incrédulos dizem que as Leis 
humanas punem apenas os tolos; assim, empregam todo o seu talento para 
se esquivarem delas.

Se existe uma doutrina insensata e antissocial, esta é, seguramente, a do 
niilismo, que rompe os verdadeiros laços de “solidariedade e fraternidade”, 
que são os fundamentos das relações sociais.

Observação 
Niilismo: Crença no nada; negação de todo princípio religioso, político e 

social. Seita anarquista russa que pregava a destruição da ordem social estabelecida, 
sem a preocupação de substituí-la por outra.

3 – Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo 
adquire a certeza de que em oito dias, num mês ou num ano, ele será ani-
quilado; que nenhum indivíduo sobreviverá; que não restará nenhum traço 
de sua existência após a morte.

O que fará esse povo condenado, enquanto aguarda o seu extermínio? 
Trabalhará para se tornar melhor, para se instruir, para viver? Respeitará os 
direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Obedecerá às Leis, ou a algu-
ma autoridade, por mais legítima que ela seja, como a autoridade paterna, 
por exemplo? Nessas condições, haverá para esse povo qualquer tipo de de-
ver? Certamente que não!

Pois bem! A doutrina do niilismo (tudo reduzido ao nada) não pode 
ser aplicada a um povo porque isso é impossível. Mas ela pode ser aplicada a 
um indivíduo, de forma isolada. No caso de sua aplicação a um indivíduo, 
as consequências não são tão desastrosas quanto seriam se ela pudesse ser es-
tendida às massas. E ela não pode ser estendida às massas, porque a maioria 
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dos incrédulos possui mais gabolice do que verdadeira incredulidade, mais 
dúvida do que convicção. 

 Eles têm mais medo do “nada” do que pretendem aparentar, já que 
o qualificativo de Espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor-próprio.

As consequências também não são maiores, porque os verdadeiros in-
crédulos constituem uma parcela muito pequena. Eles sofrem, mesmo a 
contragosto, a pressão da sociedade que possui opinião contrária à deles, e 
essa pressão faz com que eles se contenham.

Se a incredulidade absoluta se tornasse maioria, a sociedade se dissolve-
ria. É a isso que nos leva a propagação da doutrina do niilismo.

Nota de Allan Kardec: Um jovem de dezoito anos sofria de uma doença 
cardíaca que foi considerada incurável. A Ciência disse: “Ele pode morrer dentro 
de oito dias ou de dois anos, mas não passa disso”. Ao saber da sentença, o jovem 
abandonou os estudos e entregou-se aos excessos de toda ordem.

 Quando lhe advertiam que uma vida desregrada, em função do seu proble-
ma cardíaco, era perigosa para a sua saúde, o jovem respondia: “Que me importa, 
uma vez que não tenho mais do que dois anos de vida? De que me serviria cansar 
a mente? Aproveito o pouco que me resta e quero me divertir até o fim”. – Esta é a 
consequência lógica do niilismo.

Se esse jovem fosse espírita, provavelmente teria dito: “A morte só destruirá 
o meu corpo físico, que abandonarei como uma roupa usada, mas o meu Espírito 
continuará vivendo para sempre. Serei, na vida futura, aquilo que eu próprio fizer 
de mim nesta vida; nada do que eu adquirir em qualidades morais e intelectuais 
irá se perder; ao contrário, isso será um ganho para o meu adiantamento; toda a 
imperfeição de que eu puder me livrar será um passo a mais no caminho da realiza-
ção. A minha felicidade ou infelicidade futura dependerá do que eu fizer de útil ou 
inútil na existência presente. Portanto, é do meu interesse aproveitar o pouco tempo 
que me resta e evitar tudo o que possa diminuir as minhas forças”. Qual das duas 
doutrinas, a espírita ou a niilista, é a preferível?

Independente das suas consequências, se o niilismo fosse uma doutrina 
verdadeira, teríamos que aceitá-la de qualquer modo. Não seriam os siste-
mas contrários, nem a ideia dos males que ela pudesse produzir, que iriam 
lhe impedir a existência.

Apesar dos grandes esforços feitos pela Religião, é preciso dizer que a 
incredulidade, a dúvida e a indiferença ganham terreno a cada dia. Mas, se a 
Religião se mostra impotente para deter a incredulidade, é porque ainda lhe 
falta alguma coisa para combatê-la. Se, por outro lado, a Religião se entre-
gasse à imobilidade, em pouco tempo ela estaria inevitavelmente superada.
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O que falta para a Religião, neste século de positivismo, em que se 
procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a confirmação de seus 
ensinamentos por meio de fatos concretos, reais. A Religião também pre-
cisa adequar os seus ensinamentos às verdades já conhecidas e aceitas pela 
Ciência.

Se a Religião diz que alguma coisa é branca e os fatos científicos dizem 
que essa mesma coisa é negra, é preciso optar entre a “evidência” e a “fé 
cega”.

Observações 
Positivismo: Sistema filosófico criado por Augusto Comte e que se baseia nos 

fatos e na experimentação concreta. Os positivistas não consideram as suposições 
de ordem religiosa, conhecimentos ligados a alguma crença, à superstição ou a 
qualquer coisa que não possa ser comprovada cientificamente.

O Positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única for-
ma de conhecimento verdadeiro. Somente podemos afirmar que uma teoria é cor-
reta se ela puder ser comprovada através de métodos científicos válidos. Os adeptos 
desta doutrina possuem a tendência de encarar a vida pelo seu lado prático e útil.

No Brasil, os Positivistas participaram do movimento pela Proclamação da 
República; foi por isso que a bandeira brasileira acabou expressando o lema “Or-
dem e Progresso”, que foi extraído da fórmula máxima do Positivismo: “O Amor 
por princípio, a ordem por base, e o progresso por fim”.

Fé cega: É aquela que aceita tudo sem a necessidade de uma comprovação, 
tanto o que é verdadeiro quanto o que é falso. Assim, a cada passo, ela choca-se 
com a evidência e com a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo.

4 – É em face a esse estado de coisas que o Espiritismo vem colocar 
um freio na propagação da incredulidade. Não apenas pelos perigos que 
essa falta de fé representa, mas porque ele ensina as pessoas a raciocinarem. 
Assim, através dos fatos materiais, o Espiritismo torna visíveis e tangíveis a 
existência da alma e da vida futura. 

Todos somos livres para escolher as nossas crenças. Podemos crer em al-
guma coisa ou não crer em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer 
no pensamento das massas, e principalmente no pensamento da juventude, 
a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e na posição 
elevada que ocupam, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da 
destruição, além de gerarem para si grandes responsabilidades.

5 – Existe uma outra doutrina que se defende da acusação de materia-
lista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da maté-
ria: é a doutrina da Absorção da Alma pelo Todo Universal.
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Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve, ao nascer, uma parcela 
desse princípio, que constitui a sua alma e que lhe dá a vida, a inteligência e 
o sentimento. Com a morte, esta alma volta ao elemento comum e se perde 
no infinito, como uma gota de água se perde no oceano.

É incontestável que essa doutrina está um passo adiante do materia-
lismo puro, pois ela admite alguma coisa fora da matéria, ao passo que 
o materialismo nada admite. Mas, ainda assim, as consequências das duas 
doutrinas são exatamente as mesmas. O homem ser mergulhado no nada ou 
num reservatório comum, para ele é a mesma coisa.

Se, na doutrina materialista, o homem é aniquilado, na doutrina do 
Todo Universal ele perde a sua individualidade; logo, é como se ele não exis-
tisse, visto que as relações sociais são igualmente rompidas, e para sempre.

O essencial para o homem é a conservação do seu eu, da sua indivi-
dualidade; sem isso, o que lhe importa continuar existindo? O futuro para 
ele será sempre nulo, e a sua preocupação e interesse será sempre a da vida 
presente.

Sob o ponto de vista das consequências morais, a doutrina do Todo 
Universal é tão perversa, tão desesperadora, e estimula de tal modo o egoís-
mo, que chega a assemelhar-se com o materialismo propriamente dito.

6 – Além disso, podemos fazer à doutrina do Todo Universal a seguinte 
objeção: todas as gotas de água retiradas do oceano se assemelham e pos-
suem a mesma propriedade, como partes que são de um mesmo todo. En-
tão, por que as almas retiradas do grande oceano da inteligência universal se 
assemelham tão pouco?

Como explicar o homem genial ao lado do idiota? As mais sublimes 
virtudes ao lado dos vícios mais desprezíveis? Por que a bondade, a doçura 
e a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Como as 
partes de um mesmo todo homogêneo podem ser tão diferentes entre si? 
Seria possível atribuir à educação essas modificações? Mas, então, de onde 
vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, 
que não dependem de nenhuma educação e que, com frequência, estão em 
desarmonia com o meio em que essas criaturas vivem?

Não resta dúvida de que a “educação” modifica as qualidades intelectu-
ais e morais da alma. Mas, aqui, uma outra dificuldade se apresenta: Quem 
dá à alma a educação que a faz progredir? Será que a educação foi dada por 
outras almas que possuem a mesma origem? Mas, se possuem a mesma ori-
gem, não devem ser mais adiantadas! 
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Por outro lado, a alma que progrediu durante a vida, ao retornar ao 
Todo Universal, de onde havia saído, entrega-lhe um elemento mais aper-
feiçoado. Daí se conclui que esse Todo, com o passar do tempo, deveria se 
encontrar profundamente modificado e melhorado. Sendo assim, como se 
explica que continuem a sair, incessantemente, desse Todo Universal, almas 
ignorantes e perversas?

7 – Nessa doutrina da absorção da alma pelo Todo Universal, a fonte 
universal da inteligência, que gera as almas humanas, é independente da 
Divindade. Portanto, não se trata do Panteísmo. A Doutrina Panteísta, pro-
priamente dita, difere da doutrina do Todo Universal, porque considera o 
princípio universal da vida e da inteligência como sendo parte integrante da 
Divindade. Assim, na Doutrina Panteísta, Deus é ao mesmo tempo espírito 
e matéria. 

 No Panteísmo, a Divindade é constituída por todos os seres e por to-
dos os corpos da Natureza. Esses seres e esses corpos são representados pelas 
moléculas e pelos demais elementos que os compõem. Deus é o conjunto 
de todas as inteligências reunidas; cada indivíduo, sendo uma parte do todo, 
também é Deus; nenhum ser superior e independente rege o conjunto. Des-
se modo, o Universo é uma imensa república sem chefe, ou melhor, todos 
são chefes e possuem poderes absolutos.

8 – Ao sistema Panteísta podemos opor inúmeras contradições. As 
principais são as seguintes:

1ª – Concebendo a Divindade como sendo possuidora de perfeições 
infinitas, pergunta-se: como um Todo perfeito pode ser formado de partes 
tão imperfeitas, tendo ainda a necessidade de progredir?

2ª – Se cada parte deve ser submetida à Lei do Progresso, conclui-se 
que o próprio Deus deve progredir.

3ª – Se Deus progride sem cessar, deve ter sido, na origem dos tempos, 
muito imperfeito.

4ª – Como aceitar que um ser imperfeito, formado de vontades e ideias 
tão divergentes, tenha sido capaz de conceber Leis tão harmoniosas, tão 
admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência, como as que regem o 
Universo?

 5ª – Se todas as almas são porções da Divindade, todas concorreram 
para formar as Leis da Natureza; sendo assim, como se explica que essas 
almas reclamem sem cessar contra as Leis que elas mesmas fizeram?
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Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira se tiver condições de satisfa-
zer a razão e de explicar todos os fatos que estão sob o seu domínio. Se apenas um 
fato vier a desmenti-la, é porque ela não contém a verdade absoluta.

9 – Do ponto de vista moral, as consequências da Doutrina Panteísta 
são igualmente ilógicas. Assim como no sistema do Todo Universal, as almas 
também são absorvidas num todo e perdem a sua individualidade. 

Se admitirmos, de acordo com a opinião de alguns panteístas, que as 
almas conservam a sua individualidade após a morte, Deus deixaria de ter 
vontade única para ser um misto de vontades divergentes.

Além disso, sendo cada alma parte integrante da Divindade, nenhuma 
é dominada por um poder superior; desse modo, ela não tem responsabi-
lidade individual pelos atos bons ou maus que pratica. Sendo dona de si 
mesma, a alma não tem interesse algum na prática do bem e ainda pode 
praticar o mal impunemente.

10 – Essas doutrinas não satisfazem nem a razão e nem as aspirações do 
homem, pois apresentam dificuldades insuperáveis, sendo impotentes para 
resolver de fato todas as questões que levantamos.

Portanto, o homem tem três alternativas: o nada, a absorção num Todo 
Universal, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para a 
crença da individualidade da alma após a morte que a lógica nos remete 
irresistivelmente. A crença na individualidade da alma constitui a base de 
todas as religiões desde que o mundo existe.

 Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos conduz 
a esta outra consequência: o destino de cada alma deve depender das suas 
qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do sel-
vagem, assim como a do homem perverso, estivesse no mesmo nível que a 
do cientista e a do homem de bem.

Segundo os princípios da justiça, as almas devem ser responsáveis por 
seus atos. Mas, para que sejam responsáveis, elas precisam ser livres para es-
colher entre o bem e o mal. Se a alma não puder exercer o seu livre-arbítrio, 
existe para ela tão somente a fatalidade, ou seja, um destino já traçado, e, 
sendo assim, a alma não poderia ser responsabilizada.

11 – Todas as Religiões admitem igualmente um destino feliz ou infeliz 
para as almas após a morte, ou melhor, o princípio das penas e das recom-
pensas futuras, que pode ser resumido na doutrina do céu e do inferno 
encontrada em toda parte.
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Entretanto, a diferença essencial entre essas religiões é quanto à nature-
za das penas e das recompensas, principalmente no que diz respeito às condi-
ções que podem levar as almas a merecerem ser punidas ou recompensadas.

Dessas diferenças resultam as contradições entre os pontos de fé que 
dão origem aos diversos cultos, com cada um impondo os seus deveres para 
reverenciar a Deus e, por esse meio, alcançar o céu e evitar o inferno. 

12 – Em sua origem, todas as religiões tiveram que se adaptar ao grau 
de adiantamento moral e intelectual dos homens. Por estarem ainda muito 
dominados pela matéria, eles não compreendiam o valor das coisas pura-
mente espirituais. Foi por isso que os homens atribuíram a maior parte dos 
deveres religiosos ao cumprimento das cerimônias exteriores.

Por muito tempo essas cerimônias foram suficientes para satisfazer a 
sua razão. Mais tarde, quando suas mentes estavam mais esclarecidas, eles 
perceberam o vazio dessas condutas. Como a Religião não preenchia esse 
vazio, eles abandonaram-na e se tornaram filósofos.

Observação 
Filósofos – Tornaram-se filósofos, no sentido de que os homens queriam 

uma explicação racional para as questões da vida, uma vez que as teorias religiosas 
não podiam ser explicadas pela lógica materialista.

13 – No seu início, a Religião se moldou aos conhecimentos limitados dos 
homens daquela época. Se ela tivesse acompanhado sempre o movimento progres-
sivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer 
está na própria natureza do homem. Assim, ele sempre vai crer desde que lhe 
deem o alimento espiritual em concordância com as suas exigências intelectuais.

O homem quer saber de onde ele veio e para onde ele vai. Entretanto, 
ele rejeita tudo se lhe mostrarem um objetivo que não corresponda com as 
suas aspirações nem com a ideia que ele faz de Deus. Ele também rejeitará 
tudo, se os dados concretos que a Ciência lhe fornece não corresponderem 
às suas expectativas e se, para atingir a Deus, lhe impuserem condições inú-
teis, que a sua razão contesta.

Então, neste caso, a crença nas doutrinas materialista e panteísta lhe 
parecerá ainda mais racional, porque nelas, ao menos, o homem pode ra-
ciocinar e discutir. Mesmo que esse raciocínio seja falso, porque ele prefere 
raciocinar em falso a ser privado de raciocinar.

Mas, se lhe apresentarem um futuro em condições lógicas, digno em 
tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele repudiará o 
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materialismo e o panteísmo, cujo vazio sente em seu próprio ser, pois só os 
havia aceitado na falta de uma crença melhor.

O Espiritismo oferece ao homem coisa melhor; por isso ele é acolhido 
rapidamente por todos aqueles que se atormentam com a dúvida dolorosa 
da incerteza, e também por todos que não encontram, nem nas crenças e 
nem nas filosofias vulgares, aquilo que procuram.

O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a confirmação 
dos fatos. É por isso que inutilmente ele tem sido combatido.

14 – Instintivamente, o homem acredita no futuro, mas não possuindo 
até agora uma base certa para defini-lo, a sua imaginação criou um conjunto 
de ideias que deram origem às inúmeras crenças.

A explicação que a Doutrina Espírita nos dá sobre o futuro não é obra 
de uma imaginação arquitetada de maneira engenhosa. Ela é o resultado da 
observação de fatos materiais que ocorrem hoje aos nossos olhos. Por isso 
ela reunirá, como já vem acontecendo, as opiniões divergentes ou indecisas 
e, pela própria força das circunstâncias, conduzirá as diversas crenças a uma 
unidade sobre o futuro do homem. Essa crença terá por base a certeza e não 
mais uma simples hipótese.

O primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos será o pensa-
mento unificado em relação ao destino das almas após a morte. No início, este 
será um passo imenso para a tolerância entre as religiões e, mais tarde, para a 
completa fusão.


