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Doutrina Espírita de Allan Kardec
A Doutrina Espírita é baseada em Codificação Espírita, publicada por Kardec entre
1857 e 1868. Ela é composta por 05 obras: “O Livro dos Espíritos”, “O Livros dos
Médiuns”, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, “O Céu e o Inferno” e “A Gênese”.
Possui ainda as chamadas obras complementares como “O que é o Espiritismo”,
“Revista Espírita” e “Obras Póstumas”, estes pronunciados quando em seu
sepultamento por Camille Flammarion.
Hippolyte Leon Denizard Rivail nasceu em 1804, na França. Aos 50 anos, em seus
estudos sobre magnetismo humano, ele ficou inquieto sobre algumas manifestações
supostamente espirituais, até que a mensagem a ele foi dirigida por um espírito
chamado “Verdade”, dizendo que o mesmo possuía a missão de desenvolver o que
seria a codificação de uma nova doutrina.
Ele descobriu por intermédio do espírito que em vidas anteriores, ele era um druida
na Gália, chamado Allan Kardec, e desde então passou a usar este nome para
codificação da nova doutrina, que veio a se chamar Doutrina Espírita de Allan Kardec.
Após muitos estudos, já com o nome de Allan, ele fundou em Paris em 1858 a
primeira sociedade espírita regularmente constituída sobre o nome de “Sociedade
Parisiense de Estudo Espírita”.
No Brasil, o espiritismo ganhou força com Chico Xavier, nascido em 1910 e que
teve suas primeiras experiências espirituais aos 4 anos de idade.
O espiritismo tem se expandido no mundo, e segundo dados de 2005, a religião
conta com cerca de 15 milhões de adeptos espalhados em diversos países como
Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros, sendo o Brasil
o que possui maior quantidade de adeptos.
Depois de observar e analisar as mesas gigantes, Kardec ficou intrigado com o fato
de como a mesa poderia se mover se não havia músculos ou formular respostas se
não havia cérebro, o próprio fenômeno lhe deu a resposta: “não é a mesa que se
pensa. Somos nós, as almas dos homens que viveram na terra”.
Então o professor Rivail foi estudar este e outros fenômenos como a chamada
"incorporação" (o termo incorretamente dá a ideia de que o espírito entra em um corpo
como a água que enche um copo - quando, na verdade, o fenômeno é psíquico) e
outros "fenômenos mediúnicos" (causados por inteligências incorpóreas ou imateriais,
os espíritos) e anímicos. Kardec definiu o espiritismo como "a doutrina fundada sobre
a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos". Segundo ele, o espiritismo
aliaria ciência, filosofia e religião, buscando uma melhor compreensão não apenas do
universo tangível (científico), mas também do universo a esse transcendente (religião).
O termo Spiritisme foi criado por Kardec em 1857 para definir o corpo de ideias
reunidas em seu "O Livro dos Espíritos" e destacar as diferenças do espiritismo para
o espiritualismo.
O espiritismo nos revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de
Deus, do Universo, dos Homens, dos Espíritos e das Leis que regem a vida. Revela,
ainda, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa
existência e qual a razão da dor e do sofrimento.
O homem é um Espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo
semimaterial que une o Espírito ao corpo material. Os Espíritos são os seres
inteligentes da criação. Constituem o mundo dos Espíritos, que preexiste e sobrevive a

tudo. Os Espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio
aprimoramento. Os Espíritos preservam sua individualidade, antes, durante e depois
de cada encarnação. Os Espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências
corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem.
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