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I D A D E:

"Um dos obstáculos capazes
único meio de evitá-Ia senão
todas as suas partes e até
impossível se torne qualquer
01 - TRANSFOIUvIAÇÃO

de retardar a propagação doutrinária seria a falta ele [.'iV/D,-lDL o
quanto ao presente, pelo menos. quanto ao futuro. é formulá-Ia em
nos mais mínimos detalhes. com tanta. precisão e clareza. que
interpretação divergente".

DA HLíNfANIDADE:

"Somente o Espiritismo, bem compreendido
e bem entendido, pode remediar este estado de
coisas e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca de transformação
da
humanidade".

03 - ESTUDO

E DIVULGAÇ/-\O

"Dois elementos hão de concorrer para o progresso
Doutrina e os meios ele o popularizar".

04 - ORGAi 'IZAÇ

do Espiritismo

o estabelecimento

teórico da

Ao:

sociedade (Espírita) tem necessariamente que exercer grande
os próprios Espiritos: sua ação, porém, não será, em realidade.
de centro e de ponto de ligação donde parta um ensinamento
pública: para isso, faz-se mister uma ORGANIZAÇ/Ú)
mais
possui".

. "A

05 - EST ABELECIl'vIENTO

influencia, conforme o disseram
eficiente senão quando ela servir
preponderante
sobre a opinião
forte e elementos que ela não

CENTRAL

"O mais urgente seria prover a sociedade de um local convenientemente
situado e disposto para
as reuniões e recepções, sem lhe dar luxo desnecessário e, ao demais, sem cabimento, precisaria
que nada ai denotasse penúria, mas apresentasse um aspecto tal, que as pessoas de distinção
pudessem estar lá sem se considerarem muito diminuídas".
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06 - ENSINO ESPÍRITA
"Um curso regular de Espiritismo seria professado com O fim de desenvolver os princípios da
ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a
unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as idéias Espíritas e
desenvolver grande número de médiuns".
07 - PUBLICIDADE

"Uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo
inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das idéias Espíritas, despertaria o
desejo de aprofundá-las
e, multiplicando-Ihes
os adeptos, imporia silencio aos detratores, que
logo teriam de ceder, diante cio ascendente da opinião pública".
.
08 - VIAGENS
"Dois ou três meses do ano seriam consagrados
imprimir direção

a viagens e visitas aos diferentes centros e a Ihes

Se os recursos permitissem, instituir-se-ia uma caixa para custear as despesas de viagem de certo
número de missionários talentosos e esclarecidos,
que seriam encarregados
de espalhar a
Doutrina".
TRECHOS DA SAUDAÇÃO
DE ALLAi'\J KARDEC AOS ESPÍRITAS
BRASILEIROS
wIENSAGEM
PSICOGRA.F ADA PELO MÉDIUNl JÚLIO CÉSAR GRAl'\fDI RIBEIRO.
NOITE DE 02 DE JANEIRO DE 1984. NA FEDERAÇÃO ESPÍRlT A BRASILEIRA:
"Espíritas brasileiros,
Eis que vos trago o amplexo de permanente

estima e sincero louvor!

Estima que mais se amplia no convívio abençoado dos serviços do bem
em nome do Senhor e Mestre. Louvor ante a grandiosa obra que
empreendeis em nome da caridade! ..
... A palavra de ordem imperiosa e divina ainda e sempre é AJ40Ri
E a recomendação
inolvidavel para
regenerado r das almas é /i\iSTRUÇ/.f()!
Amor que reúne esforços
grandiosa que é a evangelização
Instrução

frutificação
patrimônios

e unifica corações
do homem!

que identifica interesses
de estudo nobilitante que
da VERDADE! ..

... Cumprir-se-ão

as defensivas

de movimento

em torno

da obra

comuns nos mesmos ideais,
sempre defenderá os sagrados

todas as afirmativas proféticas!

O Homem de bem herdará a terra

I ..

... A codificação Espírita ainda se vê essencialmente desconhecida
de tantos corações que se rotulam de espiritistas ... saúdo-vos uma
vez mais respeitoso e gratificado". ALLAi'\J KARDEC.
(Revista "REFORt\1ADOR".
ano 1984. página 74. FEB)
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