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CRIAçÃO DO CORPO DA DOUTRINA ESPÍRITA

Consultado os dicionários, encontramos uma definição simples sobre o que vem a ser doutrina:
"Conjunto áe principies fundamentais

nos quais se baseia uma refigião, uma fiiosofia ou mesmo uma escora

potiticd',

Portanto, Doutrina Espírita é o conjunto de princípios básicos fundamentais, sobre os quais se
alicerça o Espiritismo em seu triplice aspecto: religioso, filosófico e científico.
Na aula anterior vimos que Jesus prometeu um consolador se reportando ao Espírito de Verdade.
Podemos dizer que a criação do corpo doutrinário se deveu a um grupo de espíritos superiores,
liderados pelo Espírito de Verdade, que se preparou durante séculos elaborando uma doutrina
possuidora de elevado potencial redentor, cujo conteúdo fosse de fácil assimilação.
Kardec, o codificador, se deu ao trabalho de:
• levantar as grandes questões do conhecimento humano;
• estudar as inquirições do homem moderno e seus pontos controvertidos;
• buscar os detalhes ignorados das grandes questões;
• e, relacionar os temas motivadores de polêmicas.
Allan Kardec trazia de casa as perguntas

devidamente

preparadas,

comparecendo

às sessões

medi únicas na condição de aluno atento e diligente. Os trabalhos tiveram inicio na residência da
família Baudin em agosto de 1855. Entre os médiuns do grupo estavam Caroline Baudin, de dezesseis
anos e sua irmã Julie, de quatorze.
Mais tarde, já em 1856, sessões foram feitas na casa do Sr. Roustarn, onde resid.ia a menina Japhet,
médium que operava como os outros com uma cestinha de vime.
Os espíritos respondiam as perguntas, através desses médiuns dóceis e sem cultura filosófica. As
sessões que tiveram por fruto "O Livro dos Espiritos" se encontram descritos com clareza no "Livro
dos

Médiuns" no capítulo XIII, explicando a evolução das comunicações psicográficas

·
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LIGEIRA BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC

Hypolyte Léon Denizard Rívail, filho de Jean Baptiste Antoine Rivail, magistrado Juiz e Jeanne
Louise Duhamel, nasceu em 03 de outubro de 1804, à Rua Sala, n° 76, em Lyon, na França.
Realizou seus primeiros estudos em Lyon e em 1814 seus pais enviaram-no para Yverdun na Suíça,
onde ingressou no mais célebre instituto pedagógico de toda a europa, cujo diretor era Jean Henri
Pestalozzi, considerado pai espiritual de Rivail.
Diplomou-se em 1818, deixando o instituto com excelente preparo intelectual e notável formação
moral Dominava os idiomas inglês, alemão, holandês, latim, falando-os fluentemente, além de sua
língua natal, o francês, que veio facilitar as suas futuras viagens, quando trabalhava na difusão do
Espiritismo.
Em Paris fundou uma escola que seguia o método de Pestalozzi e publicou inúmeros livros para
atender o programa de educação da França.

o

seu desprendimento

levou-o a rninistrar aulas gratuitas de' química, física, astronomia e outras

matérias.
casou-se em 1832 com a professora Amélie-Gabrielle

Boudet, nove anos mais velha, de quem

recebeu o mais irrestrito apoio, tanto como Rivail como na sua missão de codificador, Allan Kardec.

o

seu interesse pelo espiritismo surgiu quando, em 1820, ainda jovem, teve contato com a obra do

médico François Auguste Mesmer, sobre o magnetísmo animal; entretanto, sua conversão se daria ao
longo de um ano, 1854 a 1855, quando investigava o fenômeno das mesa') girantes.
Dedicando-se dioturnamente ao estudo das mensagens rnediúnicas compôs "O Livro dos Espíritos",
era o nascimento de Allan Kardec, pseudônimo que passou a adotar por sugestão do seu rnentor
espiritual Erasto, que esclareceu ter sido o nome dele naquela encamação, no século IV antes de
Cristo, nas Gálias, onde era um Sacerdote Druída. Rivail utilizou esse pseudônimo para separar sua
obra de professor ilustre, do seu trabalho de codificado r do Espiritismo nascente.
Kardec desencarnou em 31 de março do ano de 1869, aos sessenta e cinco anos de idade.

