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COMO FOI A DOUTRINA DIFUNDIDA PELO MUNDO

Uma das grandes preocupações de Kardec concentrava-se na divulgação doutrinária. Os
-primeiros passos dados neste sentido foram. observados em 1858, com a fundação da
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a edição da Revista Espírita.

[
Desde logo, o seu gabinete na sede da Sociedade se transformou em uma avançada central
de comunicação. Kardec mostrava-se insuperável em capacidade de trabalho e um assombro
em matéria de organização. utilizando-se de uma expressão jornalística moderna,
corresponde-se com mais de mil Sociedades Espíritas, que se espalhavam rapidamente pelo
mundo inteiro, após a publicação de "O Livro dos Espíritos".

A partir de ]860, a título de apreciar o progresso do trabalho de divulgação, deu início a um
ciclo de viagens. Contava na época com 56 anos e já acusava os primeiros sinais de velhice.

Ressaitamos que, além do grandioso trabalho pela divulgação, prosseguia Kardec, sem
descanso, na elaboração do segundo livro da codificação, "O Livro dos Médiuns", que seria
publicado em 1861.

Em 1862, em sete semanas de viagem percorre 693 lugares, discursa em 50 reuniões.
Quando falava em público, aflorava invariavelmente a figura de Rivail, didático, eloqüente e
expansivo. registramos um importante depoimento, onde ele fez uma observação sobre a
boa repercussão da doutrina.

"O número de metamorfoses morais, entre os operários, é tão grande quanto o de adeptos!".
E prossegue: "Os hábitos viciosos reformados, os ódios apaziguados, em uma palavra, as
virtudes se desenvolvem pela confiança em um porvir no qual eles não acreditavam".

Em 1864, ano que muito significado tem na história do espiritismo, pois veio à luz "O
Evangelho Segundo o Espiritismo", Kardec decide-se por uma viagem à Bélgica onde fez a
seguinte declaração, quando recebia uma mensagem dos belgas:

"O papel a mim confiado é o de um instrumento obediente. É uma tarefa que aceitei com
alegria e que me esforço em desempenhar dignamente, rogando a Deus que me dê as forças
necessárias para cumpri-Ia de acordo com a sua vontade".

O ano de 1865 igualmente pródigo; em realizações, surgem vários jornais espíritas, diversos
grupos são formados e é publicado o livro "O Céu e o Inferno". Neste ano Kardec não
viajou, sentindo-se já muito fatigado. Em 1866, verdadeiramente enfermo, os Espíritos
aconselharam-no a se poupar.
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OS BRASILEIROS
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Em 1867, mesmo enfermo, prossegue trabalhando, fez algumas viagens rápidas ao interior
da França. Interessando-se pelos problemas sociais, organiza coletas a favor dos
desempregados e vítimas de catástrofes ou convulsões sociais.

o derradeiro ano de sua vida, 1868, publica «A Gênese", após ter imprimido inteligente
transformação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, formulando as idéias gerais que
concernem à organização, à administração e ao futuro do espiritismo, como os que estão
contidos no Projeto 1868.

A COLABORAÇÃO DOS CIENTISTAS

No campo científico, Kardec contou com a colaboração de vários homens ilustres, dentre os
quais se destacam: Camille Flarnarion, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozzano,
Oliver Lodge, Gustave Geley, Alexandre Aksa.koff, Russel Wallace, Albert de Rochas,
Frederich Zollner e outros.

o Brasil tem sido agraciado pela presença de Espíritos de Luz, que tem exemplificado o
Evangelho, na condição de continuadores de Kardec.

Dentre as nobres figuras que abrilhantam a história do Espiritismo no Brasil, destacamos:
Antônio Gonçalves Bartuira, Adolfo Bezerra de Menezes, Anália Emília Franco, Caibar de
Souza Shutel, Eurípedes Barsanulfo, Jesus Gonçalves, Leopoldo Machado, Meimei e
outros.

OS DESENCARNADOS

Dentre aqueles que, do outro lado da vida, vêm prestando inestimável colaboração ao
trabalho do codificador, no sentido a induzir os homens a uma vivência evangélica com
exemplos de ~irtudes e retidão moral, destacam-se Emmanuel e André Luiz.

o primeiro foi no tempo de Cristo, o Senador Romano Públio Lentulus, cuja biografia se
encontra nos livros "Há Dois Mil Anos" e "Cinquenta Anos Depois", sendo que neste último
há relato de sua reencarnação ~seguinte na condição de humilde escravo Nestório ..

André Luiz, pseudônimo de ilustre médico que viveu na sociedade carioca, desvendou os
mistérios de além túmulo, relatando uma série de volumes como é a vida no plano espiritual.
Os livros de ambos, recebidos por Francisco Cândido Xavier, devem ser lidos e relidos
constantemente.


