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ESBOÇ,O DO "O LIVRO DOS ESPÍRITOS"

o Livro dos Espíritos .surgiu em -J.8 de abril de 18'if7, representando a promessa do Consolador,
enviado por Jesus.

Desde CIH,lO vivemos um cspiritualisrno científico, baseado nas leis da natureza, à luz da lógica,
com um notável poder de renovação do ser humano, vindo ao mundo pelas mãos de Allan Kardec,
sob a orientação do Espiriro de Verdade.

o Livro dos Espíritos se dividiu em quatro livros:

UUW j-'H.L\./FJJW - que se refere a Deus, à criação e aos elementos gerais do universo.

!.lUW st« iU\'j)O - versa sobre os espíritos, as reencarnações, a vida espírita, a emancipação
da alma e os assuntos correlatos.

aborda as leis morais.Ui/W'f'FJ<CI:'j/W -

UI no 01 ~urro focaliza o tema esperanças e consolações.

No "O Livro dos Espíritos" podemos encontrar uma parte que se retere a de mesmo: e o
constante dos livros I e 11, até o capitulo quinto. Dentro da esquematização geral da codificação,
esta é a parte que a ele corresponde. Quanto' aos demais, verificamos o seguinte:

I° "O Livro dos Médiuns", tem sua fome no livro II de "O Livro dos Espíritos", a partir do
capítulo sexto até o final, com destaque no capítulo nono "Intervenção dos Espíritos no
mundo corpóreo".

")0 "O Evangelho Segundo o Espiritismo" é uma decorrência natural do livro l ll, em que são
estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral
evangélica, bem como dos problemas religiosos.

3° "O Céu e o Inferno" decorre do livro IV, "Esperanças e Consolações", em que são
estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a
discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como o da
ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório.

,

4° "A Gênese", "Os Milagres e as Predições", relaciona-se aos capitulos Il, Il I e IV do livro I,
e capítulos lX, X e XI do livro Il, assim como as partes dos capítulos do livro Ill que
tratam dos problemas genéricos e da evolução fisica da terra .

. É interessante notarmos que "O Livro dos Espíritos" foi editado em 18 de abril de 1857, tendo a
primeira edição 50 I perguntas. Depois da boa repercussão e aceitação do público do primeiro
lançamento, a segunda edição datada .de 18 de março de 1860, veio em definitivo com 1019
questões metódicas e bem distribuídas.
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o PENTA TEUCO

() primeiro lugar de ordem e de honra entre os livros do Antigo testamento ocupa-o aquele que os
gregos chamaram pentateuco, isto e, obra em cinco tomos. Para os hebreus é a «tara", ou seja, a
lei, nome tomado da matéria central. Também os hebreus o dividiram nos mesmos cinco livros que
os gregos, distinguindo-os com a palavra inicial. Nós usamos exclusivamente os nomes impostos
pelos gregos, que de maneira graciosa Ihes caracterizaram o conteúdo' G~nesi~" ~..l<....Q.çLQ-, I,.,e'{ítiç..Q.,
Nu rn~r:Q~~Deuteronórnio.

De fato. o (Ienes;!, narra as origens do universo e do gênero humano at.é a formação paulatina do
povo de ISI"t-1(:' I na sua estada no Egito

() F':xodo narra a saída dos israelitas do Egito. conduzidos por Moisés aos rés do Sinai, para aí
receberem de 1)('1IS a slIa lei religiosa e civil e se constiruirern. por meio de um pacto sagrado
('·tl'slal1ll'!~lo"). ('111 !lcl'ldj:l1 "povo de Deus (Javé)"

U Le\iL.Ü~.Ç)Iegula o culto religioso à maneira de ritual, dirigido especialmente aos le iras, que
formavam o ele: ,I consagrado ao serviço do santuário.

~)s Nt nnc: P:- 1,'CCbClll U nome dos 1 ecensearncntos do povo cont idos IIH pl imeira par te,
cst cndcnd. \-se, depois, em referir falos c providências legislar ivas correspondentes, a cerca de

quarenta anos de vida nômade no deserto da península sinaística.

o peuJ.~IÇ~!9mi,Ç!,ou segunda lei, emanada pelo fim da jornada no deserto, Moisés retoma a
lcgislaçào precedente para adaptá-Ia às novas condições de vida a se encontrar com a conquista
iminente da Palestina.

Neste rápido apanhado aparece num só lance tanto a unidade como a variedade do Pentateuco,
bem como a sua importância fundamental para a religião antiga e para a história especial do povo
hebreu.

Oucm é o autor do Pcntateuco? Desde a mais remota antiguidade toi considerado seu autor o
pr('qll iu I\!Jpises. <l protagunista dos últimos quatro livros posteriores da Bíblia citam-se-lhe várias

sentenças com a fórmula "Está escrito na lei de Moisés", ou "no livro de Moisés", ou "no volume
da lei de Moisés" Assim, para não falar do livro de Josué, que é a continuação imediata e como
que o complemento do Pentateuco. Os evangelhos nos apresentam a convicção de que Moisés é
autor da lei, difundida e radicada entre os judeus; o próprio Jesus. bem como os apóstolos
admitem-na e a confirmam


