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o EVANGELHO SEGT.JNDO O ESPIRITISIVrO

Como já foi explicado anteriormente, "O Livro dos Espíritos" contém de forma sintética, todas as
verdades apresentadas pelo Plano Espiritual Superior.

No entanto, para que todos aqueles ensinamentos pudessem mais facilmente conquistar a
compreensão da grande massa, tornou-se necessária uma complementação que pudesse melhor
explicar as respostas contidas em "O Livro dos Espíritos".

Assuntos como mediunidade mereceu um livro específico como "O Livro dos Médiuns"; sobre as
esperanças e consolações foram feitos maiores esclarecimentos nu "O Céu e o Interno", e tratando
da criação, dos milagres e outros, Kardec lança "A Gênese". Foi no livro "O Evangelho Segundo
o Espiritismo", cujo nome original é "Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo", que o
aspecto religioso da Doutrina Espírita apareceu.

"O Evangelho Segundo o Espiritismo" veio reviver as lições de Jesus que já se encontravam
completamente deturpadas. Trouxe de novo, até nós a simplicidade do Cristianismo, recordando
os primeiros dias da mensagem de Jesus na Terra, em que a caridade era ainda o perfume simples
que envolvia os primeiros núcleos cristãos, onde havia inclusive intercâmbio mediúnico feito com
muita naturalidade.

Quando Jesus confiou ao mundo a mensagem da Boa Nova (Evangelho), a terra não se achava
desprovida de cultura.

Na Grécia, por exemplo, as artes haviam atingido um ponto alto, em Roma, as bibliotecas públicas
divulgavam ciência, filosofia e religião. A política era uma constante atividade. Professores
eméritos, cultuavam inteligência. havia cultura e instrução. O que não havia era educação.

Lado a lado com essa cultura coexistiam costumes estranhos.

A mulher recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos; o cativeiro, consagrado
por lei era um flagelo comum. Se alguém errasse, era marcado a ferro e submetido à escravidão.
Os pais podiam vender os filhos. Vazar os olhos dos vencidos e aproveitá-los em trabalhos
domésticos era normal. As crianças fracas eram punidas com a morte, os enfermos condenado ao
abandono. As adúlteras, apedrejadas. Os governantes reduziam os governados à mais extrema
penúria, sem que disso tivessem de prestar contas a ninguém. Nos circos, feras devoravam homens
sob o aplauso geral.

Com Jesus começa a era nova para a humanidade sofredora de todos os tempos.

Lamentavelmente, toda a beleza do Cristianismo primitivo não se perpetuou ao longo dos séculos.
O Cristianismo primitivo pouco a pouco foi-se modificando.
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No ano de 607 o Imperador Romano Focas criou o Papado colocando a Bonifácio como Bispo
Universal da Igreja, facilitando uma nociva expansão do orgulho e o abuso de poder, com a
declaração da infalibilidade do Papa.

Godofredo de Buillon e Tancredo de Siracusa, no ano de 1096, alegando agir como defensores de
Jesus, organizaram um poderoso exército para conquistar a Terra Santa. Instituindo as Cruzadas,
onde morreram milhares de pessoas em nome do Cristo.

Em 1231, o papa Gregório IX consolida o Tribunal da Inquisição, fortalecendo criminosas ações
no campo da fé religiosa, em que defendendo a doutrina Cristã, Bispos e Sacerdotes puniram com
a morte John Huss em 1415 e tantos outros pioneiros do progresso.

Portanto, o Cristianismo que aí está é bem diferente daquele que foi ensinado por Jesus e vivido
pelos apóstolos.

"O Evangelho Segundo o Espiritismo" retoma às origens, buscando relembrar a profundidade dos
ensi.namentos Cristãos, sem deturpações.

Neste livro, Allan Kardec estuda trechos do Novo Testamento e os apresenta com comentários
próprios e, também com comentários assinados por Espíritos Sup+iores. E todos esses
comentários clarificam a mensagem Cristã e a colocam ao alcance do mais simples dos homens.


