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Nota:
Os gráficos usados na construção deste trabalho fazem parte daqueles que foram encontradas
por nós nos vídeos das palestras de Paulo Henrique Figueiredo, tendo alguns sido tratados
graficamente a nosso gosto, sem alteração do seu conteúdo.
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É urgentíssimo despertar e fortalecer a cultura espírita
O presente trabalho tem como referência qualitativa a importante obra de PAULO HENRIQUE DE
FIGUEIREDO, de quem já lemos:







duas obras importantes “MESMER – A ciência negada do magnetismo animal” e a
“REVOLUÇÃO ESPÍRITA – A teoria esquecida de Allan Kardec”;
Todo o conteúdo organizado da sua página pessoal: http://revolucaoespirita.com.br/
Muito do conteúdo de palestras e entrevistas publicadas no YouTube que temos visitado
assiduamente e temos escutado com atenção.
Estamos a par de vários episódios da sua longa carreira como investigador e, por
consideração ao seu trabalho e propósitos, inscrevemo-nos como modestos apoiantes, há
mais de um ano, do projeto CARTAS DE KARDEC (ID do apoio: 60809270).
Na página que mantemos na net de divulgação da cultura espírita, temos, além de outras
iniciativas, um conjunto de trabalhos aqui publicados:
https://palavraluz.com/category/estudos/paulo-henrique-de-figueiredo/

O presente trabalho foi baseado no teor de mais do que uma das suas palestras, mas não é uma
transcrição literal das suas palavras.
Contem várias particularidades específicas do nosso trabalho e algumas notas e comentários de nossa
autoria, que julgámos oportunos. De resto, estão sujeitas à aprovação de PHF.
O trabalho de PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, pela sua inteligente aproximação a interesses de
nível cultural histórico-filosófico e científico, é perfeitamente compatível e valoriza as origens e as
perspetivas da grande cultura espírita.
O espiritismo é uma visão aberta e profunda da natureza, da origem e do destino da Humanidade. As
suas raízes mergulham nos mais avançados valores da cultura deste terceiro milénio, com sentido
universalista que leva em conta o percurso de todos os seres, desde os mais remotos inícios.

Tendo essa imagem do espiritismo e achando que merece novas gerações de
interessados capazes de fazê-lo progredir, estamos atentos às mudanças necessárias
de uma cultura que nos parece não ter adquirida ainda a projeção que podia e devia
ter tido, caso tivesse sido, desde há mais de século e meio, defendida e divulgada com
a devida seriedade e rigor merecidos.
Novembro de 2019
José da Costa Brites
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Um conceito fundamental de Allan Kardec foi adulterado!
Paulo Henrique de Figueiredo diz-nos:
A adulteração de “A Génese” na sua quinta edição alterou, extirpando, conceitos doutrinários. Ficaram
desconhecidos durante 150 anos! Está na hora de recuperá-los. Conheça um deles, agora.
Os dogmas religiosos das mais diferentes religiões ancestrais afirmam que Deus nos deu O LIVRE-ARBÍTRIO
com a condição de que devemos obedecê-lo fielmente. Quem escolher errado, será castigado, sofrerá a queda,
enfrentando as dores, a ignorância, o medo e todo o tipo de abandono e sofrimento no mundo. Depois
arrependido, Deus dá como recompensa a beatitude eterna!
Allan Kardec, em “A Génese”, desmontou esse raciocínio, demonstrando que O LIVRE-ARBÍTRIO não foi uma
dádiva divina, mas uma conquista progressiva do espírito, pelo seu esforço, nas suas reencarnações.
Mas onde está esse ensinamento? Procure no livro inteiro e você não vai encontrá-lo!
Foi retirado da edição adulterada em 1872, que não foi feita por Kardec.
Quem retirou o trecho certamente acreditava na queda, no castigo divino, num deus vingativo!
Vejamos uma comparação com “A Génese” original de Kardec.
Capítulo 3, item 9. Em “A Génese” adulterada, termina o parágrafo com a seguinte frase:
“O instinto se enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque assim
domina a matéria”.
Mas não foi o que Kardec escreveu na edição original, onde completa:
“O instinto se debilita, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque assim domina
a matéria; com a inteligência racional, nasce o livre arbítrio o qual o homem usa a seu capricho; então,
exclusivamente cabe a ele a responsabilidade dos seus atos”.
Veja que ensinamento extraordinário!
Há uma transição natural da condição animal para o espírito humano. Nada é brusco na natureza!
Se por um lado a inteligência enfraquece os instintos, por outro vai conquistando a liberdade de escolher, o
livre arbítrio! Ou seja, somente na medida desse progresso, vai sendo responsável pelos seus atos!

É o fim do conceito do pecado, do “karma”, da queda, do pecado original, do castigo divino
e de todos esses dogmas da antiguidade!
O ato errado não gera castigo por uma lei implacável.
A RESPONSABILIDADE É PROGRESSIVA, NA MEDIDA DA CONQUISTA DO LIVRE ARBÍTRIO.
Por isso, quando o espírito sabe o que está fazendo, é inteiramente responsável pelas suas escolhas.
O sofrimento é inerente à Imperfeição. E Deus, infinitamente bom, sabe que o destino de todos nós é
o caminho do bem.
Esse é um novo ensinamento para os espíritas!
Precisamos restaurar “A Génese” original de Allan Kardec, para que essa passagem fundamental, e as outras
centenas delas adulteradas, possam ser lidas, estudadas, divulgadas, nos grupos espíritas brasileiros.
Então, quem tem alguma dúvida sobre o valor da restauração da edição original de “A Génese” de Allan Kardec,
sugerimos: Na dúvida, ficamos com Kardec!
(Por Paulo Henrique de Figueiredo, autor de Mesmer – A ciência negada do magnetismo animal e Revolução
Espírita- A teoria esquecida de Allan Kardec)
PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO 30/01/2018

Visto em: https://revolucaoespirita.com.br/um-conceito-adulterado/
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Escutemos Paulo Henrique de Figueiredo:
…A História não pode ser feita de lendas, por meio da tradição somente.
Precisamos de escrever a História com rigor, fundamentada em provas e documentos.
Os primeiros dias do espiritismo já está longe de nós. São 150 anos. Em virtude disso já muitas
coisas ditas a respeito de Allan Kardec não são mais do que lendas.
É tempo de passarmos a tratar a ideia do espiritismo com rigor histórico-filosófico, com base em
documentos genuínos e provas autênticas do seu verdadeiro aparecimento e desenvolvimento.
Para a pesquisa que foi feita com vista ao resgate de “A Génese” de Allan Kardec, obra final do
seu autor que confere especialíssima direccionalidade à visão final da sua obra, foi levada em conta a
recente contribuição muito importante de SIMONI PRIVATO GOIDANICH, diplomata brasileira que vive
em Montevideu.
Por seu intermédio ficou final e documentalmente esclarecida uma questão que foi oculta e
manipulada desde cedo: a da transfiguração e adulteração a que foi sujeita essa obra de Allan Kardec.
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História atribulada de “A Génese”, de Allan Kardec

Allan Kardec publicou em vida as 4 edições do seu último livro, aquele em que imprimiu ao
espiritismo algumas das determinantes ideológico-culturais que achou de maior importância e de
carácter filosoficamente mais avançado.
A ocorrência e o conteúdo dessas quatro edições, foi há pouco tempo exaustivamente
investigado por Simoni Privato Goidanich, que beneficiou da sua categoria de diplomata nos estudos
que levou a cabo na “Bibliothèque Nationale de France”, em Paris, na qual estão arquivados toda a
espécie de documentos e referências bibliográficas de interesse cultural de origem francesa.
A última das quatro edições fora registada para efeitos de impressão pelo seu autor, no dia 4 de
Fevereiro de 1868, tendo falecido logo depois, no dia 30 de Março do mesmo ano.
É muito fácil a qualquer cidadão, até na internet, ter acesso, através de bibliotecas da França,
da Bélgica, da Dinamarca, da Itália e da Alemanha, etc. às referidas edições de época, tendo Simoni
Privato localizado, fotografado e publicado as autorizações oficiais a que foram sujeitas, pelo próprio
Allan Kardec.
As investigações feitas na Bibliothèque Nationale de France, permitiram analisar todos os
registos desses textos e respetivas autorizações, nessa altura rigidamente obrigatórias em França pela
apertada legislação do Segundo Império, de Napoleão III, que vigorou em França entre 1852 e 1870,
época contemporânea da atividade autoral e organizativa do espiritismo de Allan Kardec.

No período atrás referido o regime político era fortemente restritivo de todas as
liberdades e a publicação de livros fortemente controlada, com exigências como a
seguir se resumem:
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Acima a ficha identificativa das primeiras quatro edições de “A Génese” de Allan Kardec.\

7

A edição em si, efetuada em 1868, pode encontrar-se muito facilmente na Internet, no site da
Biblioteca de Florença, sendo possível descarregá-la, como pode ver-se na mesma, no Google – BNCF:

Esta 4ª edição foi a última feita em vida por Allan Kardec, estando o livro que ostenta esta página
de apresentação nos arquivos da Biblioteca de Enghien, na Bélgica. A data da sua publicação, como
teria obrigatoriamente que ser, por não ter havido qualquer alteração do texto, corresponde ao ano
em que o mesmo foi autorizado em 4 de Fevereiro de 1869 pelas autoridades respetivas.
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Ver a seguir a sequência genérica de factos relacionados com estas edições e o
documento que é conservado nos arquivos da Biblioteca Nacional de França que
representa a autorização para a sua publicação:
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30 de Março de 1869 – falecimento de Allan Kardec
Este registo de Fevereiro de 1869, Feito Por Allan Kardec, não foi sujeito à entrega
de nenhum texto a publicar, dado que era perfeitamente igual ao das três edições
anteriores.
Esta foi a última das quatro edições absolutamente iguais que registou em vida.
A obra estava a ser distribuída em Agosto de 1869, depois do seu falecimento que,
como se sabe, ocorreu a 30 de Março desse ano.
Concluindo:
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1870 − um ano terrível, como foi chamado por Victor Hugo

Durante a Guerra Franco-Prussiana, o imperador Napoleão III foi capturado na desastrosa
batalha de Sedan, tendo sido deposto em 1870, o que correspondeu ao fim do Segundo Império.
Os dias iniciais da Terceira República foram dominados pelo tumulto político causado pela
Guerra Franco-Prussiana de 1870–71, durante os quais o país se viu ainda mergulhado em combates,
mesmo após a deposição do imperador. Os Prussianos saíram vitoriosos e exigiram pesadas reparações
financeiras, tendo anexado os territórios franceses da Alsácia e da Lorena.
Essas perdas resultaram num caos social-político e no estabelecimento da Comuna de Paris, que
foi um levantamento geral do miserável proletariado desse tempo e das classes de ativistas políticos,
igualmente desprotegidos, que conduziu a uma medonha catástrofe, que se saldou por uma nunca
determinada quantidade de fuzilados, entre duas ou três dezenas de milhares, nunca se saberá
quantos.
Assim, uma nova república (a terceira na história do país) foi proclamada, inicialmente como
provisória, mas que logo em seguida foi estabelecida como o governo oficial que durou até 1940, tendo
sido o primeiro regime durável no país desde 1789, data de ocorrência da histórica Revolução
Francesa.
(Nota histórica resumida por JCB)
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1871 − Pierre-Gaëtan Leymarie apodera-se da Sociedade de Estudos Espíritas
O dia 27 de Junho de 1871 foi a data em que supostamente renunciou ao seu cargo Armand Desliens,
que fora administrador da biblioteca que tinha sido de Kardec, desde o seu falecimento, tendo assumido essa
posição Pierre-Gaëtan Leymarie.

Este facto efetuou a rutura total entre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, enquanto
organização fundada e orientada por Allan Kardec, e uma organização com critérios totalmente
diferentes, até contrários, àqueles que a tinham caracterizado até à data do seu falecimento.
Leymarie tinha aberto falência como alfaiate, não tendo outro emprego. Quando tomou posse do
mencionado tomou a decisão, totalmente oposta à generosidade anterior de Allan Kardec e de sua esposa,
Amélie Boudet, tendo-se atribuído um salário, passando também a cobrar 10% das vendas de livros da
Sociedade.
O processo confidencial e tortuoso mediante o qual Leymarie se apoderou do governo da SPEE encontrase devidamente comentado e descrito por Berthe Froppo uma grande amiga de Amélie Boudet, viúva de Allan
Kardec, numa obra que a seguir se identifica.
A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas (nesta obra muitas vezes descrita simplesmente como
Sociedade), foi fundada por Allan Kardec em 1 de abril de 1858 e por ele presidida até seu falecimento, tendoa deixado por herança a sua esposa Amélie Boudet.
À época da publicação do livro de Berthe Froppo, cuja capa reproduzimos e que foi traduzida por Ery
Lopes e Rogério Miguez e revisto por Jorge Hessen, a Sociedade era presidida pelo Sr. Vautier, aliado do Sr.
Leymarie (Visto em Berthe Froppo)
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Simoni Privato Goidanich encontrou nas muito cuidadosas pesquisas que fez na Biblioteca
Nacional de Paris o registo da 5ª edição de “A Génese”, feito por Pierre-Gaëtan Leymarie em 19 de
Dezembro de 1872 – com as numerosas alterações de texto que decidiu efetuar – quase três anos
depois do falecimento de Allan Kardec, cujo novo texto depositou logo depois, a 23 de Dezembro,
conforme se prova pelos documentos oficiais a seguir reproduzidos:
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1872 − A falsificação da 5ª Edição de “A Génese”

A 5ª edição publicada e modificada por Pierre-Gaëtan Leymarie aparece caracterizada assim,
como se pode ler “REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE” – revista corrigida e aumentada.
14

Não indica a data de publicação (que foi feita em 1872, três anos depois do falecimento de Allan
Kardec, como pudemos ver nos documentos pesquisados por Simoni Privato Goidanich na Biblioteca
Nacional de França) e a nova edição, contrariamente ao que sucedia no tempo de Kardec, não foi
noticiada na Révue Spirite.
Estas decisões concertadas, contribuíram deliberadamente para dar a ideia de que a edição
modificada poderia ter sido feita por Allan Kardec, para lhe conferir legitimidade.
A pior de todas as provas da ilegitimidade da edição, porém, não se observa nas datas nem no
rigor dos registos pesquisados por Simoni Privato. O que prova o escândalo das alterações introduzidas
é o terem sido motivadas para poder afirmar obras cujo conteúdo é completamente contrário à letra
e ao espírito da mensagem e das ideias centrais da grande cultura espírita.

Esta edição foi aquela a que os seus leitores tiveram acesso durante praticamente
150 anos, o que inteiramente desvirtuou a mensagem que nos foi deixada por Allan
Kardec, e que só agora começa a ser estudada.

1883-84 − Confirmação da fraude pela análise de HENRI SAUSSE

Num estudo efetuado mais tarde por Henri Sausse, biógrafo de Allan Kardec e notável figura
histórica dos inícios do espiritismo, as modificações introduzidas por Leymarie na obra original de Allan
Kardec, são quantitativamente referidas no documento a seguir apresentado:
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O ARTIGO UMA INFÂMIA
Le Spiritisme (1ª quinzena) dezembro 1884.
O Artigo Uma Infâmia trata da denúncia que Henri Sausse fez sobre a adulteração de “A Génese”.
Perdoem-me Irmãos e Irmãs na fé se, a contragosto, me deixei levar pela indignação que da minha alma
transborda.
Deveria expulsar do meu coração qualquer pensamento de raiva e ódio. Há, contudo, circunstâncias em que
não se pode conter uma indignação muito justa.
Todos nós sabíamos que havia uma sociedade espírita, fundada para a continuação das obras de Allan
Kardec, e nela confiávamos que cuidasse da integridade da herança moral que nos foi deixada pelo mestre. O
que ignorávamos é que, ao lado dela, talvez até na sua sombra, se organizasse uma outra para a corrupção das
obras fundamentais da nossa doutrina. Esta última não apenas existe, mas pode ainda continuar com sua triste
tarefa.
Não tenho certeza se todas as obras de Allan Kardec foram sujas por mãos sacrílegas, mas me dei conta de
que havia pelo menos uma, “A Génese”, que havia sofrido importantes mutilações.
Chocado com estas três palavras: “Revista, corrigida e aumentada”, colocadas abaixo da quinta edição, tive
a paciência de a confrontar, página por página, linha por linha, com a que foi publicada em 1868, que comprei
logo após seu lançamento. Aqui está o resultado do meu trabalho:
Descobri, comparando os textos da primeira e da quinta edição, que:
126 trechos tinham sido modificados, acrescentados ou suprimidos;
Desse número, onze (11) foram objetos de uma revisão parcial;
Cinquenta (50) foram acrescidos;
E sessenta e cinco (65) foram suprimidos.
Não conto os números dos parágrafos trocados de lugar nem os títulos que foram adicionados.
Todas as partes desse livro sofreram mutilações mais ou menos graves, mas o capítulo XVIII: “Os tempos são
chegados”, é o que foi mais maltratado; as modificações feitas tornam-no quase irreconhecível.
Agora, digam-me, quem são os culpados?
Qual o motivo dessas manobras?
Mencionarei, na primeira edição de “A Génese”, apenas uma das passagens que foram excluídas e basta
apontá-las para que possam julgar quem deveria lucrar com essa infâmia.
“A Génese”, edição de 1868, capitulo XV. Os Milagres do Evangelho, páginas 379 e 380:
"N° 67. No que se tornou o corpo carnal? É um problema cuja solução só pode ser deduzida, até nova ordem,
apenas por hipóteses, faltando elementos suficientes para estabelecer uma convicção. Esta solução, além disso,
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é de uma importância secundária e não acrescentará nada aos méritos do Cristo, nem aos fatos que comprovam,
de uma maneira bem mais perentória, a sua superioridade e a sua missão divina.
"Portanto, só pode haver opiniões pessoais sobre o modo como esse desaparecimento ocorreu, que só
teriam valor a menos que fossem sancionados por uma lógica rigorosa e pelo controle universal dos Espíritos,
e, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle.
"Se os Espíritos ainda não decidiram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, é que sem dúvidas
o momento de resolvê-la ainda não veio, ou que nos faltam os conhecimentos pelos quais poderíamos resolvêla nós mesmos. Entretanto, se descartarmos a suposição de um sequestro clandestino, poderíamos encontrar,
por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno de transportes e invisibilidade."
A supressão dessa passagem deixa evidente a quem Allan Kardec foi vendido para que fosse necessário
insistir nesse ponto. Todos os espíritas sabem a quem se aplica o segundo parágrafo que eu mesmo enfatizei.

Henri Sausse
(Segue uma identificação esquemática das alterações identificadas, por páginas)

Nas imagens inseridas a seguir, está claramente explicitada uma das muito significativas modificações
inseridas no texto de Allan Kardec por Pierre-Gaëtan Leymarie.
No artigo nº 58 do Capítulo VI das 4 edições de Kardec, aparece o título “La Science”
Na 5ª edição não foi publicado esse texto, tendo sido inserido para substituição um com o título
“Diversité des Mondes”, e o texto completo que Kardec tinha escrito sobre a Ciência foi retirado.
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Exemplos de adulterações graves, entre muitas outras:

O Livre Arbítrio e o Senso moral Temas fundamentais da visão espírita
Nos dois exemplos seguintes, as frases assinaladas a vermelho, tinham sido retiradas do texto original
de Allan Kardec, tendo ambas um relacionamento importantíssimo com os temas do LIVRE ARBÌTRIO
e do SENSO MORAL.
Para que os leitores possam avaliar da imensa seriedade da questão das adulterações que temos
estado a apreciar, inserimos a seguir, uma abordagem altamente sensibilizada da autoria de Paulo
Henrique de Figueiredo, numa sua palestra a respeito desses temas:
18

Da parte de quem produziu as adulterações efetuadas no texto de “A Génese” − a obra
final de Allan Kardec − houve a estratégia deliberada de desviar o espiritismo do seu
verdadeiro conteúdo e das suas finalidades mais autênticas.
Essa tentativa foi inserida, como já sabemos, por ordens de P-G. Leymarie, o que
exerceu influências muitíssimo prejudiciais no seio do movimento espírita, divisões,
desacordos e cisões graves ao longo dos últimos 150 anos, a favor de uma teoria antiespírita, o “roustainguismo”, que foi – nada mais nada menos – assumida como vertente
cultural essencial pela própria federação brasileira, há mais de 100 anos.
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Leymarie registou na página 402 de “Obras Póstumas” (ver abaixo) uma ideia contrária à verdade
expressa nas palavras do Espírito Demeure, para dar cobertura às modificações que ele próprio fizera
em “A Génese”, atribuindo tais modificações a Kardec:
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Aqui se diz que o Espírito teria aconselhado Kardec que “…É um trabalho muito sério essa revisão e eu
te aconselho que não tardes muito a começá-lo…”
A seguir, com uma recomendação muito diferente, um documento original redigido por Allan Kardec,
onde estão registadas as palavras do mesmo Espírito:
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Pelo próprio punho de Allan Kardec pode ler-se:

A indicação de que “não há absolutamente nada pera tirar como doutrina” é claramente o oposto do
que foi redigido por Leymarie no citado livro, dando com isso cobertura à sua iniciativa de publicar
uma edição de um “A Génese” com um texto modificado por ele, defendendo ideias também opostas
às do espiritismo de Allan Kardec.

O pensamento autónomo e a conquista do livre arbítrio e do senso moral
Paulo Henrique de Figueiredo diz-nos:
As religiões dogmáticas que durante séculos produziram santos e mártires, obrigavam os seus devotos
a uma obediência cega que também servia aos chefes religiosos para exercerem poderes praticamente
ilimitados, sobre a vontade de cidadãos de todas as categorias sociais. As regras que estabeleciam
usavam princípios de carácter heterónomo e reduziam os princípios religiosos a fórmulas fechadas sob
a administração indiscutível da igreja e dos seus sacerdotes, sob a ameaça de prémios e castigos “post
mortem”, que podiam chegar à condenação a tormentos absurdos, impostos para todo o sempre.

O espiritismo, trazido à humanidade na Europa depois da Renascença e do iluminismo,
como consequência de evoluções culturais, científicas e socio-históricas de imenso valor
universal, veio abrir uma nova era de afirmação da liberdade de consciência num clima
de igualdade e liberdade para todos.
Dos dicionários: heteronomia substantivo feminino / 1. Conjunto de leis da natureza cuja violência se exerce nas necessidades e
paixões. / 2. Ausência de autonomia. = SUJEIÇÃO / autonomia (do grego autonomia, liberdade para usar leis próprias, independência)
substantivo feminino / 2. Independência administrativa em relação a um poder central. / 3. Liberdade moral ou intelectual.

01 - A teoria da queda e o pecado original
O ato pecaminoso (texto católico)
(referência pesquisada por jcb)
Nossos primeiros pais pecaram gravemente no Paraíso, transgredindo o preceito divino que Deus lhes havia
imposto para pô-los à prova (de fé, por ser doutrina do Magistério ordinário e universal da Igreja).
O Concílio de Trento ensina que Adão perdeu a justiça e a santidade por transgredir o preceito divino (Dz
788). Como a magnitude do castigo tem por norma a magnitude da culpa, por um castigo tão grave se
percebe que o pecado de Adão também foi grave ou mortal.
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A Sagrada Escritura faz referência, em Gênesis 2,17 e 3,1ss, ao pecado dos nossos primeiros pais. Como o
pecado de Adão constitui a base dos dogmas do pecado original e da redenção do gênero humano, devem
ser admitidos, em seus pontos essenciais, a historicidade do relato bíblico. Segundo a resposta da Comissão
Bíblica, datada do ano de 1909, não é lícito duvidar do sentido literal e histórico acerca dos fatos que
mencionamos a seguir:
a) Que ao primeiro homem foi imposto um preceito por Deus a fim de provar a sua obediência;
b) Que transgrediu este preceito divino por insinuação do diabo, apresentado sob a forma de uma serpente;
c) Que nossos primeiros pais se viram privados do primitivo estado de inocência (Dz 2123).
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01 – Autonomia e heteronomia
Diz-nos Paulo Henrique de Figueiredo:
O meu livro ”A Revolução Espírita – Teoria esquecida de Allan Kardec” trata das propostas morais
daquele autor do século XIX, que se distanciam em muito da moral proposta pelas antigas religiões
tradicionais.
Estas impunham e impõem uma moral heterónoma, ou seja, uma moral cujas regras são impostas de
fora da consciência do indivíduo, através de códigos cuja obediência ou desobediência obrigatória
acarretam recompensas ou castigos, respetivamente.
Na moral autónoma, as leis morais são internas e estão presentas na consciência. Estabelece-se pelos
princípios da liberdade e da igualdade.
A virtude está na compreensão dos princípios morais e a sua aplicação é feita ao longo da vida por
meio da vontade esclarecida, agindo por convicção, independentemente de recompensas e castigos.
Não se privilegia nem despreza ninguém mas valoriza-se a participação de todos. Não há submissão,
mas respeito mútuo, reciprocidade, cooperação e solidariedade.
O espiritismo propõe uma moral completamente diferente, adquirida consciente e deliberadamente
pelo indivíduo − fora da perspetiva dos castigos e das recompensas − mas pela concentração e pelo
desenvolvimento das suas próprias faculdades, exercidas de dentro para fora, portanto, de modo
autónomo.
A referência da moral autónoma está em nós. O desenvolvimento, portanto, não se dá por prémios ou
punições, mas pelo desenvolvimento e valorização pessoal.
Esta teoria moral é a recuperação de uma ideia já expressa por Allan Kardec nas suas quatro primeiras
edições de “A Génese”, e que tinha sido posta de lado pelas adulterações de conteúdo inseridas na 5ª
edição, postas a claro pelas investigações de Simoni Privato.
A subtileza das modificações efetuadas pelas cerca de 260 adulterações introduzidas por Pierre-Gaëtan
Leymarie, depois do falecimento de Allan Kardec, tinham em vista aproximar o teor da moral espírita
das regras em vigor nas religiões do passado, compatibilizando-a igualmente com as teorias
desenvolvidas pela ideologia “roustainguista”, que professava.
Em certo momento recebemos em S. Paulo a proposta da família do Dr. Canuto de Abreu de levar a
cabo a missão de recuperar, preservar e divulgar o extraordinário acervo bibliográfico e documental
que fora reunido por esse grande investigador, e que estava em poder de um neto seu.
Desse precioso acervo fazem parte milhares de publicações e documentos originais absolutamente
inéditos de Allan Kardec, cartas, evocações, pensamentos, atas das reuniões, psicografias originais etc.
Das comunicações publicadas nos seus livros, vamos encontrar os próprios originais das mensagens
psicografadas que Kardec foi publicando nas suas obras, além de outras.
Foi para esse efeito criada uma CEDOR (Centro de Documentação de Obras Raras), onde estão a ser
digitalizados esses documentos por uma equipa de académicos brasileiros e de outras origens, que vão
tratar e traduzir todos esses textos redigidos à mão, inclusivamente cartas privadas de Allan Kardec e
de outras personalidades. Tudo irá ser publicado.
O acervo em causa dá-nos uma ideia concreta do dia-a-dia de Allan Kardec, dos seus atos de
generosidade, visitando pessoas na prisão, ajudando jovens que encontrava na rua, etc. Vivendo o
sentimento e a prática da caridade, em suma.
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Visitar: https://espirito.org.br/noticias/documentacao-e-obras-raras/

VISITAR: http://www.geae.net.br/index.php/pt-br/movimento-espirita/centro-de-documentacao-e-obras-raras-cdor.html

25

Paulo Henrique de Figueiredo junto de caixas de documentos do acervo, no CDOR

As pesquisas e o acervo fantástico do Dr. Canuto de Abreu
A psicografia feita em Paris por Allan Kardec lá ficou perdida desde aquela época até hoje. Houve
diversas tentativas de roubar, destruir ou sonegar os importantíssimos documentos de Kardec 1,
muitos dos quais certamente se perderam para sempre.
O francês que entregou ao Dr. Canuto de Abreu o acervo documental que tinha à sua guarda, estava
à beira da morte…. Mais um episódio que nos indica que o facto de ter chegado até nós tem o carácter
de um verdadeiro acaso.
Uma primeira análise dos documentos já nos permitiu concluir de forma clara que o conteúdo de “A
Génese” foi adulterado, quando e por quem, embora já houvesse versões legítimas em português
traduzidas da primeira edição feita por Allan Kardec.
Esses, como outros documentos irão certamente alterar a nossa conceção da moral espírita, o que nos
estimula, no interesse de todo o movimento espírita, a recuperar as teorias originais de Allan Kardec.
Para além das adulterações introduzidas em “A Génese”, já estão a descobrir-se outras que foram
inseridas no livro post-Kardec, as “Obras Póstumas”, que vai ser integralmente analisado e esclarecido
publicamente, com base no estudo de originais seus.
Entretanto “O Livro dos Espíritos”, “O Livro dos Médiuns”, “O Céu e o Inferno” e o Evangelho segundo
o Espiritismo”, estão intactos como Allan Kardec os editou.

Para recuperar 150 anos de equívocos…
…Temos que nos dedicar seriamente sobretudo a estudar os textos que foram adulterados. Porque
quem alterou, sabia o que estava a alterar, tirando algo muito importante que não queriam que fosse
sabido.
É altura dos espíritas de hoje mergulharem nos textos alterados para sabermos o que Allan Kardec
queria de facto dizer-nos.
1

Para se ter uma ideia dos riscos e dificuldades que atravessou todo esse património de grande importância, convidamos
os nossos leitores a visitarem o nosso endereço em que tratámos do desamparado espólio documental de Allan Kardec,
com a citação de um importante contributo do grande investigador e estudioso do espiritismo, o professor João Donha:
https://palavraluz.com/tag/maison-des-spirites/
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Como se processa o aparecimento do livre arbítrio
As religiões dogmáticas não perdem tempo explicando com detalhes pormenorizados quais as regras
de todo o desenvolvimento das almas depois de uma única existência, que pode ser muito curta, e que
sob o peso da culpa e dos pecados, pode conduzir à condenação para todo o sempre.
Para isso foram criadas as igrejas, a sujeição aos sacramentos e ao perdão dos confessores, homens
como nós a quem é dado o poder de perdoar pecados, coisa perfeitamente incompreensível e sem
sentido.
Nas religiões dogmáticas, quem nos salva é a Igreja, atribuindo a si mesma poderes divinos e dotes de
infalibilidade que foram assumidos por decreto papal.

Evolução e destino igual para todos
Pelo contrário, o espiritismo esclarece de forma aprofundada, para além do grande plano informativo
da nossa origem e do nosso destino, a natureza específica e como evoluem as nossas almas, que
sabemos terem sido criadas simples e ignorantes.
Por estarmos permanentemente entregues à nossa própria consciência, os erros que cometemos –
como episódios de aprendizagem – fazem parte da nossa evolução moral ou intelectual, que nos vão
permitir avançar para o aperfeiçoamento e elevação dos nossos espíritos, a caminho da perfeição.
No espiritismo, estamos salvos desde sempre, porque fomos criados por Deus, mas a evolução a
caminho das perfeições, é feita por nós mesmos, com base no desenvolvimento da nossa consciência
autónoma.

A perfeita felicidade e o conhecimento de todas as coisas
Para além disso, o espiritismo informa-nos detalhadamente a respeito de tudo o que se relaciona com
o percurso das nossas vidas, individual e coletivamente, até concretizarmos os mais elevados níveis de
desenvolvimento intelectual e moral, que estão garantidos de forma absolutamente igual para todos
os espíritos que foram criados.
Segundo o conceito espírita, aprendido com aquilo que nos foi ensinado pelos Espíritos, todos estamos
guardados para um futuro de total felicidade e de perfeito conhecimento de todas as coisas. Para isso,
ser-nos-á necessário viver muitas vidas, acumulando muitos conhecimentos e vastíssimas experiência
de toda a espécie.
Donde a realidade das vidas múltiplas, ou da reencarnação, longíssimo portante da sinistra “teoria da
queda”.

Portanto, O LIVRE ARBÍTRIO é uma chave fundamental na aquisição desses conhecimentos e dessa
longuíssima experiência.
ARBÍTRIO é uma palavra que quer dizer: juízo, opinião, vontade ou decisão que depende da pessoa.
O LIVRE ARBÍTRIO, é a decisão que podemos tomar perante qualquer opção entre o certo ou o errado,
entre o bem e o mal, etc. É, em suma, a liberdade da escolha, a capacidade e a liberdade que temos
de escolher entre duas coisas ou atitudes diferentes.
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Leiam com atenção, por favor, este trecho de Allan Kardec, inserido na Revista Espírita de 1864, em
que está claramente dito que a fase inicial do desenvolvimento das nossas almas, durante a qual
passamos da condição de “simples e ignorantes” a seres dotados de LIVRE ARBÍTRIO, pode estenderse por um período muitíssimo longo, com a duração de cem a mil vidas, dependendo dos casos:
Esta perspetiva, fortemente coerente com a natureza transcendentemente séria da CRIAÇÃO é
compatível com a nossa própria complexidade de seres;
− Com uma imensa memória rica de sentimentos e perceções de toda a qualidade e
intensidade;
− Com qualidades impossíveis de adquirir de um dia para o outro e que viajam connosco ao
longo das vidas; (embora não tenhamos memória objetivamente percetível desses factos,
conforme nos é explicado, nomeadamente, em “O Livro dos Espíritos”).
Paulo Henrique de Figueiredo pergunta e esclarece:
No Espiritismo como foi a sua 1ª vida humana? Você era sábio, justo e bom?
O que significa simples e ignorante?
Simples – sem nenhum desenvolvimento moral;
Ignorante – sem nenhum desenvolvimento da inteligência.

E quanto ao senso moral?
O livre arbítrio é a chave da questão; é o que pode fazer você errar; quando você escolhe você pode
errar!... Então a proposta das religiões do pecado é: evite escolher!
Evite tomar uma decisão pessoal, pois é nisso que você pode errar. Obediência é o que lhe está
determinado!...
Se isso acontecer você vai à igreja para eles lhe tirarem os seus pecados e poder continuar. Por você
mesmo não se salva. Quem pode salvá-lo? É a Igreja!...
Se você vem ao espiritismo é para compreender a teoria para o desenvolvimento humano que os
espíritas esclarecem, a partir do ensino dos Espíritos, já se vê.
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E essa teoria ficou muito mal explicada durante 150 anos! Ignorámos as condições das
primeiras encarnações da alma.
Você não surge na sua primeira vida humana com LIVRE ARBÍTRIO. A liberdade de escolher vai ser uma
conquista sua.
Portanto, da mesma forma que você tem de conquistar a inteligência e as virtudes, você tem de
conquistar a capacidade de escolher.
O Simples e ignorante sabe escolher por si mesmo? NÃO, vai ser uma conquista sua.
Kardec vai mais longe: Não é depois de primeira ou da segunda encarnação que a alma tem a sua
consciência clara de si mesma, para ser responsável pelos seus atos: É talvez depois da centésima ou
da milésima encarnação!... (ver de novo a antepenúltima imagem com texto da RE 1864)
E o espiritismo demonstra que a sua responsabilidade vai melhorar à medida que se desenvolve a sua
inteligência. Ou seja, Deus não cobra, quem cobra é a Lei.

NÓS VIVEMOS NUM UNIVERSO MORAL, regido por Leis Naturais.
Se você faz o certo, sente-se bem.
Se faz o errado, tem um sofrimento moral.
Mas para fazer o errado tem que saber que está a fazer o errado, ter a consciência de que faz o errado.
Só pelo ato em si, sem a consciência deliberada do mesmo, não dá para saber se é certo ou errado.

O espiritismo ensina que a MORAL não é uma lista do que se pode fazer, ou não fazer.
A moral está nas escolhas que você vai ter que fazer, pelo esforço do entendimento.
O certo ou o errado não são absolutos. São uma conquista do entendimento, e por isso, uma conquista
que só você pode fazer por si mesmo.
Para se desenvolver moralmente tem que se aprender a fazer duas coisas:
1 – saber escolher;
2 – desenvolver a inteligência para entender as circunstâncias.

Quanto mais desenvolve a inteligência e a sua capacidade de escolha, mais senso moral
você tem!...
E o que é a imperfeição?
A moral é fazer o certo, ou você tem que analisar as circunstâncias? Tem, sim! Então pode ser diferente
de pessoa para pessoa.
O Bem é uma coisa só, mas você pode não ter o desenvolvimento para compreendê-la.
E qual é o referencial do que é o certo ou o que é errado?
É a sua consciência, evidentemente. Então não importa o grau de desenvolvimento que você tenha;
A sua consciência vai demonstrar que o que você está fazendo não é correto, quando já tiver atingido
o grau de inteligência para compreender:

A REFERÊNCIA do certo e do errado, do BEM, está na nossa CONSCIÊNCIA.
É fantástica a CRIAÇÂO que Deus fez de nós:

Consciência = Inteligência
Pesa a consciência do selvagem quando ele mata para defender o seu território?
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Não, porque ele ainda está no período instintivo; ainda não está a usar a consciência.

Quando você desenvolve a inteligência, a consciência começa a ter valor para você.
Então, um ato de matar passa a ser algo que você já não consegue fazer. É um facto
extraordinário!...
O que é a imperfeição?
O bem não é um ato, é um entendimento. Será então que a imperfeição é um erro? Não.
A imperfeição é o HÁBITO (não é um ato).
Para as igrejas a imperfeição é um ato, um pecado.
Para o espiritismo a imperfeição não é um ato, é o hábito de se fazerem coisas erradas.
Não ter cometido erros não é virtude, se ainda não se fez nada; Não é sinal de desenvolvimento moral;
você não acerta nem erra; você não se desafia; você não se experimenta; NÃO SABE.
E se alguém errar? Na cabeça está a ideia de que errar pode ser pecado.
Se alguém errar em algo que não sabe, é erro? Não, é tentativa! E é tentando que se aprende. Só
errando é que se aprende.
Todo o conhecimento e todas as virtudes que se vão adquirindo ao longo das vidas, são alcançados
tentando. E é muito difícil lidar com a Liberdade. As pessoas têm medo.
A maioria de nós foi doutrinada pela igreja; centenas e centenas de vidas.
“Se você fizer… você vai cometer o pecado; se você fizer, vai errar!...
Não tente, não pense por você mesmo, siga o que nós estamos mandando. As teorias das igrejas foram
criadas para o povo ficar inerte, submisso, para o povo fazer só o que ela quer que se faça. E não faça
mais nada.

Se as pessoas começarem a pensar, isso mobiliza a inteligência para fazer escolhas. É
uma forma de ganhar independência; uma forma de alcançar a liberdade.
A meta do Espírito é ser LIVRE.
Os bons Espíritos no mundo espiritual trabalham para a harmonia do Universo, não
ficam seguindo regras e obedecendo a Deus. Porque Deus não lhes mete medo; têm
amor a Deus. E Ele tem total confiança na sua responsabilidade.
Os bons Espíritos foram pessoas como nós. Começaram sabendo pouco, mas foram-se
esforçando por aprender na vida.
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Uma das coisas muito importantes que Allan Kardec tinha colocado na primeira
edição de “A GÉNESE” e que foi retirado pelas adulterações que foram feitas, tem a
ver com O LIVRE ARBÍTRIO.
Aparece no texto acima, ao fundo, escrito a letras carregadas.
No fim de ler o texto acima, Paulo Henrique pergunta : O animal tem senso moral? Não!...
Os seres humanos nas primeiras vidas têm senso moral? Não!...
Ainda não têm senso moral, têm apenas instinto.
Não têm domínio sobre o instinto, o instinto é que os domina a eles, que não têm liberdade.

O animal e o indivíduo instintivo podem parecer alegres, mas ainda não conquistaram
a felicidade. Porque a felicidade resulta de escolhas;
O resultado é a conquista da liberdade que lhe vai trazer a felicidade.
Se têm alegria ou prazer, são instintivos.
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A conquista gradual do LIVRE ARBÍTRIO

A conquista gradual do Livre arbítrio (o tal período de cem a mil vidas atrás
referido…) nunca tinha sido pensado durante a HISTÓRIA DA HUMANIDADE desta
maneira por nenhum filósofo, pensador, cientista ou… RELIGIÃO.
Esta ideia muda toda a nossa visão sobre o ser humano

Depois de ler o conteúdo da frase acima ilustrada sobre o desenvolvimento progressivo do livre
arbítrio, ficamos perante algo que muda todos os conceitos anteriores a respeito da MORAL.
Porque os seres humanos, neste caso, nunca foram imediatamente responsáveis por TODA A LEI, mas
apenas responsáveis pelas atitudes, sobre as quais já houvesse compreensão anterior das respetivas
causas e consequências!...
As palavras lidas significam igualmente que a responsabilidade moral também é progressiva.

Isso muda toda a visão sobre o ser humano, porque passamos a ser entidades que não
começaram pelo erro, não nasceram inclinadas ao mal, ou seja, NÃO HÁ UM LADO MAU
natural e fatal EM NÓS.
Porque só somos responsáveis pelo que compreendemos, só criaríamos uma imperfeição
compreendendo isso em nós mesmos, insistindo nessa atitude. O que geraria sofrimento moral, isto
é, não causaria castigos de Deus.
Porque o que seria necessário para recuarmos na atitude do erro, seria esse sofrimento moral. Não
há, pois, uma natureza maléfica em nós.
E essa estrada é muito longa; porque, para avançar e recuar, experimentar com ou sem sucesso temos
o prazo normal de 100 a 1.000 vidas!....
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O que são 1.000 vidas? O que é que acontece no mundo primitivo?
O mundo primitivo não é, por esse motivo, um mundo extático, sem valor como teatro de
aprendizagens e melhorias. É um mundo VIVO e VALOROSO.
Nele, os Espíritos fazem experiências no meio social e vão ganhando, pouco a pouco, o conhecimento
de si mesmos.
E nessas centenas de vidas vão as almas desenvolvendo gradualmente a consciência de si mesmas.
E só no final desse processo gradativo é que se inicia a responsabilidade plena sobre os seus atos.
A CULPA não é um sistema de entraves no processo do desenvolvimento moral.
Não nos cabe ter CULPA; o que nos cabe é ter a capacidade de REFLECTIR, de usar a REFLEXÃO. Cabenos fazer ESCOLHAS e aprender com elas.
Sem ter medo, no caso de falta de entendimento, deve tomar-se a decisão de pedir a ajuda de alguém
que tenha melhor e mais conhecimento.
Ao longo de todo esse processo há que ter FÉ, fé raciocinada. Porque essa é a Lei de Deus; Deus é bom
e providente e não permite que ocorram connosco coisas que sejam desnecessárias.
Os problemas e provas que tivermos de enfrentar, foram escolhidas por nós, não devemos esquecer
isso.
Todo este discurso tem-se referido ao nosso desenvolvimento moral e à conquista do fundamental
elemento da nossa evolução, o LIVRE ARBÍTRIO.

Note-se, porém, que fisiologia dos seres humanos − com a sua maravilhosa complexidade − ainda
longe de ser totalmente conhecida, levou muitos milhões de anos para chegar ao ponto em que nos
encontramos, como prova a própria ciência humana.
O Desenvolvimento de uma consciência pode levar 600.000 anos. Comparado com o
desenvolvimento fisiológico é pouco.
Compare-se a força da alma, que em 600.000 anos desperta a consciência, diante de um
desenvolvimento fisiológico que pode levar milhões de anos!...

Na medida em que a alma goza do seu livre arbítrio, a sua responsabilidade cresce à razão do
desenvolvimento da sua inteligência, disse-nos Allan Kardec na Revista Espírita, 1864. O que significa
que a responsabilidade moral vai crescer conforme o entendimento.
Porquê? Porque o ser só se torna responsável quando olha para dentro de si mesmo.
Se a sua alma só vive olhando para fora, vive apenas o mundo material.
O Espírito que poderemos classificar como “mau” será um Espírito que até então, não olhou para si
mesmo. Não voltou o seu olhar para dentro; só olha para os instintos, para as coisas do mundo que
deseja.
Dessa forma não pode conhecer-se. Nem diferençar-se dos que são simples e ignorantes.
Pode ser mais sábio que eles, mas não tem controle sobre a sua vontade; não tem desenvolvimento
moral.
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Neste ponto Paulo Henrique, exclama surpreendido para o interessado auditório da palestra:
- Mas espera aí, cadê toda aquela história que Kardec estava contando do livre arbítrio gradual, cadê
tudo isso?
Se nós estudámos por um desses livros de “A Génese” procurando resposta nesse sentido, é evidente
que não saberíamos, porque não teríamos tido acesso ao conteúdo que foi retirado!...
Olhem só o que Allan Kardec escreveu de facto na versão autêntica:

Vejam só, na ilustração acima, toda a parte do texto que está a vermelho:
toda essa parte essencial do esclarecimento foi suprimido nos textos
publicados por P.G. Leymarie, na sua adulterada 5ª edição!...
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Se procurar outro trecho, vou encontrar o seguinte:

O Espírito simples, e ignorante, no primeiro momento, é conduzido pelo instinto. A sua inteligência
ainda não está desenvolvida, portanto ainda não tem inteligência moral.
Pelo instinto vai caçar um animal maior, vai desenvolver habilidades que o instinto ainda não supria.
Kardec acrescenta:

Como é que então o Espírito se desenvolve intelectual e moralmente?
O conhecimento desenvolve-se com a prática e o estudo, aprendendo a ESCOLHER. O que às vezes
obriga a arriscar sabendo que só escolhendo é que vamos aprender a ACEITAR.
A maior parte dos problemas que temos na vida, têm solução, que nós não enfrentamos por recear
enfrentar e sofrer as consequências.
(A espontaneidade da troca de impressões que se forma ao longo da palestra, é muito difícil de reproduzir, por
isso recomendo muito escutar a palestra do princípio ao fim – ver “Referências – palestras” ao fim, com todos
os dados e endereços)
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PHF aconselha neste ponto ensinarmos os filhos a saber tomar decisões e a saber escolher, uma vez
que o fundamento da moral é a liberdade, contrariamente às “receitas” que são dadas para que os
filhos reproduzam sempre a vontade dos pais, com medo de “errar”, que é causa de “pecado”.

Diferença entre virtude e dever
Quando alguém adquire a capacidade e o conhecimento, a liberdade de concretizar certas tarefas,
ideias ou obras relativamente complexas, por meio do desenvolvimento da capacidade, deixa de ser
egoísta.
Quando alguém não tem liberdade, de dispor ou de criar algo, mesmo que sejam coisas simples, o pão,
o vestuário, as suas necessidades básicas, começa a ser dependente e, logo, egoísta até certo ponto.
Se nessa situação alguém fica egoísta, não é por mal, é por insegurança, por falta de…liberdade de ação
produtiva.
E a conquista da nossa liberdade, que é a nossa meta moral, faz com que – a nível coletivo e social –
se perca o apego, passando a ser possível a solidariedade.
O potencial da inteligência chama-se RAZÃO. Todos os que desfrutam da razão, têm o potencial do
LIVRE ARBÍTRIO, que também tem de ser desenvolvido.
E quando aprender a escolher, passa a transformar os seus atos no DEVER.
O que é o ato do DEVER?
O ato do DEVER é agir de acordo com a CONSCIÊNCIA porque compreende, porque passou a
compreender que essa é a melhor atitude.
Se isso for feito com frequência, o DEVER passa a ser um HÁBITO: e esse hábito é que vai transformarse nas suas QUALIDADES.

Adquirir qualidades, para ser útil no Universo
Com a Inteligência, que é um potencial, adquire-se o conhecimento. E se essa inteligência e esse
conhecimento se tornarem um hábito, alcança-se a SABEDORIA.
Portanto, existem fazes no nosso desenvolvimento.
Vivos no mundo, ele está disponível para que possamos desenvolver a nossa capacidade de escolha,
tanto a nível da INTELIGÊNCIA como a nível da MORAL.
E isso faz-se enfrentando as dificuldades da vida.
Porque é que cada um tem dificuldades especiais na sua vida?
Até parece, em muitos casos, que escolhemos as tarefas mais difíceis que poderia haver nas nossas
vidas, não é?

O espiritismo vem explicar que quando alguém chega ao mundo espiritual, e já
percorreu certo percurso, de posse de uma nova lucidez, descobre que há certas falhas
que está encontrando na vida, que lhe parecem ideais para serem ultrapassadas na sua
próxima jornada de vida.
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E essa visão de Espírito que logo lhe permite escolher quais serão as provas que acha
oportuno enfrentar em vidas futuras.
Como ser humano, a visão da sua personalidade pode ser mais restrita, mais imperfeita. Na visão do
Espírito a visão que tem de si é muito mais ampla, muito mais aberta.

E decide que tendo já enfrentado alguns desafios, agora quer ir muito mais
além, quer adquirir paciência e uma série de qualidades: PARA SER ÚTIL NO
UNIVERSO!...
E então escolhe as provas para a vida seguinte!...
As dificuldades que continuamos a enfrentar na vida, não são da autoria de Deus, e muito menos como
culpa de qualquer coisa com que nos está castigando. São dificuldades que temos de enfrentar, que
temos de resolver para nos desenvolvermos, para encontrarmos a nossa própria liberdade.

O que Deus nos deu de mais importante, o maior bem que tem para nos dar, é a
LIBERDADE. Mas não nos deu isso como tarefa pronta, acabada. Deu-nos a liberdade
como CONQUISTA.
A moral, portanto, não é uma exigência de Deus. Deus não castiga quem não faz o bem.
A única coisa que pode acontecer-nos se não aproveitarmos os nossos valores é o
sofrimento moral daí resultante. É a sua própria consciência dizendo: “Vai em frente,
conquista mais, porque é que você está parado?”
O espiritismo é um conhecimento que revela a liberdade que possuímos. É a única
cultura que nos diz: Não há ninguém a vigiar-nos; não seremos culpados nem
castigados.
Cada um irá deparar-se apenas consigo mesmo. Se isso for bom, tanto melhor, ficará
feliz. Se, pelo contrário, não achar que é bom, irá sentir o sofrimento correspondente.
Só sairá dessa situação se escolher; se desejar MUDAR. Porque cada um é senhor de si
mesmo.

o verdadeiro espiritismo, aquele que vai mudar o MUNDO!...
E Paulo Henrique Figueiredo termina com emoção (dele e de todos os ouvintes!...):
Aqueles que me escutam, é porque escolheram vir e estar aqui!
Têm por isso controlo da sua VONTADE. Já têm desenvolvimento MORAL e INTELECTUAL.
Então o que é que falta? Só pode faltar algo que não está em vós; Buscar mais e culpar-se menos.
Porque ninguém é culpado por aquilo que ainda não compreende. Só teremos culpa de não usarmos
aquilo que já sabemos.
O problema está na INÉRCIA e não na TENTATIVA. Quem tenta e erra, está a fazer a única coisa que é
possível para aprender.
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O nosso desenvolvimento exige TENTAR. Sair da INÉRCIA e enfrentar as
consequências. E quanto mais conquistas fizermos, mais fortes ficamos.
Porque ficaremos menos preocupados com o que pensamos e mais
interessados naquilo que a consciência nos indica.
Isso é o espiritismo, o verdadeiro espiritismo, aquele que vai mudar o
MUNDO!...

38

Referências – palestras

Palestras de Paulo Henrique de Figueiredo:
Livre Arbítrio - Paulo Henrique Figueiredo (Palestra Espírita) - https://youtu.be/zIJIcBcCCVU
A Gênese: 150 anos - Paulo Henrique de Figueiredo - https://youtu.be/I3q4XKEcG-s
Seminário Revolução Espírita - Paulo Henrique de Figueiredo (completo) - https://youtu.be/U5vXSLaIfVs
Papel de Berthe Fropo no restabelecimento do Espiritismo - Paulo Figueiredo –
https://youtu.be/UWASaiNMYRU

Ver também: Provas das adulterações de Leymarie em "A Génese" - Simoni Privato Goidanich
https://www.youtube.com/watch?v=HIMzAYeOWMY
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